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การประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2554

วนัองัคารที่  5 เมษายน 2554

ณ โรงภาพยนตรท์ี่  14 ชัน้ 6 

อาคารเมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน



องคป์ระชมุ

จ านวนองคป์ระชมุในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2554 มีผูถ้อืหุน้ และ   

ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ใหม้าประชมุแทน 

รวมทัง้สิ้น                  .............ราย

นบัจ านวนหุน้ไดท้ ัง้สิ้น  ..............หุน้

คดิเป็นรอ้ยละ             .............ของหุน้ที่ ออกจ าหน่ายแลว้ท ัง้หมด

ของบรษิทั

องคป์ระชมุดงักลา่วเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

ขอ้ที่  34. ความโดยสรุปว่า “ในการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ

จากผูถ้ือหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของ

จ านวนผูถ้อืหุน้ท ัง้หมด และตอ้งมีหุน้นับรวมไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้

ที่ จ าหน่ายแลว้ท ัง้หมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ” 



การเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคล

เพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ

เพื่ อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลที่ ดี บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสให ้    

ผูถ้ือหุน้เสนอเรื่ องที่ ผูถ้ือหุน้เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุม

สามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้น้ี และเสนอช่ือบุคคลเพื่ อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็น

กรรมการ รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่งค าถามที่ เกี่ ยวกบัวาระการ

ประชุมล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที่  21 ตลุาคม 2553 ถงึวนัที่  31 มกราคม 

2554 โดยเปิดเผยผ่าน Web site www.majorcineplex.com  

และ www.set.or.th 

แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่ องดงักลา่วต่อบรษิทั



วธิีปฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผูถ้ือหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียง

ต่อหน่ึงหุน้ (ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที่  35.)

2. ผูถ้อืหุน้ที่ มอบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดท้ าการ

รวบรวมและบนัทึกคะแนนไวใ้นคอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่านที่ รบัมอบฉันทะเขา้ร่วม

ประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี

3. หากผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือ

ผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ช่ือและซกัถามเมื่ อน าเสนอจบใน

แต่ละวาระ หรอืเมื่ อพจิารณาครบทกุวาระแลว้

4. ผูถ้ือหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสยีง

ในวาระนั้น หรือบริษทัฯ อาจเชิญใหผู้ถ้ือหุน้ดงักล่าวออกจากที่ ประชุมไดเ้ป็นการ

ชัว่คราวในวาระนั้นๆ อย่างไรกต็าม ในเรื่ องของการอนุมตัิการแต่งต ัง้กรรมการ ผู ้

ถอืหุน้ทกุท่านสามารถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถอืว่ามีสว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษ



5. ผูถ้อืหุน้ท่านใดคดัคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหท้่านลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนที่ ไดแ้จกใหใ้นขณะที่ ลงทะเบียนและขอใหท้่านชูมือข้ึน เพื่ อใหพ้นักงาน

ของบรษิทัไปเกบ็บตัรเพื่อมานับคะแนน ส าหรบัท่านที่ ไม่คดัคา้นหรอืไม่งดออกเสยีงจะถอื

ว่าท่านอนุมตัิตามวาระที่ เสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน บริษทัจะน า

คะแนนเสยีงที่ ไม่เหน็ดว้ยและ/หรืองดออกเสยีงนั้น หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่ เขา้

ร่วมประชมุหรอืออกเสยีงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

6. ผูม้อบฉนัทะที่ ไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ลว้ว่าเห็นชอบหรือคดัคา้น

หรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ผูร้บัมอบฉันทะไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนน บรษิทัฯ จะนบัคะแนนของท่านจากใบมอบฉนัทะ

7. เพื่ อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภบิาลที่ ดีในวาระที่  5 เรื่ องพจิารณาเลอืกตัง้

กรรมการแทนกรรมการซึ่ งออกจากต าแหน่งตามวาระนั้น ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ท ัง้ที่ ประสงค์

จะลงคะแนนเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่

ไดแ้จกใหไ้ป

วธิีปฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน



8. มตขิองที่ประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปน้ี

- วาระที่  1, วาระที่  3 ถงึวาระที่  5 และวาระที่  7       

   ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ ซึ่ งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน

- วาระที่  2 เป็นวาระแจง้เพื่อทราบจงึไม่ตอ้งลงมต ิ 

- วาระที่  6 ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชมุผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่

