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บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 

จํานวนองคป์ระชุมในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจําปี 2560 

 
กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ (วัน Record Date) ในวันที ่6 มนีาคม 2560 
และวันรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 แหง่พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์
พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ในวนัที ่7 มนีาคม 2560 
 

มจีาํนวนผูม้สีทิธเิขา้รว่มประชุมท ัง้ส ิน้ 4,622 ราย 
 

        มผีูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ใหม้าประชมุแทน  
        รวมทัง้ส ิน้                      ............ราย 
        นับจํานวนหุน้ไดทั้ง้ส ิน้      ............หุน้ 
        คดิเป็นรอ้ยละ                 ............ของหุน้ทีอ่อกจําหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิท 
 
       องคป์ระชมุดงักลา่วเป็นไปตามขอ้บงัคับของบรษัิทฯ ขอ้ที ่34 ความโดยสรปุวา่ 
 
“ในการประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้
ประชุมรวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึง่ใน

สามของจาํนวนหุน้ทีจ่ําหนา่ยไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั  
จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม” 



 
 
 
 
 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีง 
 หนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุน้ (ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ที ่35.) 
 
2.  หากผูถ้อืหุน้ทา่นใดประสงคจ์ะซกัถาม หรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิาร

ชีแ้จงเพิม่เตมิในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ชือ่และซักถามเมือ่นําเสนอจบในแต่
ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

 
3.  ในการประชมุครัง้นี้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษ ดังนัน้ ผูถ้อื

หุน้ทกุทา่นจงึมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในทกุวาระ 
 

 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 
 
 
 
 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่) 
 

4. ผูถ้อืหุน้ท่านใดคัดคา้นหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหท้่านลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนนที่ไดแ้จกใหใ้นขณะที่ลงทะเบียนและขอใหท้่านชูมือขึน้ 
เพือ่ใหพ้นักงานของบรษัิทไปเก็บบตัรเพือ่มานับคะแนน  

 
 สําหรับท่านทีไ่ม่คัดคา้นหรอืไม่งดออกเสยีงจะถอืว่าท่านอนุมัตติามวาระที่

เสนอและไมต่อ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บรษัิทจะนําคะแนนเสยีงที่
ไม่เห็นดว้ยและ/หรอืงดออกเสยีงนัน้ หักออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้
รว่มประชมุหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพือ่สรปุผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
 

 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 

 
 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน (ตอ่) 
 
5. ผูม้อบฉันทะที่ไดร้ะบุการออกเสียงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบหรือ   

คดัคา้นหรอืงดออกเสยีงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผูรั้บมอบฉันทะไม่ตอ้ง
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนของท่านจากใบมอบ
ฉันทะ และสําหรับผูถ้ือหุน้ที่มอบฉันทะแต่ไม่ไดร้ะบุถึงวธิีการออกเสียง
ลงคะแนน ขอใหผู้รั้บมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามวธิกีารทีแ่จง้ไปแลว้
ดว้ย 

 
6. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลักธรรมาภบิาลทีด่ใีนวาระที ่5 เรือ่งพจิารณาเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้
ทัง้ที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีง กรุณา
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีไ่ดแ้จกใหไ้ป และสง่ใหพ้นักงานของบรษัิทไป
เก็บเพือ่มานับคะแนน 

 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



วาระที ่1 
 

พจิารณารบัรองรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
ประจาํปี 2559 

ซึง่ประชุมเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 
เมือ่วันที ่5 เมษายน 2559 และบรษัิทไดจั้ดทํารายงานการประชมุ

ดังกลา่ว พรอ้มทัง้ทําการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก ่ตลาดหลักทรัพยแ์หง่
ประเทศไทย และกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย ์  

ภายในเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ 
 รวมทัง้ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วในเวปไซตข์องบรษัิทแลว้  

(http://www.majorcineplex.com, http://corporate.majorcineplex.com) 
 

รายละเอยีดของรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2559 นัน้ 
 บรษัิทไดจั้ดสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุครัง้นีแ้ลว้ 

