รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557
ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557
ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที่ 14)
เลขที่ 1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
.....................................................................................................................
กรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ
ตัง้ ตรงจิตร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนฤนาท
รัตนะกนก
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฎฐ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางภารดี
พูลวรลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานธุรกิจฟิ ลม์ ภาพยนตร์
9. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
10. นายแพทย์เสถียร
ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ
11. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
กรรมการ
กรรมการของบริษทั ทีล่ าประชุม
-ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คาศิรวิ ชั รา

2. นางสาวอารยา

สัลเลขวิทย์

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายพิสฐิ

ทางธนกุล

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษทั

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
และเลขานุการการประชุมครัง้ นี้
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
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เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬกิ า
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าที่ประธานในทีป่ ระชุมและได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริษทั กาหนดให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหนุ ้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล ้วทัง้ หมดของบริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ขณะนี้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จานวน 256 ราย ผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 401 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 657 ราย จานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจานวน
580,100,873 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 65.43 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจาปี 2557
ประธานแจ้งว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เห็นว่าสมควรบรรจุในวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุม เป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th ปรากฏว่า
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พจิ ารณาไปตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานได้มอบหมายให้เลขานุ การของการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนใน
วาระต่าง ๆ ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ สาหรับ การออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วนในกรณีทผ่ี ูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการ
ลงคะแนนไม่เต็มจานวน จานวนคะแนนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
3. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทั ได้รวบรวมและบันทึก การออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์
แล ้ว ผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ อื หุน้ ใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารชี้แจงเพิม่ เติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมือ่ นาเสนอ