นอ้ยกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ที่มาประชุมและมีสทิธิออก

เสยีง 

รายละเอยีดขอ้บงัคบัในส่วนที่เกีย่วขอ้งกบัการประชุมผูถ้ือหุน้                    

ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชิญประชุม เอกสารแนบทา้ย 9

วธิีปฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนน



วาระที่  1

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2553

รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนงัสอืเชิญประชมุ เอกสารแนบทา้ย 1



ตามที่บรษิทัไดจ้ดัใหม้ีการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2553 เมื่ อวนัที่  

7 เมษายน 2553 และบริษทัไดจ้ดัท ารายงานการประชุมดงักล่าว พรอ้ม

ทัง้ท าการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ

กระทรวงพาณิชยต์ามขอ้ก าหนดของกฎหมายที่ เกี่ ยวขอ้งแลว้ ท ัง้น้ี 

บริษัทยงัไดท้ าการเปิดเผยรายงานการประชุมดงักล่าวในเวปไซตข์อง

บรษิทั (http://www.majorcineplex.com) แลว้

รายละเอียดของรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2553 นั้น 

บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุคร ัง้น้ีแลว้

หลกัการและเหตผุล

http://www.majorcineplex.com/


คณะกรรมการพจิารณาแลว้เห็นว่าร่างรายงานการประชุมดงักล่าวไดท้ า

การบนัทึกขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จงึเหน็สมควรเสนอที่

ประชุมผูถ้ือหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2553 

เมื่ อวนัที่  7 เมษายน 2553 ตามร่างรายงานการประชุมที่ คณะกรรมการ

บรษิทัไดน้ าเสนอ

ความเหน็กรรมการ



วาระที่ 2 

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 

ในรอบปี 2553



รายละเอียดของรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 

บรษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุคร ัง้น้ีแลว้

หลกัการและเหตผุล



Statements of Income
Unit: Million Baht

Y2008 Y2009 Y2010

Revenues

Services income 4,180      4,146      4,476      

Sales 1,149      1,415      1,545      

Total revenues 5,328     100% 5,561     100% 6,021     100%

Costs

Cost of providing services 2,819      3,012      2,997      

Cost of sales 729         907         948         

Total costs 3,548     67% 3,919     70% 3,945     66%

Gross Profit 1,781     33% 1,642     30% 2,077     34%

Other operating Income 209         141         128         

Profit before expenses 1,990     37% 1,783     32% 2,205     37%

Selling & Administrative Expenses 1,230      1,386      1,507      

Operating profit 760        14% 397        7% 698        12%

Gain on disposal of investments 115         100         15           

Share of profit of investiments in associates and JV 115         57           328         

Profit before finance costs and income tax 989        19% 554        10% 1,041     17%

Finance Costs 88           133         138         

Profit before income tax 901        17% 420        8% 902        15%

Income tax 258         93           126         

Net profit 643        12% 327        6% 777        13%

Less Minority interest 17          (6)           15          

Net profit for Shareholders of the Company 626        12% 334        6% 762        13%

Earnings per share for Shareholders of the Company
 Basic earnings per share 0.71          0.39          0.91          

 Diluted earnings per share 0.71          0.39          0.91          

Consolidated
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FY10 Financial Review

Bt.million

Revenues
+7%

FY09 FY10 FY09 FY10 FY09 FY10 FY09 FY10 FY09 FY10 FY09 FY10 FY09 FY10

admissions
+1%

concessions
-1%

advertising
+37%

bowling
group

-5%

rental
&services
+17%

film
distribution
+18%

Respectable revenues growth of 7% yoy
• Overall 2010 films line-up inferior to 2009’s

• Two unfortunate incidents , i.e. 2Q10 Riot & 

4Q10 Flooding hinder higher admissions sales

• Apparent turnaround in advertising business

• New Standalone Cineplex contributes to growth 

in rental & services business

• Strong development in film distribution business
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FY10 Financial Review

Bt.million

EBITDA
+16%

Stronger EBITDA growth
• Blended “gross” margin improvement of 5% contributed 

virtually by all BUs

• Higher sales from rentals & services business expected 

to improve with re-opening of Metropolis  at Big-C 

Rajadamri

“Gross” margin improvements

Margins FY09 FY10 D

Admissions 14% 18% 4%

Concessions 62% 65% 3%

Advertising services 85% 87% 2%

Bowling group 29% 33% 4%

Rentals & services 44% 36% -8%

Film distribution 15% 21% 6%

Blended 29% 34% 5%

FY09 FY10
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FY10 Financial Review