 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่1 

http://corporate.majorcineplex.com/


 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชมุดังกลา่วไดทํ้าการ
บนัทกึขอ้มลูไวโ้ดยถกูตอ้งและครบถว้นแลว้ 

 
จงึเห็นควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 
รับรองรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

ประจําปี 2559 เมือ่วันที ่5 เมษายน 2559 
 

 ตามรายงานการประชมุทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดนํ้าเสนอ 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่1 



วาระที ่2 
 

รบัทราบผลการดาํเนนิงานของบรษิทัฯ  
ในรอบปี 2559 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

รายงานผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2559 
มรีายละเอยีดดงัทีป่รากฏในรายงานประจําปีของบรษัิท  

ทีไ่ดจั้ดสง่ไปใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 
พรอ้มหนังสอืเชญิประชมุครัง้นีแ้ลว้  

 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่2 



Financial Summary 

2013 2014 2014 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่2 

Amt. %

Revenue 8,580 100% 8,745 100% 165    2%

Gross margin 3,028 35% 3,165 36% 137    5%

EBITDA 2,544 30% 2,624 30% 80      3%

EBIT 1,637 19% 1,588 18% (49)     -3%

Net Profit 1,171 14% 1,188 14% 17     1%

Bt.Million 2015 2016
growth

•Thai Movie and Expansion branches built more revenue and 
high margin. 



The Revenue Break down 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่2 

Total Revenue 
+2% 

(+165mb.) 

Admissions Sale  

+6%(+275mb.) Concession 

+5%(+68mb.) 

 

Advertising 

+5%(+64mb.) 

Bowling  
group 

(6%)(25mb.) 

 

Retails 

(9%)(45mb.) 

 

Movie Content 

(37%)(172mb.) 

Bt
.m

ill
io

n 

2015 2016 

Core businesses growth from more locations. 

(Admissions rev., Concession rev., Advertising rev.) 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่2 
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Asset grew slightly due to branches 
expansion while Net D/E maintained at 

low level.  

+3.4% +5.4% 

+1.0% 

Equity Net interest-bearing debts Net D/E

Bt.million Dec 31,15 Dec 31,16 %chg

Assets 14,246 14,725 3.4%
Liabilities 7,598 8,007 5.4%
Equity 6,648 6,718 1.0%

Bt.million

Interest-bearing debts Dec 31,16

Bank OD & ST loans 3,138

CP of LT borrowings 1,337

LT borrowings 764

Total 5,239



 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้ 
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

 
รับทราบผลการดําเนนิงานของบรษัิทในรอบปี 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่2 



วาระที ่3 
 

พจิารณาอนมุตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุ
ประจาํปี 2559  

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 41.  
 
คณะกรรมการไดจั้ดใหม้กีารทํางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี 
2559 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2559 ของบรษัิท เสนอตอ่ทีป่ระชมุ
สามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560  
 
เพื่อพิจารณาอนุมัติโดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัทและไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชรัีบ
อนุญาตแลว้  

 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรปุสาระสําคญัจากงบการเงนิ 

ฐานะการเงนิ ปี 2559 
 (บาท) 

สนิทรพัย ์ 14,724,912,851 

หนีส้นิ 8,007,174,193 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 6,717,738,658 

ผลการ
ดาํเนนิงาน 

ปี 2559 
(บาท) 

รายได ้ 8,745,368,854 

กําไรสทุธ ิ 1,188,220,917 

กําไรตอ่หุน้  1.33  

ฐานะการเงนิ ผลการดาํเนนิงาน 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่3 



 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

กระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชแีละการเงนิของบรษัิท มรีะบบ      
การควบคุมภายในที่มีประสทิธภิาพเพียงพอ ที่ทําใหม้ั่นใจไดว้่า
รายงานทางการเงนิแสดงฐานะการเงนิและผลการดําเนนิงานของ
บรษัิทฯ ถกูตอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีีก่ฎหมายกําหนด  
 
รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิอยา่งเพยีงพอและทันเวลา
เพือ่เป็นประโยชน์กับผูถ้อืหุน้ นักลงทุน หรอืผูใ้ชง้บการเงนิในการ
ตดัสนิใจลงทนุ 

 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่3 



 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
 

อนุมัตงิบดลุและบญัชกํีาไรขาดทนุประจําปี 2559  
สิน้สดุ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2559 

 
ซึง่ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท และ

ไดรั้บการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัช ีรับอนุญาตแลว้ 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่3 



วาระที ่4 
 

พจิารณาอนมุตักิารจา่ยเงนิปนัผล  
ประจาํปี 2559 

และรบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทไดกํ้าหนดวา่ 
 
ในกรณีที่บริษัทไม่มีเหตุจําเป็นอื่นใด บริษัทและบริษัทย่อยมี
นโยบายจา่ยเงนิปันผลในอตัราไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 40 ของกําไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีเงนิไดแ้ละเงนิสํารองตามกฏหมายแลว้ในแตล่ะปี  
 
และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งพิจารณาถึงแผนการลงทุนใน
อนาคต และตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการดําเนนิงานปกตขิองบรษัิท
และบรษัิทยอ่ยอยา่งมนัียสําคญั 

 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีดการจา่ยปนัผล 

รายละเอยีด 
การจา่ยเงนิปนัผล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

(ปีทีเ่สนอ) 
1.กําไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ ่
   (ลา้นบาท)  

1,086.28 1,170.92 1,188.22 

2.กําไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 1.22 1.31 1.33 

3.สดัสว่นการจา่ยเงนิปนัผล (รอ้ยละ) 86.07 87.79 90.23 

 4.รวมเงนิปนัผลจา่ยประจาํปี (บาท:หุน้) 1.05 1.15 1.20 

    4.1 เงนิปันผลงวด 6 เดอืนแรก (บาท:หุน้) 0.50 0.55 0.60 

    4.2 เงนิปันผลงวด 6 เดอืนหลงั(บาท:หุน้) 0.55 0.60 0.60 

 5. จาํนวนเงนิปนัผลจา่ย (ลา้นบาท) 934 1,026 1,073 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้รับทราบ
การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลประกอบการปี 2559 ดงันี ้
 

วนัที ่ รายการ 
20 เมษายน 2560 กําหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล(Record Date)  

21 เมษายน 2560  รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหง่ พรบ.หลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน้ 

3 พฤษภาคม 2560 กําหนดจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ 

วนัที ่ เงนิปนัผลตอ่หุน้ 
(บาท) 

เงนิปนัผลจา่ย 
(ลา้นบาท) 

ม.ค. – ม.ิย. 2559 0.60 536.60 
ก.ค. – ธ.ค. 2559 0.60 536.72 

ปี 2559 1.20 1,073.32 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่4 



วาระที ่5 
 

พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการ 
ซึง่ออกจากตาํแหนง่ตามวาระ 

 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
 

หลกัการและเหตผุล 
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 นี้ มีกรรมการที่
จะตอ้งพน้จากตําแหน่งตามวาระในอัตราหนึ่งในสามของจํานวน
กรรมการทัง้หมดคดิเป็นจํานวน 4 คน ไดแ้ก ่
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รายชือ่กรรมการ ตาํแหนง่ 
1.คณุชยั จรงุธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/

กรรมการอสิระ 
2.คณุไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ กรรมการอสิระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
3.รอ้ยตํารวจตรเีกรยีงศกัดิ ์
โลหะชาละ 

กรรมการอสิระ 

4.คณุธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ คณุชยั จรงุธนาภบิาล 
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

ตาํแหนง่ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 63 ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารอบรมกรรมการ  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

ACP – Audit Committee Program ปี 24/2548 
DCP - Director Certification Program รุน่ 29/2546 

