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        วนัที ่3 มนีาคม 2557 

 

เรื่อง ขอเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบทา้ย  1. รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 

     2. รายงานประจ าปี 2556 ในรูปแบบซดีรีอม 

3. ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ดร้บัการเลอืกต ัง้แทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 

 และนิยามกรรมการอสิระ 

 4. ขอ้มลูค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2557 

5. รายนามผูส้อบบญัช ีรายละเอยีดค่าสอบบญัช ีและรายชื่อบรษิทัย่อยทีใ่ชผู้ส้อบบญัชรีายเดยีวกนั 

6. ค าชี้แจงวธิกีารมอบฉนัทะ การลงทะเบยีน หลกัฐานการแสดงตนเขา้ร่วมประชมุ และการออกเสยีงลงคะแนน 

ในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

7. รายชื่อกรรมการอสิระทีเ่ป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

8. หนงัสอืมอบฉนัทะ 

9.  ขอ้บงัคบัของบรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) ทีเ่กี่ยวกบัการประชมุผูถ้อืหุน้ 

10. แผนทีข่องสถานทีใ่นการจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

 

  ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557     

ในวนัพฤหสับดทีี ่3 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตรเ์มเจอรซ์นีีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที ่14) เลขที ่1839, 1839/1-6 ถนน

พหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพือ่พจิารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบยีบวาระพรอ้มดว้ยความเหน็ของคณะกรรมการ

ดงัต่อไปนี้   

  วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 3 เมษายน 2556 

  หลกัการและเหตผุล 

  บริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2556 และบริษทัไดจ้ดัท  ารายงาน

การประชุมดงักล่าว พรอ้มท ัง้ท  าการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเ ทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่

ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว ็บไซตข์องบริษทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้ 

รายละเอียดรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้  าการบนัทกึขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

จงึเหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 เมือ่วนัที ่3 เมษายน 2556 ตามรายงาน

การประชมุทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดน้ าเสนอ 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

http://www.majorcineplex.com/
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วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

 หลกัการและเหตผุล 

 รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2556 มรีายละเอยีดดงัทีป่รากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั ทีไ่ดจ้ดัส่ง

ไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ ตามเอกสารแนบทา้ย 2 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 

ดงักลา่ว 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ 

วาระนี้ไม่ตอ้งไดร้บัการลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ เนื่องจากเป็นวาระเพือ่ทราบ 

 

  วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2556 สิ้นสดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิ่มเตมิ) และตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 41. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี 2556 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ของ

บริษทั เสนอต่อที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2557 เพื่อพจิารณาอนุมตัิ โดยงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่  31 

ธนัวาคม 2556 ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัมี

รายละเอยีดสรุปสาระส าคญัจากงบการเงนิดงันี้ 

 

  ฐานะทางการเงนิ ปี 2556 

สนิทรพัย ์ 13,629,758,349 บาท 

หนี้สนิ  7,530,430,113 บาท 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 6,099,328,236 บาท 

 

ผลการด าเนินงาน ปี 2556 

รายได ้  7,710,537,346 บาท 

ก าไรสุทธ ิ 1,051,627,488 บาท 

ก าไรต่อหุน้  1.18 บาท 

 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงนิของบริษทัมรีะบบการควบคุม

ภายในทีด่เีพยีงพอทีท่  าใหม้ ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบริษทัอย่างถูกตอ้งตามมาตรฐาน

การบญัชทีีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิอย่างเพยีงพอและทนัเวลาเพือ่เป็นประโยชนก์บัผูถ้อืหุน้     นกัลงทนุ 

หรอืผูใ้ชง้บการเงนิในการตดัสนิใจลงทนุ 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2556 

สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

รบัอนุญาตแลว้ 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

  วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2556 รวมท ัง้รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 

 หลกัการและเหตผุล 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัไดก้ าหนดว่าในกรณีทีบ่รษิทัไม่มเีหตจุ  าเป็นอืน่ใด บรษิทัและบรษิทัย่อยมนีโยบาย

จ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ลว้ในแต่ละปี และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะตอ้งไม่มผีลกระทบ

ต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัส  าคญั 

 ในปี 2556 บริษทัมผีลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิได ้เป็นจ านวน 1,051,627,488.00 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 

1.18 บาทต่อหุน้ บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่43. ซึ่งไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิ

ก าไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลก าไรสุทธิของบริษทัในปี 