Bt.million

Net profit

Bottom line fully back on track
• Much stronger core business operations compared to 

prior years

• Healthy profits contribution from associates,

with no value destruction at the bottom line

• 22% higher than a normalized year of FY08

FY10



May’11 : 360 MB Jun’11 : 288 MB Jul’11 : 379 MB Aug’11 : 297 MB

Jan’11: 277 MB Feb’11: 251 MB Mar’11 : 281 MB Apr’11 : 351 MB

Sep’11 : 241 MB Oct’11 : 268 MB Nov’11 : 253 MB Dec’11 : 354 MB

http://www.imdb.com/media/rm2524546560/tt1433108
http://www.imdb.com/media/rm3844046848/tt1274300
http://www.collider.com/wp-content/uploads/Conan-3D-movie-poster-Jason-Momoa.jpg
http://www.imdb.com/media/rm1114080768/tt1542344
http://www.imdb.com/media/rm651331328/tt1401143
http://www.trailershut.com/movie-trailers/1876-abduction-trailer.html
http://twitchfilm.net/news/The-Prodigies-teaser-poster.jpg
http://movie.mthai.com/movie-profile/movie-fixture/63087.html


FY11

 SpiderMan 3 190  Mummy 3 130  2012 230  Avatar 300 Transformer 3

 Harry Potter 5 165  007 Quantum 90  Transformer 2 210 Harry Potter 7.1 Nov-10 MI:4

 Transformers 125  IronMan 80  Harry Potter 6 130  IronMan 2 175 Harry Potter 7.2

 Pirates Carib 3 125  Hancock 75  Terminator 4 100  Resident Evil 4 110  Pirates Carib 4

 Resident Evil 3 90  Dark Knight 75  Fast Furious 4 100  Twilight 3 110 Twilight 4

Clash of Titans 95 Fast Furious 5

 KingNaresuan2 250  OngBak 2 120  RodFaiFah 140  GuanMuenHo 130 King Naresuan 3

 KingNaresuan1 250  TengNong 2 100  5-Prang 100  32-Thanwa 110 King Naresuan 4

 Bodyguard 2 100  PidTermYai 85  WongKumLao 100  SingLekLek 100

 TengNong 90  4-Prang 80  Saranair 95  Tukky 90

 May-Na-Rok 90  Yam-Yasothorn 2 95  Saranair 2 90

Th
ai

FY07 FY08 FY09 FY10

H
o
lly
w
o
o
d

FY11 filmsTotal market admissions sales estimates of Top-5 films (Bt.million)

“2011 is a Golden Year” 



คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ี่ ประชมุผูถ้อืหุน้

รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2553 ดงักล่าว

ความเหน็กรรมการ



วาระที่  3

พจิารณาอนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ

ประจ าปี 2553 สิ้นสดุ ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2553



เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิทัมหาชน

จ าก ัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังค ับของบริษัท ข ้อ 41. 

คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน

ประจ าปี 2553 สิ้นสุดวนัที่  31 ธนัวาคม 2553 ของบริษัท เสนอ

ต่อที่ ประชุมใหญ่สามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีเพื่ อพิจารณาอนุมตัิ 

โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัและ

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

หลกัการและเหตผุล



ฐานะทางการเงนิ ปี 2553 (บาท)

สนิทรพัย์ 11,032,931,500 

หนี้สนิ 5,359,419,810

ส่วนของผูถ้อืหุน้ 5,536,411,310   

ผลการด าเนินงาน ปี 2553 (บาท)

รายได ้ 6,021,083,788  

ก าไรสุทธิ 761,988,752 

ก าไรต่อหุน้ 0.91  

ฐานะทางการเงนิ ผลการด าเนินงาน

สรุปสาระส าคญัจากงบการเงนิ



กระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงนิของบรษิทัมีระบบ

การควบคุมภายในที่ ดีเพยีงพอที่ ท าใหม้ ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการ

เงนิแสดงฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่าง

ถูกตอ้งตามที่ ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่ กฎหมายก าหนด 

รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ

ทนัเวลาเพื่ อเป็นประโยชน์กบัผูถ้ือหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บ