ประวตักิารทาํงาน  2545–ปัจจบุนั ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                   และกรรมการอสิระบรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) 
2550–ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษัิท อาหารสยาม จํากดั(มหาชน) 
2549–ปัจจบุนั กรรมการตรวจสอบ บรษัิท โออชิ ิกรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 
2547–ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท คา้เหล็กไทย จํากดั(มหาชน) 
2546–ปัจจบุนั กรรมการอสิระบรษัิท สยามฟิวเจอร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จํากดั(มหาชน) 
2543–ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ทมีพรซีชิัน่ จํากดั(มหาชน) 
2523–2540    กรรมการบรหิารและประธานเจา้หนา้ทีก่ารเงนิ กลุม่บรษัิทไมเนอร ์

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ คณุชยั จรงุธนาภบิาล                   (ตอ่) 
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่                : จํานวน 5 แหง่ 
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง 
• กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ 
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 15 ปี 

การเขา้รว่มปประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบรษัิท จํานวน 4 ครัง้ จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ • การถอืหุน้ในบรษัิท                  : จํานวน 672,500 หุน้  
                                                  หรอืเทยีบเทา่ประมาณรอ้ยละ 0.08% 
• การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ 
     ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/ 
     บรษัิทยอ่ย                            : - ไมม่ ี- 

ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ
อสิระ 

ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี 
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจํา 
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 
3. ไมม่ ีความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคัญอันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เป็นอสิระ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ คณุไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

ตาํแหนง่ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ 63 ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท สาขาเศรษฐศาสตร ์Northeastern University, U.S.A. 
ปรญิญาตร ี สาขาเศรษฐศาสตร ์Tufts University, U.S.A. 

ประวตักิารอบรมกรรมการ  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

DAP – Directors Accreditation Program รุน่ที ่42/2548 
Corporate Governance for Capital Market Intermediaries รุน่ที ่3/2558 

ประวตักิารทาํงาน  2558–ปัจจบุัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ- 
                   - บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จํากัด (มหาชน) 
2560–ปัจจบุัน กรรมการ บรษัิท อาเซยีนโปแตชชยัภมู ิจํากัด(มหาชน) 
2556–ปัจจบุัน ประธานกรรมการ- 
                    - บรษัิท เพซ ดเีวลลอปเมน้ท ์คอรป์อเรชัน่ จํากัด(มหาชน) 
2552–ปัจจบุัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ- 
                    - บรษัิท สมติเิวช จํากัด(มหาชน)  
2552–ปัจจบุัน ประธานกรรมการ บรษัิทหลกัทรัพย ์เคท ีซมีโีก ้จํากัด 
2551–ปัจจบุัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ- 
                   - บรษัิท วนชยั กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 
2547–ปัจจบุัน  กรรมการ มลูนธิกิองทนุพัฒนาระบบตลาดทนุ 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ คณุไกรทพิย ์ ไกรฤกษ ์           (ตอ่) 
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่                : จํานวน 3 แหง่ 
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   : จํานวน 2 แหง่ 
• กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ 
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 1 ปี 9 เดอืน 

การเขา้รว่มปประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบรษัิท จํานวน 3 ครัง้ จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ • การถอืหุน้ในบรษัิท                  : - ไมม่ ี- 
• การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ 
     ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/ 
     บรษัิทยอ่ย                            : - ไมม่ ี- 

ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ
อสิระ 

ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี 
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจํา 
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 
3. ไมม่ ีความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคัญอันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เป็นอสิระ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ 
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

ตาํแหนง่ กรรมการอสิระ 

อาย ุ 75 ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษา ปรัชญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ ์สาขาวชิารัฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
ปรญิญาโท  Master of Public Administration,Kent State University,U.S.A. 
ปรญิญาตร ีสาขานติศิาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ประวตักิารอบรมกรรมการ  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

