
 

 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839, 1839/1‐6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0‐2511‐5427‐36 www.majorcineplex.com 

        วนัที ่6 มนีาคม 2556 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

เอกสารแนบทา้ย  1. รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 

     2. รายงานประจาํปี 2555 ในรูปแบบซดีรีอม 

3. ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกตัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

 และนิยามกรรมการอสิระ 

 4. ขอ้มลูค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2556 

5. รายนามผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดค่าสอบบญัช ีและรายชื่อบรษิทัย่อยทีใ่ชผู้ส้อบบญัชรีายเดยีวกนั 

6. คาํชี้แจงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน หลกัฐานการแสดงตนเขา้ร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ 
7. รายชื่อกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

9. ขอ้บงัคบัของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

10. แผนทีข่องสถานทีใ่นการจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556     

ในวนัพุธที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์ีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที่ 14) เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน        

แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการดงัต่อไปน้ี   

  วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2555 

   หลกัการและเหตผุล 

   บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2555 และบริษทัไดจ้ดัทาํรายงาน

การประชุมดงักล่าว พรอ้มท ัง้ทาํการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่

กาํหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเวปไซตข์องบริษทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้ 

รายละเอียดรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 1 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้าํการบนัทกึขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2555 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2555 ตามรายงาน

การประชมุทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดน้าํเสนอ 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2555 

 หลกัการและเหตผุล 

 รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 มรีายละเอยีดดงัทีป่รากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั ทีไ่ดจ้ดัส่ง

ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามเอกสารแนบทา้ย 2 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2555 

ดงักลา่ว 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

วาระน้ีไมต่อ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เน่ืองจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

  วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี 2555 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41. 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี 2555 สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ของบริษทั เสนอต่อทีป่ระชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2556 เพือ่พจิารณาอนุมตัิ โดยงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุสาํหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2555 ซึ่งไดผ่้านการ

พจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัมรีายละเอยีดสรุปสาระสาํคญั

จากงบการเงนิดงัน้ี 

  ฐานะทางการเงนิ ปี 2555 

สนิทรพัย ์ 11,501,992,470 บาท 

หน้ีสนิ  5,117,179,241 บาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,384,813,229 บาท 

 

ผลการดําเนินงาน ปี 2555 

รายได ้  6,965,261,008 บาท 

กาํไรสุทธ ิ  811,141,702 บาท 

กาํไรต่อหุน้  0.92 บาท 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ากระบวนการจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงนิของบริษทัมรีะบบการควบคุม

ภายในที่ดเีพยีงพอทีท่าํใหม้ ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการดาํเนินงานของบริษทัอย่างถกูตอ้งตามที่ควรตาม

มาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายกาํหนด รวมท ัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทนัเวลาเพื่อเป็นประโยชนก์บัผูถ้อืหุน้     

นกัลงทนุ หรอืผูใ้ชง้บการเงนิในการตดัสนิใจลงทนุ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี 2555 

สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2555 ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ี       

รบัอนุญาตแลว้ 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2555 

 หลกัการและเหตผุล 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัไดก้าํหนดวา่ในกรณีทีบ่รษิทัไมม่เีหตจุาํเป็นอืน่ใด บริษทัและบริษทัย่อยมนีโยบาย

จ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบ

ต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั 

 ในปี 2555 บริษทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิได ้เป็นจาํนวน 811,141,702 บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.92 

บาทต่อหุน้ บริษทัจึงสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.

2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร โดยการจ่ายเงนิปนัผล

ใหแ้บง่ตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่พจิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2555 ทาํใหบ้ริษทัมคีวามสามารถทีจ่ะจ่ายเงนิ

ปนัผล ประจาํปี 2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2555 ในอตัรา

หุน้ละ 0.87 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.56 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรบัผลการดาํเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหวา่งเดอืนมกราคม – มถินุายน 2555 ในอตัรา 0.39 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 344,957,625 บาท และสาํหรบัผล

ประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555 ขอเสนอจ่ายอกีหุน้ละ 0.48 บาท เป็นเงนิ 426,036,645 บาท รวม

เป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2555 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 770,994,270 บาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที่ 4 

มนีาคม 2556 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิี

ปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 5 มนีาคม 2556 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2556 โดยมขีอ้มูล

เปรยีบเทยีบขอ้มลูกาํไรสุทธแิละอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมาดงัน้ี 

 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2553 

 