การเงนิในการตดัสนิใจลงทนุ

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ



คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้

อนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ  าปี ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2553 

ความเห็นกรรมการ



วาระที่ 4 

พิจารณาอนุมตักิารจา่ยเงินปันผล ประจ  าปี 2553



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไดก้ าหนดว่าในกรณีที่บริษัท

ไม่มีเหตจุ  าเป็นอื่นใด บริษัทและบริษทัยอ่ยมีนโยบายจา่ยเงินปันผล

ในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดแ้ลว้

ในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษทัยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั

หลกัการและเหตผุล



รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล

หมายเหต ุหุน้ท่ีบรษิทัซ้ือคืน จ  านวน 40,907,700 หุน้ เป็นหุน้ที่ไม่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผล

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553

(ปีที่เสนอ)

1.  ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 643.29 327.43 761.98

2. ก าไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท:หุน้) 0.71 0.39 0.91

3. สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล (รอ้ยละ) 90.14 89.74 88.8

4. รวมเงินปันผลจา่ยประจ  าปีตอ่หุน้ (บาท:

หุน้)

0.64 0.35 0.80

4.1 เงินปันผลระหว่างกาลงวด 6 เดือนแรก 

(บาท:หุน้)

0.39 - 0.20

    4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือนหลงั (บาท:หุน้) 0.25 - 0.60

5. จ  านวนเงินปันผลจา่ย (ลา้นบาท) 595.8 286.24 672.79



คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัทราบการจา่ยเงิน

ปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน

2553 ในอตัรา 0.20 บาทตอ่หุน้ และเสนอเพื่อพิจารณาจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้จากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2553 ตั้งแตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 

ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท คิดเป็นรอ้ยละ

88.8 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยคงเหลือเป็นเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการ 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ที่จะตอ้งจา่ยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้อีกในอตัรา

หุน้ละ 0.60 บาท 

โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลในวนัที่ 14 มีนาคม 2554 

(Record Date) และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้

ในวนัที่ 15 มีนาคม 2554 และก าหนดจา่ยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัที่ 4 

พฤษภาคม 2554

ความเห็นกรรมการ



วาระที่ 5 

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ

ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ



ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 16. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญ

ประจ  าปี  ทุกครั้ง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 

1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อก แต่

อาจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก

หลกัการและเหตผุล



ในการประชุมใหญ่สามัญผู ้ถือหุ ้น  ประจ  า ปี  2554 น้ี              

มีกรรมการที่จะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัราหน่ึงใน

สามของจ  านวนกรรมการทั้งหมดคิดเป็นจ  านวน 4 คน ไดแ้ก่

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระ

และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายนฤนาท รตันะกนก กรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ

3. ร.ต.ต.เกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ

4. นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการ

หลกัการและเหตผุล



ช่ือ-นามสกุล : นายชยั จรุงธนาภิบาล 

(ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ : 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา     - ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บญัชีบณัฑิต จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ประวตักิารอบรมจากสมาคมส่งเสริม - DCP - Director Certification Program รุ่น 29/2546

สถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)    - ACP - Audit Committee Program ปี 2548

ประวตักิารท างาน 2550 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบบริษัท อาหารสยาม จ ากดั (มหาชน)

2549 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ บริษัท โออิชิ จ ากดั (มหาชน)

2547 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

       และกรรมการอิสระ บริษัท คา้เหล็กไทย จ ากดั (มหาชน)

2546 – ปัจจุบนั กรรมการ บริษัท สยามฟิวเจอร ์ดีเวลลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

2545 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนด

       ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั 

      (มหาชน)

2543 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ - กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่



การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : จ านวน 5 แหง่  

บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิด : ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

จ  านวนปีที่เป็นกรรมการในบรษิทั : 8 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลกัษณะความสมัพนัธ์

การถือหุน้ในบริษัท : จ านวน 672,500 หุน้ หรือเทียบเท่าประมาณรอ้ยละ 0.076

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ : - ไมม่ี - 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/

ในกรณีที่ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไมม่ี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

1. ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)

3. ไมม่ี ความสมัพนัธทางธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่



ช่ือ-นามสกุล : นายนฤนาท รตันะกนก

  (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

   มหาวิทยลยัดีทรอยต,์ สหรฐัอเมริกา

ประวตักิารอบรมจากสมาคม        - DAP - Directors Accreditation Program รุ่นท่ี 62/2550