จบในแต่ละวาระหรือเมือ่ พิจารณาครบทุกวาระแล ้ว
เมือ่ เลขานุ การการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2556
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 เมือ่ วันพุธที่ 3 เมษายน 2556 และได้จดั ทา
รายงานการประชุมเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
บริษทั ที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้า ย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2556
เมือ่ ประธานชี้แจงรายละเอียดแล ้ว ได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามประเด็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. เพราะเหตุใด ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 นี้ ทางบริษทั จึงแจ้งงดการแจกของสมนาคุณให้แก่ผูถ้ อื หุน้
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นายฮังใช้
่ อัคควัสกุล ผูถ้ อื หุน้ และผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ ขอชี้แจงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1. เนื่องด้วยปี น้ ี เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ได้ประทับตราบนหนังสือเชิญประชุม แจ้ง การงดของสมนาคุณ รวมไปถึงทีร่ บั ทราบมาจาก
เลขานุการของหลายๆบริษทั เรื่องทีต่ ลาดหลักทรัพย์ได้เน้นถึงการเแจกของชาร่ วยมูลค่าสูง อันเนื่องมาจาก สถานการณ์การแตกหุน้
เป็ นจานวนหนึ่งหุน้ เพือ่ รับของชาร่วยเป็ นจานวนมาก ดังนัน้ เพือ่ ปกป้ องผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่ได้เข้าประชุมและไม่ได้รบั ของชาร่วยตรงนี้ และ
เพือ่ ให้ตลาดทุนนัน้ มีความโปร่งใส เป็ นธรรมในอนาคต จึงอยากขอเรียกร้องให้เพือ่ นนักลงทุน ใช้ความเสียสละเพือ่ ตอบโจทย์ของ
ความถูกต้องในตลาดทุนด้วย
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาถามดังนี้
1. ปัจจุบนั บริษทั มีผูถ้ อื หุน้ ซึ่งถือหุน้ จานวนทีต่ า่ กว่า 100 หุน้ ประมาณ 2,000 ราย จาก 6,000 ราย ซึ่งพบว่ามีพฤติการณ์ในการ
แตกหุน้ ย่อยออกเป็ น 1 หุน้ เป็ นจานวนมาก บริษทั จึงพิจารณาว่า หากเราไม่หยุดตรงนี้ มันจะเกิด Moral Hazard ขึ้น และ
ก่อให้เกิดผูถ้ อื หุน้ ที่ไม่ตอ้ งการลงทุนจริง แต่มาถือหุน้ เพือ่ ประโยชน์ในการรับของชาร่ วยเป็ นหลักใหญ่ ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ในการ
ลงทุนในตลาดทุน โดยทางบริษทั จดทะเบียนต่างๆ ได้หารือกัน รวมทัง้ สมาคม หน่วยงานต่างๆ และตลาดหลักทรัพย์เอง ซึ่งเห็นพ้อง
ต้องกันว่า เราควรจะจัดการเรื่องนี้ไม่ให้เป็ นเรื่องของ Moral Hazard อีกต่อไป รวมถึงเพื่อเป็ นการป้ องกันการเกิดรายจ่ายทีไ่ ม่
สมควร และเพือ่ ภาพลักษณ์ทด่ี ขี องการประชุมผูถ้ อื หุน้
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ในวาระที่ 10 เรื่องหุน้ กูต้ ามรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ซึ่งนายเกียรติ เคยได้สอบถามไว้ว่าทางบริษทั จะ
เสนอขายหุน้ กูจ้ านวนเท่าใด เมือ่ ใดนัน้ โดยบริษทั ตอบคาถามว่า บริษทั จะเสนอขายหุน้ กูจ้ านวน 800 ล้านบาท เป็ นการบันทึกรายงาน
การประชุมผิดหรือไม่ หากผิดพลาดขอให้แก้ไข และอยากเสนอให้ ระบุหน้าของรายงานการประชุมด้วย
นางกุลกนิษฐ คาศิรวิ ชั รา ตอบคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั ขอตรวจสอบและจะดาเนินการแก้ไขการพิมพ์ขอ้ มูลในรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ในกรณีท่มี ี
ข้อผิดพลาด ตามทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ได้แจ้งให้ทราบ