DAP – Director Accreditation Program รุน่ที ่7/2547 

ประวตักิารทาํงาน  2552–ปัจจบุัน กรรมการอสิระ บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จํากัด (มหาชน) 
2557–ปัจจบุัน ประธานสภากรงุเทพมหานคร 
2555–ปัจจบุัน ทีป่รกึษามลูนธิ ิเมเจอร ์แคร ์
2538–ปัจจบุัน กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บรษัิท ปรชีา กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) 
–ปัจจบุัน        ทีป่รกึษา สํานักงานทรัพยส์นิสว่นพระมหากษัตรยิ ์
–ปัจจบุัน        กรรมการ มลูนธิริาชประชานุเคราะหใ์นพระบรมราชปูถัมภ ์
–ปัจจบุัน        กรรมการ มลูนธิรัิกเมอืงไทย 
2543–2545    ทีป่รกึษาผูท้รงคณุวฒุขิองผูว้า่ราชการจังหวดั/ปลดักรงุเทพมหานคร 
2533–2543    รองปลัดกรงุเทพมหานคร 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ กรรมการอสิระ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ ์โลหะชาละ 
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)       (ตอ่) 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่                : จํานวน 1 แหง่ 
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   :ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง 
• กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ 
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 8 ปี 

การเขา้รว่มปประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบรษัิท จํานวน 2 ครัง้ จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ • การถอืหุน้ในบรษัิท                  : - ไมม่ ี- 
• การเป็นญาตสินทิกบัผูบ้รหิาร/ 
     ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/ 
     บรษัิทยอ่ย                            : - ไมม่ ี- 

ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ
อสิระ 

ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี 
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจํา 
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 
3. ไมม่ ีความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคัญอันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เป็นอสิระ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ คณุธนกร  ปลุเิวคนิทร ์
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

ตาํแหนง่ กรรมการ 

อาย ุ 61 ปี 

คณุวฒุทิางการศกึษา ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ - International University of San Diego, 
U.S.A. 
ปรญิญาตร ี  บรหิารธรุกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

ประวตักิารอบรมกรรมการ  
จากสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษัิทไทย (IOD) 

DAP – Director Accreditation Program รุน่ที ่22/2547 

ประวตักิารทาํงาน  2538–ปัจจบุนั กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีฝ่่ายบรหิารธรุกจิฟิลม์ภาพยนตร-์ 
                   - บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้ จํากดั (มหาชน) 
2556–ปัจจบุนั กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร- 
                   - บรษัิท เอ็ม พคิเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั(มหาชน) 

ประเภทกรรมการทีเ่สนอเลอืกต ัง้ กรรมการ 

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนไดพ้จิารณาแลว้ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ประวตัโิดยสงัเขปของบคุคลทีไ่ดร้บัการเสนอชือ่ 
เพือ่พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการใหม ่ 

ชือ่-นามสกลุ คณุธนกร  ปลุเิวคนิทร ์           (ตอ่) 
(ไดรั้บการเสนอใหก้ลับมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง่)   

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/
ผูบ้รหิารในกจิการอืน่ 

• บรษัิทจดทะเบยีนอืน่                : จํานวน 1 แหง่ 
• บรษัิททีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   : 10 บรษัิท (บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม/กจิการ                                               
                                                           รว่มคา้ ของบรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์กรุป้   
                                                           จํากัด (มหาชน) และ บรษัิท เอ็ม พคิ                                                       
                                                           เจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากัด(มหาชน) 
• กจิการอืน่ทีอ่าจทําใหเ้กดิ 
     ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์    : ไมม่กีารดํารงตําแหน่ง 

จํานวนปีทีเ่ป็นกรรมการในบรษิทั 22 ปี 

การเขา้รว่มปประชุมในปี 2559 คณะกรรมการบรษัิท จํานวน 4 ครัง้ จากจํานวนทัง้หมด 4 ครัง้ 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ • การถอืหุน้ในบรษัิท                          : จํานวน 460,000 หุน้  
                                                          หรอืเทา่กับประมาณรอ้ยละ 0.05%                                                  
• การเป็นญาตสินทิกับผูบ้รหิาร/ 
     ผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษัิท/ 
     บรษัิทยอ่ย                                      : - ไมม่ ี- 

ในกรณีทีด่าํรงตาํแหนง่กรรมการ
อสิระ 

ระบกุารม/ีไมม่ ีสว่นไดเ้สยีในลักษณะดังตอ่ไปนีก้ับ บรษัิท/บรษัิทใหญ/่บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม 
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในปัจจบุันหรอืในชว่ง 2 ปี 
1. ไมเ่ป็น กรรมการทีม่สีว่นร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บ