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) - FSP – Financial Statement Program รุ่นท่ี 1/2551

- DCP – Director Certificate Program รุ่นท่ี 104/2551

- ACP – Audit Committee Program รุ่นท่ี 25/2552

ประวตักิารท างาน 2553 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)

2549 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

      บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

ปัจจุบนั             กรรมการบริหาร บริษัท ลีฟสมารท์ จ ากดั

2530 – 2540   กรรมการผูจ้ดัการ บงล. จีเอฟ จ ากดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลือกตัง้ - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่

http://192.1.1.249/crm/CustomPages/seminar1/seminar1summary.asp?sem1_seminar1id=7373&SID=151866350127703&F=Seminar1/PersonSeminar1.asp&J=seminar1/seminar1summary.asp&Key0=2&Key1=575&Key2=2360&Key-1=58&PrevCustomURL=/crm/CustomPages/Seminar1/PersonSeminar1.asp?SID=151866350127703%26Key0=2%26Key1=575%26Key2=2360%26J=Seminar1/PersonSeminar1.asp%26E=Seminar1%26T=Person&HiddenRowCount=1&NextID=16728
http://192.1.1.249/crm/CustomPages/seminar1/seminar1summary.asp?sem1_seminar1id=7373&SID=151866350127703&F=Seminar1/PersonSeminar1.asp&J=seminar1/seminar1summary.asp&Key0=2&Key1=575&Key2=2360&Key-1=58&PrevCustomURL=/crm/CustomPages/Seminar1/PersonSeminar1.asp?SID=151866350127703%26Key0=2%26Key1=575%26Key2=2360%26J=Seminar1/PersonSeminar1.asp%26E=Seminar1%26T=Person&HiddenRowCount=1&NextID=16728
http://192.1.1.249/crm/CustomPages/seminar1/seminar1summary.asp?sem1_seminar1id=7373&SID=151866350127703&F=Seminar1/PersonSeminar1.asp&J=seminar1/seminar1summary.asp&Key0=2&Key1=575&Key2=2360&Key-1=58&PrevCustomURL=/crm/CustomPages/Seminar1/PersonSeminar1.asp?SID=151866350127703%26Key0=2%26Key1=575%26Key2=2360%26J=Seminar1/PersonSeminar1.asp%26E=Seminar1%26T=Person&HiddenRowCount=1&NextID=16728
http://192.1.1.249/crm/CustomPages/seminar1/seminar1summary.asp?sem1_seminar1id=7373&SID=151866350127703&F=Seminar1/PersonSeminar1.asp&J=seminar1/seminar1summary.asp&Key0=2&Key1=575&Key2=2360&Key-1=58&PrevCustomURL=/crm/CustomPages/Seminar1/PersonSeminar1.asp?SID=151866350127703%26Key0=2%26Key1=575%26Key2=2360%26J=Seminar1/PersonSeminar1.asp%26E=Seminar1%26T=Person&HiddenRowCount=1&NextID=16728


การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 1 บริษัท

บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิด : ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

จ  านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั : 5 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลกัษณะความสมัพนัธ์

การถือหุน้ในบริษัท : ไมม่ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ : ไมม่ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/

ในกรณีที่ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไมม่ี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

1. ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)

3. ไมม่ี ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนับส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่



ช่ือ-นามสกุล : รอ้ยต ารวจตรีเกรียงศกัด์ิ โลหะชาละ

 (ไดร้บัการเสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 68 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา - ปรชัญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขาวิชารฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามค าแหง

- ปริญญาโท Master of Public Administration, Kent State University, U.S.A

- ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

ประวตักิารอบรมจากสมาคม - DAP - Director Accreditation Program 7/04

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD)

ประวตักิารท างาน - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท มาสเตอร ์แอด จ ากดั (มหาชน)

- ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริษัท บริษัท เอ พลสั เอ็นเตอรเ์ทนเมนท ์จ ากดั (มหาชน)

- ปัจจุบนั ท่ีปรึกษาส านักงานทรพัยสิ์นส่วนพระมหากษัตริย์

- ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา บริษัท กรุงเทพธนาคม จ ากดั

- ปัจจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปรีชากรุป้ จ ากดั (มหาชน)

- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บริษัท กนัยงอีเลคทริค จ ากดั (มหาชน)