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคาถามเพิม่ เติมดังนี้
1. สาหรับวาระหุน้ กู ้ วงเงินเก่าทางบริษทั ได้ขอไว้ 800 ล้านบาท ทางบริษทั ได้ชาระหนี้ไป 700 ล้านบาท ตอนนี้เหลือวงเงินทัง้ สิ้น
รวมวงเงินทีเ่ คยขออนุมตั ไิ ป รวมวงเงินหุน้ กูท้ เ่ี หลืออยู่ ณ ปัจจุบนั จานวน 400 ล้านบาท
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2556 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 583,434,922 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย จานวน
2,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง จานวน
14,300 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2556
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2556
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นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2556 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษทั
ทีไ่ ด้แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการประชุมแล้ว
นางอังคณา ณ สงขลา ผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั มีนโยบายห้ามนาอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าอื่นเข้าไปในโรงภาพยนตร์หรือไม่ เพราะไม่มกี ารแจ้งให้ลูกค้าทราบ
รวมถึงหากมีนโยบายดังกล่าว ทาไมจึงอนุญาตให้มรี า้ นค้าขายอาหารและนา้ มาขายในชัน้ ทีเ่ ป็ นโรงภาพยนตร์ได้ มีนโยบายห้ามเฉพาะ
สาขาหรือไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั มีน โยบายไม่อ นุ ญ าตให้น าเครื่อ งดื่ม หรือ อาหารจากร้า นค้า ภายนอกเข้า มาในโรงภาพยนตร์ โดยเหตุผลหลัก
เนื่องมาจากขนาดของทีว่ างแก้วทีก่ าหนดไว้ อาจไม่เหมาะกับขนาดของแก้วของเครื่องดืม่ อืน่ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ถ้า
แก้วกาแฟตัง้ ไม่ได้ และลูกค้านาไปวางบนพื้น ก็จะเสีย่ งต่อการหกเลอะเทอะ อีกทัง้ เบาะและพื้นของทางโรงภาพยนตร์ทาด้วยพรม ซึ่ง
ลาบากต่อการทาความสะอาดเป็ นอย่างมาก รวมถึง การจากัดประเภทของอาหารนัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ป้ องกันกลิน่ ทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
ซึ่งอาจมีกลิน่ รบกวนลูกค้าท่านอื่น ซึ่งเป็ นนโยบายใกล้เคียงกับอีกหลายองค์กร เช่ นแอร์ไลน์ ซึ่งมีกฎบังคับไว้ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ได้
พยายามทีจ่ ะชี้แจงให้ลูกค้าทราบ และทุกโรงภาพยนตร์ได้มกี ารติดป้ ายแจ้งเตือนเอาไว้แล ้ว
นายชวนะ วสุธาลัยนันท์ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. กาแฟสตาร์บคั สามารถนาเข้าโรงหนังได้หรือไม่ เพราะพนักงานของร้านสตาร์บคั ยืนยันว่านาเข้าไปได้ และบางแห่งมีป้ายติดไว้ว่า
สามารถนากาแฟสตาร์บคั เข้าโรงภาพยนตร์ได้
2. รายได้ของ Concession มีกาไรมากกว่ารายได้จากบัตรชมภาพยนตร์ จริงหรือไม่ ยกตัวอย่าง เช่น หากรายได้ของภาพยนตร์
เรื่องพีม่ าก อยู่ท่ี 1,000 ล้านบาท รายได้ของป๊ อบคอร์นจะเท่ากับ 2,000 ล้านบาท เพราะป๊ อบคอร์นได้กาไรมากกว่าบัตรชมภาพยนตร์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ยืนยัน ว่าไม่สามารถนากาแฟสตาร์บคั เข้าโรงภาพยนตร์ได้
2. รายได้ของ Concession อยู่ทป่ี ระมาณ 30% ของรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งหากภาพยนตร์เรื่องพีม่ าก มีรายได้
อยู่ท่ี 1,000 ล้านบาท รายได้ของป๊ อบคอร์นจะอยู่ท่ี 300 ล้านบาท
นายเอกพจน์ นภาวรรณ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. อยากทราบรายละเอียดของผลประกอบการในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เทียบเป็ นสัดส่วนเท่าไหร่
2. การชุมนุมทางการเมืองในกรุงเทพ มีผลกระทบแค่ไหน