เงนิเดอืนประจํา 
2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี (เชน่ ผูส้อบบัญช ีทีป่รกึษากฎหมาย) 
3. ไมม่ ีความสมัพันธท์างธรุกจิทีม่นัียสําคัญอันอาจมผีลทําใหไ้มส่ามารถทําหนา้ทีไ่ดอ้ยา่ง

เป็นอสิระ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระ 5 



 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 
คณะกรรมการบรษัิทซึง่ไมร่วมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเห็น
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตอ่
อกีวาระหนึง่ดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่5 

รายชือ่กรรมการ เสนอใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหนง่ 
1.คณุชยั จรงุธนาภบิาล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการ

อสิระ 
2.คณุไกรทพิย ์ไกรฤกษ์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3.รอ้ยตํารวจตรเีกรยีงศกัดิ ์
โลหะชาละ 

กรรมการอสิระ 

4.คณุธนกร ปลุเิวคนิทร ์ กรรมการ 



วาระที ่6 
 

พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทน 
และเบีย้ประชุมสําหรบักรรมการ 

 ประจาํปี 2560 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



หลกัการและเหตผุล 
 
พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า 
"การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม
ของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ” 
 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนมมีตกํิาหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2560 เป็นจํานวนเงนิ 

ไมเ่กนิ 13.1 ลา้นบาทโดยแบง่ออกเป็นออกเป็น 
คา่ตอบแทน จํานวน 7.2 ลา้นบาท  

และบําเหน็จพเิศษจากผลการดําเนนิงาน จํานวน 5.9 ลา้นบาท  
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่6 



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่6 

 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

องคป์ระกอบคา่ตอบแทน ปี 2558 
(บาท/ปี) 

ปี 2559 
(บาท/ปี) 

ปี 2560 
(ปีทีเ่สนอ) 
(บาท/ปี) 

คา่ตอบแทนกรรมการ 545,000 545,000 545,000 
คา่ตําแหน่งประธานกรรมการ 326,000 326,000 326,000 
คา่ตําแหน่งประธานกรรมการบรหิาร 109,000 109,000 109,000 
คา่ตําแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 109,000 109,000 109,000 
คา่ตําแหน่งกรรมการบรหิาร หรอื 
กรรมการตรวจสอบ   69,000   69,000   69,000 

คา่ตําแหน่งกรรมการสรรหาและ 
กําหนดคา่ตอบแทน   28,000   28,000   28,000 

ปี 
เบีย้ประชุมและ

คา่ตอบแทน 
(ลา้นบาท) 

บาํเหน็จพเิศษ 
(ลา้นบาท) 

รวม 
(ลา้นบาท) 

2558 7.2 5.3 12.5 
2559 7.2 5.8 13.0 

(ปีทีเ่สนอ) 
2560 7.2 5.9 13.1 

เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  
สาํหรบัปี 2560, ปี 2559 และปี 2558 



 
 
 

ความเห็นของคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการบรษัิทไดพ้จิารณาตามความเห็น 
ของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนแลว้  

 
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

  
อนุมัตกํิาหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุกรรมการ 

ประจําปี 2560 
  

ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
 

 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่6 



วาระที ่7 
 

พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชแีละ 
กาํหนดคา่สอบบญัชบีรษิทั  

ประจาํปี 2560 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
หลกัการและเหตผุล 

 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 
มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 38. ที่กําหนดใหท้ี่
ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบัญชแีละกําหนดค่าสอบบัญชี
ของบรษัิททกุปี  
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให ้            
ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้ 
 

บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั  
 
เป็นสํานักงานสอบบญัชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2560 

 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่7 



 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
กําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดงัตอ่ไปนี ้เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงนิและงบการเงนิรวมของบรษัิทในปี 2560 
 

นอกจากนี ้บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ดงักลา่วไมม่ี
ความสมัพันธแ์ละ/หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท/บรษัิทยอ่ย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบตอ่การปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นอสิระแตอ่ยา่งใด 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่7 