2556 ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้จากผลประกอบการของปี 2556 ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 85.00 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนั

ผลระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนินการงวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดอืนมกราคม 2556 – มถินุายน 2556 ในอตัรา 0.50 บาทต่อ

หุน้ เป็นเงนิจ านวน 443,788,171.50 บาท โดยคณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอกีหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงนิ 443,788,171.50 บาท 

ส าหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 2556 – ธนัวาคม 2556 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2556 เป็นเงนิจ านวน

รวมท ัง้สิ้น 887,576,343.00 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที่ 16 เมษายน 2557 (Record Date) และ

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ขเพิ่มเตมิ) โดยวธิีปิดสมดุ

ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที่ 17 เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายเงินปนัผลแก่ผูถ้ือหุน้ในวนัที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยมีขอ้มูล

เปรยีบเทยีบขอ้มลูก าไรสุทธแิละอตัราการจ่ายเงนิปนัผลในปีทีผ่่านมาดงันี้ 
 

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2554 

 

ปี 2555 ปี 2556 

(ปีที่เสนอ) 

1. ก าไรสุทธ ิ(ลา้นบาท)  781.67 811.14 1,051.62 

2. ก าไรต่อหุน้ข ัน้พื้นฐาน (บาท:หุน้) 0.90 0.92 1.18 

3. สดัส่วนการจ่ายเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 91.11 94.56 85.00 

4. รวมเงนิปนัผลจ่ายประจ าปีต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.82 0.87 1.00 

     4.1 เงนิปนัผลระหว่างกาลงวด 6 เดอืนแรก (บาท:หุน้) 0.43 0.39 0.50 

     4.2 เงนิปนัผลงวด 6 เดอืนหลงั (บาท:หุน้) 0.39 0.48 0.50 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็สมควรแจง้ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพือ่ทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลส าหรบั   

ผลการด าเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม 2556 – มถินุายน 2556 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 443,788,171.50 บาท และ

เสนอเพือ่พจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการงวด 12 เดอืนของปี 2556 ต ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2556 ถงึวนัที ่31 

ธนัวาคม 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 85.00 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยคงเหลอืเป็นเงนิปนัผลส าหรบัผล

ประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2556 – ธนัวาคม 2556 ที่จะตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้อกีในอตัราหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงนิ 

443,788,171.50 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2556 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 887,576,343.00 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ ี

สทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที่ 16 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่17 เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายเงนิปนั

ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2557 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

  วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

หลกัการและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่16. ก าหนดว่าในการประชมุสามญัประจ าปีทกุคร ัง้ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 

(หรอืใกลเ้คยีง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลอืกต ัง้ใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอ้กี 

ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 นี้ มกีรรมการทีจ่ะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัราหนึ่งในสามของ

จ านวนกรรมการท ัง้หมด คดิเป็นจ านวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล      กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนฤนาท รตันะกนก      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ   กรรมการ 

4. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์     กรรมการ  

 

ท ัง้นี้  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซตข์องบริษทัต ัง้แต่

วนัที่ 2 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2557 โดยก าหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการ

พจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการของบริษทัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 เป็นการล่วงหนา้ เพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนพจิารณาความเหมาะสม ส  าหรบัการประชมุในคร ัง้นี้  ไม่มผูีถ้อืหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบคุคลใดมายงับรษิทั 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษทัไดด้  าเนินการสรรหากรรมการโดยพจิารณา

บคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณแ์ละประวตักิารท างานทีด่ ีและมภีาวะผูน้ า วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ัง้มคีุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการด าเนินกิจการของบริษทั  นอกจากนี้ ยงัได ้

ค านึงถงึคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ จงึเหน็ควรเสนอ

ต่อทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ใหเ้ลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง   
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ท ัง้นี้  ประวตัิและขอ้มูลกรรมการที่เสนอใหเ้ลอืกต ัง้คร ัง้นี้  และนิยามกรรมการอิส ระที่บริษทัก าหนดซึ่งเขม้กว่า

ขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ส่ีวนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อ

อกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล  เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนฤนาท รตันะกนก  เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ  เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ 

4. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์    เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ  

 

 อนึ่ง ขอ้บงัคบัของบรษิทัไดก้ าหนดวธิกีารลงคะแนนเสยีงแต่งต ัง้กรรมการบรษิทัเป็นแบบการใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก 

โดยก าหนดใหห้นึ่งหุน้เท่ากบัหนึ่งคะแนนเสยีง 

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดในขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่15. 
 

  วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2557  

  หลกัการและเหตผุล 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ" 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 โดยพจิารณากล ัน่กรอง

ถงึความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมท ัง้ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจใน

ประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บรษิทัไทย รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตดา้นผลการด าเนินงานของบรษิทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจงึมี

มตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส  าหรบัปี 2557 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 13.7 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 

6.6 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 7.1 ลา้นบาท โดยรายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อย

อื่นของบริษทัส  าหรบัปี 2557 พรอ้มท ัง้ขอ้มูลการเปรียบเทยีบอตัราค่าตอบแทนในปี 2555 และอตัราค่าตอบแทนในปี 2556 ปรากฏตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแลว้ เหน็สมควร

เสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 13.7 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็น

ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 6.6 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 7.1 ลา้นบาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
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จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

 
  วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2557 

 หลกัการและเหตผุล 

 เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 38.        

ทีก่  าหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทกุปี และโดยการพจิารณาและเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งต ัง้บริษทั 

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2557 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชี

คนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัในปี 2557 

 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430  

 

 ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชรีายนายพสิฐิ ทางธนกุล ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 5 ปีตดิต่อกนั และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและที่

ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั ส่วนนางณฐพร พนัธุอ์ดุม ไดร้บัการเสนอชื่อให ้

แต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยประจ าปี 2557 นี้ เป็นปีแรก (นบัแต่ปี 2554) ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงั

รายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชี

ตดิต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม

คณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 8 ปี 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอ

เอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 นอกจากนี้  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มี

ความสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมี

ผลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชนี ัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบ

งบการเงนิของบริษทัและบริษทัย่อยแลว้ เหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ 3,028,200 บาท ค่าสอบ

บญัชขีองบรษิทัย่อยเป็นเงนิจ านวน 3,620,800 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 

6,649,000 บาท ส่วน รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัใิหแ้ต่งต ัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่ง

ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษิทัในปี 2557 
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1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 

 

และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิ 3,028,200 บาท ค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อยเป็น

เงนิจ านวน 3,620,800 บาท รวมค่าสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิรวมไม่เกิน 6,649,000 บาท ตาม

ขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอ

เอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 

จ านวนเสยีงที่ตอ้งใชเ้พื่อผ่านมต ิ  

เสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8 วาระอืน่ๆ 

 

อนึ่ ง  บ ริ ษ ัท ไ ด ้เ ผ ยแพ ร่ หนัง สื อ เ ชิ ญป ร ะ ชุ ม พ ร ้อ ม เ อ กส 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 และหากผูถ้อืหุน้ท่านใดมคี าถามทีต่อ้งการ

ใหบ้ริษทัชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอคร ัง้นี้  สามารถจดัส่งค าถามล่วงหนา้ไดท้ี่ ir@majorcineplex.com หรือ 

company_s@majorcineplex.com 

  จงึขอเรียนเชิญท่านผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานทีด่งักล่าว โดยบริษทัจะเปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนต ัง้แต่เวลา 

08.00 น. ผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะเขา้ร่วมประชมุสามารถจะเขา้ประชมุดว้ยตนเอง หรอืมอบฉนัทะใหบ้คุคลอืน่ซึง่บรรลุนิตภิาวะเขา้ประชุมและ

ออกเสยีงแทนตนในการประชุม และเพือ่ใหก้ารลงทะเบยีนเขา้ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จงึขอใหท้่านผูถ้อืหุน้

หรือผูร้บัมอบฉนัทะ น าหลกัฐานตามรายละเอยีดในเอกสารแนบทา้ย 6 และ 8 มาแสดงเพือ่สทิธิในการเขา้ร่วมประชุม ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้

เลอืกมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของบริษทั โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอยีดในเอกสารแนบทา้ย 6 และ 8 มาพรอ้มกบัหนงัสอืมอบ

ฉนัทะดว้ย โดยใส่ซองตอบรบัส่งกลบัมายงับรษิทัเพือ่จกัไดด้  าเนินการตามความประสงคข์องท่านต่อไป 

 

ขอแสดงความนบัถอื 

 
                   (นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                ประธานกรรมการ 

             โดยมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั 

     บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

http://www.majorcineplex.com/
http://corporate.majorcineplex.com/
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