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ปี ทผ่ี ่านมา ทางบริษทั มีการเปิ ดโรงภาพยนตร์เพิม่ ประมาณ 70 จอภาพยนตร์ และมีอตั ราการเติบโตมากกว่า 20% โดยเป็ น
สัดส่วนของต่างจังหวัด 80% ณ ปัจจุบนั สัดส่วนทางการตลาด กรุงเทพอยู่ท่ี 70% และต่างจังหวัดอยู่ท่ี 30% ซึง่ ในอนาคตประมาณ 3
ปี ขา้ งหน้า สัดส่วนทางการตลาดของต่างจังหวัดเมือ่ เทียบกับกรุงเทพน่าจะอยู่ท่ี 50-50
2. จากผลประกอบการสะท้อนให้เห็นว่า บริษทั ได้รบั ผลจากวิกฤติทางการเมืองค่ อนข้างน้อยมาก เนื่องจาก ธุ รกิจของบริษทั นัน้
หลักๆไม่ได้ข้ นึ กับทางภาครัฐ แต่จะขึ้นอยู่ กบั ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ ซึ่งหากภาพยนตร์ดี มีความน่ าสนใจ ลูกค้า ก็จะออกมาชม
ภาพยนตร์มาก
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นางศิรนิ ทร์ ตันติพทิ กั ษ์โชติ ตัวแทนสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีคาถามดังนี้
1. จากที่ IOD (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย) ได้พฒั นาโครงการแนวร่วมของภาคเอกชน ให้บริษทั จดทะเบียนเข้าร่วม
ลงนามการต่อต้านคอร์ร ปั ชัน่ ทางบริษทั มีความสนใจจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ หากสนใจ บริษทั มีแนวนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร
รวมถึงวิธกี ารปฏิบตั ใิ นการนาไปสู่การร่วมลงนามรณรงค์ต่อต้านคอร์รปั ชัน่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. กรรมการทุกท่านในนี้ผ่าน IOD PROGRAM ทุกท่าน และตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ อีกทัง้ บริษทั เป็ นส่วนหนึ่งของสภา
หอการค้า ซึ่งมีโครงการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ อยู่แล้ว แต่ทงั้ นี้ ไม่ทราบว่าทางบริษทั ได้ลงนามการต่อต้านคอร์ร ั ปชัน่ แล้วหรือยัง ต้อง
ขอรับเรื่องไปตรวจสอบเพิม่ เติม
นายสมใจนึก เองตระกูล ได้ช้ แี จงเพิม่ เติมดังนี้
1. เชื่อว่าทางบริษทั ได้ทาดาเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้ว จะขอรับไปตรวจสอบเพิม่ เติมต่อไป
นายฮังใช้
่ อัคควัสกุล ขอชี้แจงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
1. ในนามของชมรมผูถ้ อื หุน้ ไทย ขอสนับสนุนเรื่องโครงการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ เนื่องจาก ข้อทีห่ นึ่ง ถือว่าเป็ น ต้นทุนของบริษทั ทีไ่ ม่
สามารถลงในงบดุลได้ และข้อที่สอง ถือเป็ นต้นทุนประเทศที่ตอ้ งใช้ส่วนเกินไปกับการคอร์รปั ชัน่ จึงนาเสนอให้ท่านประธานช่ วย
พิจารณาในเรื่องนี้
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั ยินดีรบั คาแนะนาเพือ่ ดาเนินการ
นายอาทิตย์ ธรรมตระการ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. กรณีของการใช้บตั ร M CASH เพือ่ ซื้อบัตรชมภาพยนตร์นนั้ มีความเห็นโดยส่วนตัว ว่า เป็ นบริการทีก่ ่อความยุ่งยากให้กบั
ผูบ้ ริโภคอย่างมาก และไม่สะดวกในการรับบริการเมือ่ เทียบกับการให้บริการของคู่แข่ง จึงอยากทราบว่าทางบริษทั มีแผนการรับมือ
คู่แข่ง ซึง่ กาลังรุกส่วนแบ่งตลาด อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ปัจจุบนั โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ น Digital Platform หมดแล้ว โดยเครื่องขายตัว๋ ในขณะนี้ 80% เป็ น
E-Ticketing ซึง่ ในธุรกิจโรงภาพยนตร์ต่างประเทศ เช่น อเมริกา หรือ เกาหลี ก็เปลีย่ นเป็ นระบบ Online Ticketing กันหมดแล้ว
ซึ่งการซื้อผ่านระบบออนไลน์ ลูกค้าจะได้รบั ความสะดวกมากขึ้น ทาให้บริษทั สามารถเพิ่มอัตราการเข้าชมภาพยนตร์ได้มากขึ้น