- ปัจจุบนั กรรมการอิสระ  บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลือกตัง้ - กรรมการอิสระ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่



การด ารงต  าแหน่งกรรมการ/ผูบ้รหิารในกิจการอ่ืน

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : 3 บริษัท

บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : 1 บริษัท

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิด : ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

จ  านวนปีที่เป็นกรรมการในบริษทั : 2 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลกัษณะความสมัพนัธ์

การถือหุน้ในบริษัท : ไมม่ี

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ : ไมม่ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/

ในกรณีที่ด  ารงต  าแหน่งกรรมการอิสระ

ระบุการมี/ไมม่ี ส่วนไดเ้สียในลกัษณะดงัต่อไปน้ีกบั บริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทยอ่ย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี

ความขดัแยง้ในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

1. ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลกูจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีไดร้บัเงินเดือนประจ า

2. ไมเ่ป็น ผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพ (เช่น ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมาย)

3. ไมม่ี ความสมัพนัธท์างธุรกิจท่ีมีนัยส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้มส่ามารถท าหน้าท่ีไดอ้ยา่งเป็นอิสระ

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่



ช่ือ-นามสกุล : นายธนกร ปุลิเวคินทร ์(เสนอใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง)

ต าแหน่ง : กรรมการ

อายุ : 54 ปี

คณุวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัยไูนเต็ด สเตท อินเตอรเ์นชัน่แนล สหรฐัอเมริกา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต มหาวทิยาลยักรุงเทพ

ประวตักิารอบรมจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) - DAP – Directors Accreditation Program

ประวตักิารท างาน - 2538 – ปัจจุบนั กรรมการ/รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร สายงานธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร์

        บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน)

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอเลืกอตัง้ - กรรมการ

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหา - คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้

การด ารงต าแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอื่น

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไมม่กีารด ารงต าแหน่ง

บริษัทท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : 15 บริษัท (บริษัทยอ่ยของบริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน))

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าใหเ้กิด : ไมม่ีการด ารงต าแหน่ง

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

จ  านวนปีท่ีเป็นกรรมการในบรษิทั : 15 ปี

การเขา้รว่มประชุมในปี 2553 : คณะกรรมการบริษัท จ านวน 4 ครั้ง จากจ านวนทั้งหมด 4 ครั้ง

ลกัษณะความสมัพนัธ์

การถือหุน้ในบริษัท : จ านวน 1,216,124 หุน้ หรือเท่ากบัประมาณรอ้ยละ 0.14

การเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ : ไมม่ี

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษัท/บริษัทยอ่ย/

ประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ

เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่

http://192.1.1.249/crm/CustomPages/seminar1/seminar1summary.asp?sem1_seminar1id=16507&SID=151866350127703&F=Person%20Working%20Info&J=seminar1/seminar1summary.asp&Key-1=2&Key0=61&Key1=575&Key2=7780&Key-1=58&PrevCustomURL=/crm/CustomPages/Seminar1/PersonSeminar1.asp?SID=151866350127703%26Key-1=2%26Key0=61%26Key1=575%26Key2=7780%26J=Seminar1/PersonSeminar1.asp%26F=Person%20Working%20Info%26E=Seminar1%26T=Person&HiddenRowCount=3&NextID=15438


คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย เห็นควรเสนอให ้          

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระให้กลับเข้าด  ารง

ต าแหน่งเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหน่ึง ดงัน้ี

1. นายชยั จรุงธนาภิบาล เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ

ตรวจสอบ

2. นายนฤนาท รตันะกนก เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3.รอ้ยต ารวจตรีเกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ

เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง

กรรมการอิสระ

4.นายธนกร ปุลิเวคินทร์ เสนอใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ

ความเห็นกรรมการ



วาระที่ 6 

พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ 

ประจ  าปี 2554



พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า 

"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมติของที่ประชุม

ผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของ

จ  านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม”“

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีมติก าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2554 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 

10.4 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จ  านวน 6.6 ลา้นบาท 

และบ าเหน็จพิเศษ จ  านวน 3.8 ลา้นบาท 

หลกัการและเหตผุล



ก าหนดวงเงินค่าตอบแทน ปี 2554

1.   ค่าตอบแทนประจ  าปี จ  านวน 6,600,000 บาท/ปี

2.   เงินบ าเหน็จพิเศษจากผลการด าเนินงาน

เป็นจ  านวนเงิน 3,800,000 บาท

รวมทั้งส้ิน 10,400,000 บาท

หลกัการและเหตผุล



หลกัการและเหตผุล

เปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2554

เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552 และปี 2553

ปี ค่าตอบแทน

(ลา้นบาท)