รายนามผูส้อบบญัช ี ผูส้อบ
บญัชรีบั
อนุญาต
เลขที ่

หมายเหต ุ

1. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ 3445 เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิทมาแลว้ 
 ในปี 2549-2553 และปี 2559 

1. นายไพบลู ตันกลู 4298 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ 5339 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ 3760 ยังไมเ่คยเป็นผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษัิท 



 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ทีใ่นการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงนิของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยแลว้ เห็นควรกําหนดคา่สอบบญัชขีองบรษัิท 
ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงนิ 3,810,000 บาท คา่สอบบญัชขีองบรษัิทยอ่ยเป็น

เงนิจํานวน 3,730,000 บาท รวมคา่สอบบญัชขีองบรษัิทและบรษัิทยอ่ย  
ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงนิรวมไมเ่กนิ 7,540,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่7 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

1. คา่สอบบัญชขีองบรษัิท 3,278,000 บาท 3,511,000 บาท 3,810,000 บาท 

2. รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและ
บรษัิทยอ่ย 6,917,000 บาท 7,270,000 บาท 7,540,000 บาท 

3. คา่บรกิารอืน่ๆ - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- - ไมม่ ี- 

ขอ้มลูเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชใีนปีทีผ่า่นมา 



 
 
 

หลกัการและเหตผุล 
 

รายละเอยีดบรษิทัยอ่ย จาํนวน 14 บรษิทั 
ทีบ่รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัช ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่7 

1. บรษัิท อจีวี ีเอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จํากดั (มหาชน)  

2. บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์พรอพเพอรต์ี ้จํากดั 

3. บรษัิท เมเจอร ์ซนีเีพล็กซ ์เซอรว์สิ จํากดั 

4. บรษัิท รัชโยธนิ ซนีมีา่ จํากดั 

5. บรษัิท รัชโยธนิ แมเนจเมน้ท ์จํากดั 

6. บรษัิท รัชโยธนิ เรยีลตี ้จํากดั 

7. บรษัิท สยาม ซนีเีพล็กซ ์จํากัด 

8. บรษัิท ดจิติอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จํากดั 

9.  บรษัิท เมเจอร ์รวีอรด์ส จํากัด  

10. บรษัิท อจีวี ีเอ็กซบิชิัน่ จํากดั 

11. บรษัิท กรงุเทพ ไอแมกซ ์เธยีเตอร ์จํากดั 

12. บรษัิท เมเจอร ์โฮลดิง้ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จํากดั 

13. บรษัิท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จํากัด 

14. บรษัิท เมเจอร ์ซนีแีอด จํากดั 



 
หลกัการและเหตผุล 

 
เห็นสมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุใหญส่ามัญผูถ้อืหุน้อนุมัตใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบัญชจีาก
บรษัิท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส ์คเูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั โดยกําหนดใหผู้ส้อบบัญชี
คนใดคนหนึง่ตามรายชือ่ดังต่อไปนี้ เป็นผูทํ้าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงนิของบรษัิทในปี 2560 
 
1. นายขจรเกยีรต ิอรณุไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3445 
2. นายไพบลู ตนักลู    ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่4298 
3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ            ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่5339 
4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์            ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตเลขที ่3760 
 

และกําหนดคา่สอบบญัชสํีาหรับบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ประจําปี 2560 
 เป็นจํานวนเงนิไมเ่กนิ 7,540,000 บาท 

 
 
 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่7 



วาระที ่8 
 

พจิารณาอนมุตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



 
หลกัการและเหตผุล 

 
บรษัิทมคีวามประสงคท์ีจ่ะจัดหาเงนิโดยเพิม่เตมิจากหุน้กูเ้ดมิคงเหลอื จํานวน 400 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้กู ้ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,100 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีด
ดงันี ้

 
 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่8 

วตัถปุระสงคข์อง
การใชว้งเงนิ 

1.) เพือ่ใชใ้นการชําระคนืเงนิตน้ของหุน้กู ้จํานวน 1,000 ลา้นบาท ซึง่จะ
ครบกําหนดไถถ่อนในเดอืนสงิหาคม 2560 และ 
2.) เพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