เนื่องจากลูกค้าไม่ตอ้ งรอคิวนาน อย่างไรก็ดี ทางบริษทั ไม่ขอเปรียบเทียบกับคู่แข่ง เพราะการลงทุน E-Ticketing นัน้ ต้องใช้พลังและ
เงินลงทุนมหาศาล แต่ขอ้ ดีท่สี าคัญที่สุดคือ บริษทั ไม่ตอ้ งใช้คนเกือบพันคนในการขายบัตรชมภาพยนตร์ ซึ่งลดค่ าใช้จ่ายในการ
บริหารได้ดี ซึง่ จะส่งผลต่อ margin ทีด่ ขี ้นึ ของบริษทั อีกทัง้ ในปัจจุบนั ผลตอบรับจากลูกค้าถือว่าดีมาก ซึ่งโดยรวมแล้วการเปลีย่ น
มาใช้ E-Ticketing ถือได้ว่ามีขอ้ ดีมากกว่าข้อไม่ดี
นางวิยะดา คงเสรี ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ได้ทราบข่าวเรื่องที่ บริษทั รุกเข้าตลาด AEC ทีป่ ระเทศอินเดีย อยากทราบแผนงานในส่วนนี้
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
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1. ทางบริษทั ได้ลงทุนที่อนิ เดีย มา 5 ปี แล้ว โดยแบ่งการลุงทุนเป็ นสองส่วน หนึ่ง คือการร่วมลงทุนในสัดส่วน 51-49 กับบริษทั
PVR ซึ่งเป็ นโรงภาพยนตร์ทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในอินเดีย ในการทาธุรกิจโบว์ลง่ิ ภายใต้แบรนด์ Blu-O ซึ่งเปิ ดไปแล้วกว่า 170 เลน และมี
แผนการเปิ ดให้ครบจานวน 200 เลน และสอง คือ การถือหุน้ สัดส่วนประมาณ 7% ของบริษทั PVR Cinema ซึ่งการลงทุนใน
ขณะนัน้ อยู่ท่ี 165 รูปีต่อหุน้ ปัจจุบนั ราคาต่อหุน้ อยู่ท่ี 600 รูปี ซึง่ ทาให้บริษทั มีกาไรทีซ่ ่อนอยู่ในการลงทุนนี้จานวนไม่นอ้ ย โดยในปี
นี้ ทางบริษทั จะเปิ ดโรงภาพยนตร์ทก่ี มั พูชาเป็ นทีแ่ รก มีโรงหนัง 7 จอภาพยนตร์ และมีโบว์ลง่ิ 14 เลน และในอนาคตอันใกล้ ก็
อาจจะมีการลงทุนทีล่ าวและพม่า
นายสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั ยังมีการร่วมลงทุนสร้างภาพยนตร์ไทยอีกหรือไม่
2. ทางบริษทั ได้ควบรวมกิจการกับ EGV มานานแล้ว ทาไมยังใช้แบรนด์ EGV อยู่ ไม่เปลีย่ นเป็ น Major เพราะเหตุใดถึงต้องใช้ช่อื
เดิม
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. เนื่องด้วย Key success ของบริษทั คือ คุณภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ซึง่ ต้องอาศัยการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวและ
พยายามควบคุมคุณภาพให้ได้ โดยบริษทั จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตภาพยนตร์ ผ่านบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์
จากัด (มหาชน) และขณะนี้ บริษทั กาลังอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรทางธุรกิจทีม่ ศี กั ยภาพในด้าน Media ต่างๆ เพือ่ ลงทุน
ร่วมกัน
2. บริษทั มีนโนบายในการทาการตลาด ภายใต้แบรนด์ทแ่ี ตกต่างกันไป ยกตัวอย่าง เช่น พารากอนซีนีเพล็กซ์ หาดใหญ่ซนี ีเพล็กซ์
รวมถึงในไม่ชา้ นี้ก็จะมีการเปิ ดตัวโรงภาพยนตร์ ชื่อ เอ็มควอเทียร์ ด้วยเช่นกัน
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่ง
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี มีคาถามดังนี้
1. กรณีขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ หมายความว่าอย่างไร
2. ค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพราะเหตุใดจึงไม่มรี ายการแจกแจงให้ชดั เจน และเพราะเหตุใดค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในงบการเงินรวมและงบการเงินเดีย่ วจึงต่างกัน
3. การใช้สทิ ธิ ESOP 4 ของพนักงาน กาหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างไร และมีการใช้สทิ ธิดงั กล่าวครบถ้วนแล้วหรือไม่
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4. สาหรับรายได้จานวน 500 ล้านบาท จากภาพยนตร์เรื่องพีม่ าก มีรายได้เข้าบริษทั ในสัดส่วนเท่าไหร่