ปี 2554 ปี 2555 

(ปีที่เสนอ) 

1. กาํไรสุทธ ิ(บาท)  761.99 781.67 811.14 

2. กาํไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท:หุน้) 0.91 0.90 0.92 

3. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 87.91 91.11 94.56 

4. รวมเงนิปนัผลจ่ายประจาํปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.80 0.82 0.87 

     4.1 เงนิปนัผลระหวา่งกาลงวด 6 เดอืนแรก (บาท:หุน้) 0.20 0.43 0.39 

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

คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็สมควรแจง้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลสาํหรบั   

ผลการดาํเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม – มถินุายน 2555 ในอตัรา 0.39 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 344,957,625 บาท และเสนอเพือ่

พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการงวด 12 เดอืนของปี 2555 ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2555 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 

2555 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.87 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 94.56 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยคงเหลอืเป็นเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการ 

ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2555 ทีจ่ะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีในอตัราหุน้ละ 0.48 บาท เป็นเงนิ 426,036,645 บาท รวมเป็นเงนิ

ปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2555 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 770,994,270 บาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่4 มนีาคม 

2556 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุ

ทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่5 มนีาคม 2556 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2556 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

  วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่16. กาํหนดวา่ในการประชมุสามญัประจาํปีทกุคร ัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 

(หรอืใกลเ้คยีง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้กี 

ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2556 น้ี มกีรรมการที่จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัราหน่ึงในสามของ

จาํนวนกรรมการท ัง้หมด คดิเป็นจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ 

1.  นายสมใจนึก  เองตระกูล    กรรมการอสิระและประธานคณะกรรมการบรษิทั 

2.  นายวชิา    พลูวรลกัษณ ์    กรรมการบริหาร 

3.  นายวชิยั   พลูวรลกัษณ ์    กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัไดด้าํเนินการสรรหากรรมการโดยพจิารณา

บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวตักิารทาํงานทีด่ ีและมภีาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ัง้มคุีณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินกิจการของบริษทั นอกจากน้ี ยงัได ้

คาํนึงถงึคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัฯ จงึเหน็ควรเสนอ

ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง   

ท ัง้น้ี ประวตัิและขอ้มูลกรรมการที่เสนอใหเ้ลือกตัง้คร ัง้น้ี และนิยามกรรมการอิสระที่บริษทักําหนดซึ่งเขม้กว่า

ขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่อ

อกีวาระหน่ึง ดงัน้ี 

 1. นายสมใจนึก เองตระกูล   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

และประธานคณะกรรมการบริษทั 
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 2. นายวชิา   พลูวรลกัษณ ์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรหิาร 

 3. นายวชิยั   พลูวรลกัษณ ์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 อน่ึง ขอ้บงัคบัของบรษิทัไดก้าํหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงแต่งต ัง้กรรมการบรษิทัเป็นแบบการใชค้ะแนนเสยีงขา้งมาก 

โดยกาํหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงคะแนนเสยีง 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่15. 

 

  วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2556  

   หลกัการและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิริษทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กาํหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ" 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 โดยพจิารณากล ัน่กรอง

ถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ่ และความรบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย รวมท ัง้ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจใน

ประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและการเตบิโตดา้นผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจงึมี

มติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 10.6 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจาํปี จาํนวน 

6.6 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 4.0 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อย

อื่นของบริษทัสาํหรบัปี 2556 พรอ้มท ัง้ขอ้มูลการเปรยีบเทยีบอตัราค่าตอบแทนในปี 2554 และอตัราค่าตอบแทนในปี 2555 ปรากฏตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็สมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 10.6 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น

ค่าตอบแทนประจาํปี จาํนวน 6.6 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 4.0 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ 

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 
 

  วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีบรษิทั ประจาํปี 2556 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 38.        