ประเภท หุน้กู ้ ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธ ิชนดิทยอยคนืเงนิตน้ หรอืคนืเงนิตน้ครัง้
เดยีว เมือ่ครบกําหนดไถถ่อน มปีระกันหรอืไมม่ปีระกนั มหีรอืไมม่ผีูแ้ทนผูถ้อื
หุน้กู ้หรอืหุน้กูอ้นุพันธ ์ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะ
ออกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ๆ 

จํานวน มลูคา่รวมของหุน้กูกํ้าหนดไวไ้มเ่กนิ 1,100 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ใน
อตัราทีเ่ทยีบเทา่ 

การเสนอขาย เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ตา่งประเทศใหแ้กป่ระชาชนท่ัวไป และ/
หรอืเสนอขายในกรณีจํากัด และ/หรอืเสนอขายใหแ้กผู่ล้งทนุประเภทสถาบัน 
และ/หรอืผูล้งทนุรายใหญ่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขาย
ในครัง้เดยีวเต็มจํานวนหรอืหลายครัง้ก็ได ้



บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่8 

อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ๆ 

อาย ุ ไมเ่กนิ 5 ปี 

การไถถ่อนกอ่น
กาํหนด 

ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแตล่ะครัง้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ ขอ้จํากดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เชน่ ประเภทหรอืชนดิของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแตล่ะครัง้ 
มลูคา่ทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายตอ่หน่วย อตัราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผูแ้ทน ผูถ้อืหุน้กู ้
วธิกีารออกเสนอขาย วธิกีารจัดสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การไถถ่อนกอ่นกําหนด 
และการจดทะเบยีนในศนูยซ์ือ้ขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรอืตลาดรองใดๆ ใหอ้ยูใ่นอํานาจ
ของคณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืกรรมการผูจั้ดการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูจั้ดการทีจ่ะพจิารณาและกําหนดตอ่ไป และมอบ
อํานาจใหแ้กค่ณะกรรมการบรษัิทและ/หรอืกรรมการผูจั้ดการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดรั้บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท หรอืกรรมการผูจั้ดการในการกําหนดหรอื
เปลีย่นแปลง เงือ่นไขและรายละเอยีดตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่
ละประเภท/แตล่ะชนดิในแตล่ะครัง้ รวมทัง้ใหม้อํีานาจในการดําเนนิการใดๆอนัจําเป็นและ
เกีย่วเนือ่งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ๆ ใหส้าํเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายกําหนด 
ซึง่รวมถงึมอํีานาจในการแตง่ตัง้ผูจั้ดจําหน่าย และรับประกนัการจําหน่าย ผูจั้ดจําหน่าย 
การเขา้ทําและลงนามในสญัญา Underwriting Agreement หรอืสญัญา Placement 
Agreement และ/หรอืสญัญาอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง การจัดทําและยืน่คําขอและเอกสารตา่งๆ 
กบัสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หน่วยงานราชการที่
เกีย่วขอ้ง และ/หรอืบคุคลอืน่ใดทีเ่กีย่วขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เตมิ เปลีย่นแปลง รับรองซึง่
เอกสาร และ/หรอืสญัญาตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง การแตง่ตัง้ทีป่รกึษาตา่งๆ เป็นตน้ 



 
หลกัการและเหตผุล 

 
คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นสมควรเสนอทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณา 

 
อนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

ภายในวงเงนิไมเ่กนิ 1,100 ลา้นบาท ตามทีเ่สนอ 
 
เพือ่ใชใ้นการชําระคนืเงนิตน้ของหุน้กู ้จํานวน 1,000 ลา้นบาท ซึง่จะครบกําหนด
ไถถ่อนในเดอืนสงิหาคม 2560 และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 : วาระที ่8 



วาระที ่9 
 

พจิารณาเรือ่งอืน่ๆ 

บรษิทั เมเจอรซ์นีเีพล็กซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2560 



THANK YOU 
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