บ าเหน็จพิเศษ

(ลา้นบาท)

รวม

2554 6.6 3.8 10.4

2553 6.6 1.5 8.1

2552 6.6 3.0 9.6



หลกัการและเหตผุล

องคป์ระกอบค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2554 

เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552 และปี 2553

องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2554

(ปีที่เสนอ)

(บาท/ปี)

ปี 2553

(บาท/ปี)

ปี 2552

(บาท/ปี)

ค่าตอบแทนกรรมการ 500,000 500,000 500,000

ค่าต าแหน่งประธานกรรมการ 300,000 300,000 300,000

ค่าต าแหน่งประธานกรรมการบริหาร 100,000 100,000 100,000

ค่าต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 100,000 100,000 100,000

ค่าต าแหน่งกรรมการบริหาร หรือกรรมการ

ตรวจสอบ

62,500 62,500 62,500

ค่าต าแหน่งกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน

20,000 20,000 20,000



เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ประจ  าปี 2554 ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

ความเห็นกรรมการ



วาระที่ 7 

พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชีบริษทั ประจ  าปี 2554



เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 

มาตรา 120 และขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 38. ที่ก  าหนดใหท้ี่

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี

ของบริษทัทุกปี 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติใหแ้ต่งตั้งบริษัท ไพรซ้วอเตอร์

เฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ  ากัด เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทยอ่ย ประจ  าปี 2554

หลกัการและเหตผุล



ก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัในปี 2554

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4095

2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3760 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5339 

นอกจากน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ  ากัด และผูส้อบ

บญัชีที่ไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนไดเ้สียกับ

บริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับบุคคล

ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหนา้ที่อย่างเป็นอิสระแต่

อยา่งใด

หลกัการและเหตผุล



คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี โดย

เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจ  าปี 

2554 เป็นจ  านวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท

หลกัการและเหตผุล

ขอ้มูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี

ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552

1. ค่าสอบบญัชีของบริษัท 6,050,000

 บาท

6,300,000 

บาท

6,720,000 

บาท

2. ค่าบริการอ่ืนๆ - ไม่มี - - ไม่มี - - ไม่มี -



รายละเอียดบริษทัย่อยท่ีบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

เป็นผูส้อบบญัชี

1. บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 2. บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์พรอพเพอรต้ี์ จ ากดั

3. บริษัท เมเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เซอรว์สิ จ ากดั         4. บริษัท รชัโยธิน ซีนีม่า จ ากดั

5. บริษัท รชัโยธิน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั         6. บริษัท รชัโยธิน เรียลต้ี จ ากดั

7. บริษัท สยาม ซีนีเพล็กซ ์จ ากดั         8. บริษัท อุดร ไฟวส์ตาร ์ซีนีเพล็กซ ์จ ากดั

9. บริษัท เอ็นเตอรเ์ทน โกลเดน้ท ์วิลเลจ เอ็กซิบิชัน่ จ ากดั

10. บริษัท อีจีวี เอ็กซิบิชัน่ จ ากดั         11. บริษัท อีจีวี ไฟวส์ตาร ์จ ากดั        

12. บริษัท กรุงเทพ ไอแมกซ ์เธียเตอร ์จ ากดั      13. บริษัท เชียงใหม่ ซีนีเพล็กซ ์จ ากดั         

14. บริษัท เมเจอร ์โบวล์ กรุป้ จ ากดั          15. บริษัท เมเจอร ์ซีนีแอด จ ากดั                    

16. PVR Bluo



เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมใหญส่ามญัผูถื้อหุน้อนุมตัใิหแ้ตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี

จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาส์ คเูปอรส์ เอบีเอเอส จ  ากดั โดยก าหนดให้

ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดงัตอ่ไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษทัในปี 2554

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 4095

2. นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3760 

3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 5339 

และก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรบับริษัทและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2554 เป็น

จ  านวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท

ความเห็นกรรมการ



วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี)



Major Cineplex Group PLC.

Thank You