ที่กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการพจิารณาและเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้บริษทั 

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชขีองบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2556 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัในปี 2556 
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1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

 ท ัง้น้ี ผูส้อบบญัชที ัง้ 3 รายขา้งตน้เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 2 ปี และบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ซึง่เป็นสาํนกังานสอบบญัชีเคย

ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 7 ปี 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอ

เอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 นอกจากน้ี บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มี

ความสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมี

ผลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีน ัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบ

งบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้ เห็นควรกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบับริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 

6,723,000 บาท โดยรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหแ้ต่งต ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง

ตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัในปี 2556 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบับริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2556 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 6,723,000 บาท ตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอ

เอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

เสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

  วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตัิการลดทนุจดทะเบียน จาํนวน 8,234,643 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่าย  

     จาํนวน 8,234,643 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 หลกัการและเหตผุล  

  ตามทีท่ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2550 ของบริษทั ซึง่ประชมุเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2550 ไดม้มีตอินุมตักิารออก

และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้สามญั รุ่นที ่3 (MAJOR ESOP#3) (“ใบสาํคญัแสดงสทิธิ”) จาํนวนไม่เกิน 13,000,000 หน่วย 

ใหแ้ก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั โดยใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย สามารถใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาหุน้ละ 16.77 บาท 
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(สบิหกบาทเจ็ดสบิเจ็ดสตางค)์ และต่อมา บริษทัไดม้กีารปรบัสทิธิในการใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซื้อหุน้ท ัง้ในส่วน

ของราคาการใชส้ทิธิและสดัส่วนการใชส้ทิธิตามเงือ่นไขทีก่าํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดสทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้ เน่ืองจากบริษทัได ้

จ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิเกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 50 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดข้องบรษิทั 

เน่ืองจาก ณ วนัที ่15 พฤศจกิายน 2555 ซึง่เป็นกาํหนดวนัใชส้ทิธิซื้อหุน้สามญัตามใบสาํคญัแสดงสทิธิในครัง้สุดทา้ย 

คงเหลอืจาํนวนใบสาํคญัแสดงสทิธิจาํนวน 7,391,960 หน่วย และจาํนวนหุน้สามญัทีร่องรบัการใชส้ทิธิคงเหลอื 8,234,643 หุน้ ซึง่หุน้

จาํนวนน้ี บรษิทัไมส่ามารถนาํออกและเสนอขายได ้

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิใหล้ดทุนจดทะเบยีน จาํนวน 

8,234,643 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายของบริษทั ซึง่เป็นหุน้สามญัทีอ่อกเพือ่รองรบัการใช ้

สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน้สามญั รุ่นที่ 3 (MAJOR ESOP#3) จาํนวน 8,234,643 หุน้ ส่งผลใหทุ้นจดทะเบยีนจากเดิม 

904,500,990 บาท ลดลงเป็น 896,266,347 บาท 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิ ขอ้ 4. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีน 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนของบริษทั ตามที่ปรากฏในวาระที่ 8 บริษทัจะตอ้งแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสอื

บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4. โดยใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิใหแ้กไ้ขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์

สนธ ิขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนดงัรายละเอยีดขา้งตน้ 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมติ  

 ไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงของผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

ขอ้ 4. ทนุจดทะเบยีน จาํนวน 896,266,347  บาท (แปดรอ้ยเกา้สบิหกลา้นสองแสนหกหมืน่หก

พนัสามรอ้ยสีส่บิเจด็บาท) 

แบง่ออกเป็น         896,266,347  หุน้ (แปดรอ้ยเกา้สบิหกลา้นสองแสนหกหมืน่หก

พนัสามรอ้ยสีส่บิเจด็หุน้) 

มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

โดยแยกออกเป็น:   

หุน้สามญั         896,266,347  หุน้ (แปดรอ้ยเกา้สบิหกลา้นสองแสนหกหมืน่หก

พนัสามรอ้ยสีส่บิเจด็หุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ              -        หุน้ (                    -                     ) 
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

 หลกัการและเหตผุล 

บริษทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัหาเงนิเพือ่ใชใ้นการชาํระคืนตน้เงนิของหุน้กู ้จาํนวน 800 ลา้นบาท ซึง่จะครบกาํหนดไถ่

ถอนในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพือ่ใชใ้นการขยายกิจการ โดยเพิม่เตมิจากหุน้กูเ้ดมิคงเหลอื จาํนวน 500 ลา้นบาท โดยการออกหุน้กู ้

ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 700 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ :  เพือ่ใชใ้นการชาํระคนืตน้เงนิของหุน้กู ้จาํนวน 800 ลา้นบาท ซึง่จะครบกาํหนด 

ไถถ่อนในเดอืนพฤษภาคม 2556 และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

 

ประเภท : หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธิ ชนิดทยอยคืนเงนิตน้ หรือคืนเงนิตน้คร ัง้เดยีวเมือ่

  ครบกาํหนดไถถ่อน มปีระกนัหรือไม่มปีระกนั มหีรือไม่มผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หรือหุน้กู ้

  อนุพนัธ ์ท ัง้น้ี ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย 

  หุน้กูน้ ัน้ๆ  

 

จาํนวน      : มลูค่ารวมของหุน้กูก้าํหนดไวไ้มเ่กนิ 700 ลา้นบาท หรือในสกลุเงนิอืน่ในอตัราที ่

         เทยีบเท่า 

 

การเสนอขาย    : เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรือเสนอ

        ขายในกรณีจาํกดั และ/หรือเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผูล้งทุน

        รายใหญ่ท ัง้หมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจแบ่งเป็นการเสนอขายในครัง้เดยีวเต็มจาํนวนหรือ

        หลายครัง้ก็ได ้

  

อตัราดอกเบี้ย    : ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 

 

อายุ       : ไมเ่กนิ 5 ปี 

 

การไถถ่อนก่อนกาํหนด  : ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละครัง้ 

 

เงือ่นไขอืน่ๆ                   : ขอ้จาํกดัและเงือ่นไขอื่นๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ี่จะออกในแต่

ละครัง้ มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งต ัง้ผูแ้ทน    

ผูถ้อืหุน้กู ้วธิีการออกและเสนอขาย วธิีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่

ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบยีนในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรือตลาดรอง

ใดๆ ใหอ้ยู่ในอาํนาจของคณะกรรมการบริษทัและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือ

บุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการที่จะ

พจิารณาและกาํหนดต่อไป และมอบอาํนาจใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการ

ผูจ้ดัการและ/หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการ

ผูจ้ดัการในการกาํหนดหรือเปลีย่นแปลง เงือ่นไขและรายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบั

การออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละคร ัง้ รวมท ัง้ใหม้อีาํนาจ

ในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 
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ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามที่กฎหมายกาํหนด ซึ่งรวมถงึมอีาํนาจในการแต่งต ัง้ผูจ้ดั

จาํหน่าย  และรบัประกนัการจาํหน่าย ผูจ้ดัจาํหน่าย การเขา้ทาํและลงนามในสญัญา 

Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ

สญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การจดัทาํและยื่นคาํขอและเอกสารต่างๆ กบัสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง 

และ/หรอืบคุคลอืน่ใดทีเ่กี่ยวขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง รบัรองซึง่เอกสาร

และ/หรอืสญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การแต่งต ัง้ทีป่รกึษาต่างๆ เป็นตน้ 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายใน

วงเงนิไม่เกิน 700 ลา้นบาทตามที่เสนอ เพื่อใชใ้นการชาํระคืนตน้เงนิของหุน้กู ้จาํนวน 800 ลา้นบาท ซึ่งจะครบกาํหนดไถ่ถอนในเดือน

พฤษภาคม 2556 และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

 

จาํนวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11 วาระอืน่ๆ 

 

อ น่ึ ง  บ ริ ษ ัท ไ ด ้เ ผ ย แพ ร่ ห นัง สื อ เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม พ ร ้อ ม เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อบก า ร ป ร ะ ชุ ม ไ ว ้บ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ข อ ง บ ริ ษ ัท 

(http://www.majorcineplex.com หรือ http://corporate.majorcineplex.com) ดว้ยแลว้ และหากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีาํถามทีต่อ้งการ

ใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นของระเบยีบวาระที่นาํเสนอครัง้น้ี สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ไดท้ี่ ir@majorcineplex.com หรือ 

company_s@majorcineplex.com 

  จงึขอเรียนเชญิท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานทีด่งักลา่ว โดยบริษทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนตัง้แต่เวลา 

08.00 น. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุสามารถจะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง หรือมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื่นซึง่บรรลุนิตภิาวะเขา้ประชมุและ

ออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิง่ขึ้น จงึขอใหท่้านผูถ้อืหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะ นาํหลกัฐานตามรายละเอยีดในเอกสารแนบทา้ย 6 และ 8 มาแสดงเพือ่สทิธิในการเขา้ร่วมประชมุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้

เลอืกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบริษทั โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอยีดในเอกสารแนบทา้ย 6 และ 8 มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบ

ฉนัทะดว้ย โดยใส่ซองตอบรบัส่งกลบัมายงับรษิทัฯ เพือ่จกัไดด้าํเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 

                   (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                ประธานกรรมการ 

             โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทั 

     บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 