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. สาหรับการขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ คือ การปรับมูลค่ายุตธิ รรม ส่วนใหญ่เป็ นเรื่องของแผ่นวีซดี ี ดีวดี ี ซึ่งเมือ่ อายุ
มันมากขึ้น ก็มกี ารปรับมูลค่ายุตธิ รรม และตัง้ สารองเอาไว้ในการเสือ่ มค่า
2. สาหรับค่าใช้จ่ายเรื่องการขาย ซึง่ หากแยกย่อยไปตามธุรกิจจะมีปรากฎอยู่ในผลการดาเนินงานตามส่วนงาน สาหรับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารนัน้ เป็ นค่าใช้จ่ายทีเ่ ป็ นภาพรวมอันเนื่องมาจากการบริหารโดยส่วนกลาง โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเดี่ยวแตกต่ างกัน เนื่องมาจากค่ าบริหารที่เกิดขึ้นจากการบริหารในส่วนของบริษทั ย่ อย ทัง้ นี้ บริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชี ซึง่ กาหนดโดยสภานักบัญชี
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคาถามดังนี้
3. สาหรับ ESOP 4 นัน้ ปัจจุบนั ยังไม่มกี ารใช้สทิ ธิ ซึง่ จะเริ่มให้มใี ช้สทิ ธิในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 โดยจะแบ่งการใช้สทิ ธิเป็ น 3 ปี
ในสัดส่วน 40-30-30 เปอร์เซ็นต์ และบริษทั ให้สทิ ธิแก่พนักงานเช่นกัน
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
4. ส่วนแบ่งรายได้ภาพยนตร์กบั เจ้าของภาพยนตร์โดยเฉลีย่ อยู่ท่ี 48.8% ซึง่ สัดส่วนทีบ่ ริษทั ได้รบั คือ 51.2%
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ลูกหนี้ในงบการเงินรวมทีค่ า้ งชาระเกินหกเดือน เป็ นลูกหนี้ประเภทไหน และทางบริษทั มีแนวทางในการจัดการอย่างไร
2. การบันทึกผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย และค่าเผือ่ การลดมูลค่าสินค้า ควรแยกให้เห็นในงบการเงินด้วย
3. ปี น้ ีมกี าไรจากอัตราแลกเปลีย่ นหรือไม่ เพราะไม่มกี ารบันทึกไว้
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ ของบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการขายสิทธิ
ดีวดี ี หรือวีซดี ี ซึง่ มีอายุการค้าขายยาวกว่าธุรกิจปกติ ซึง่ นโยบายของทางบริษทั ก็พยายามลดธุรกิจด้านนี้ และหันไปทาธุรกิจทางด้าน
สือ่ ภาพยนตร์มากขึ้น ซึง่ เมือ่ ธุรกิจดังกล่าวลดลงจะส่งผลให้ลูกหนี้ในส่วนนี้ลดลงด้วย
2 เรื่องของการขาดทุนจากการตัง้ สารองของสินค้าต่างๆ ไม่ได้แยกเอาไว้ เพราะว่ามีการเคลือ่ นไหวตลอดเวลา บางส่วนต้องตัด
จาหน่ายออกไป บางส่วนก็ตอ้ งตัง้ สารองเพิม่ ขึ้น ทางผูส้ อบบัญชีก็จะคานวณจากสูตรตายตัว ซึง่ หากต้องแสดงสูตรการคานวณอาจจะ
ยุ่งยากพอสมควร
3. ธุรกิจของบริษทั มีส่วนเกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลีย่ นน้อยมาก สาหรับปี ทแ่ี ล้วเกิดจากการสังซื
่ ้ อเครื่องฉายหนัง ซึ่งในปี น้ ี บริษทั
ซื้อเครื่องฉายจากอีกบริษทั ซึง่ ชาระเป็ นเงินบาท ดังนัน้ กิจกรรมทีเ่ กี่ยวกับอัตราแลกเปลีย่ นของบริษทั มีนอ้ ยมาก
นายชาติชยั จันทร์ศิรเิ จริญ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. สาหรับการจาหน่ ายเงินลงทุนของ SF ซึ่งเป็ นบริษทั ร่วม การตัดสินใจซื้อขายหุน้ นัน้ ขึ้นอยู่กบั การวิเคราะห์โดยฝ่ ายบริหารใช่
หรือไม่
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. นโยบายของบริษทั สาหรับการลงทุนใน SF คือ บริษทั จะถือหุน้ ในสัดส่วนระหว่าง 20-25 เปอร์เซ็น เมือ่ ราคาตลาดของหุน้ สูงกว่า
ทีก่ าหนดไว้ บริษทั ก็จะทาการขาย หากราคาในตลาดตา่ กว่าทีก่ าหนด บริษทั ก็จะทาการซื้อเพิม่ โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กบั ภาวะตลาด
ในขณะนัน้
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นายเอกพจน์ นภาวรรณ มีคาถามดังนี้
1. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึ้นมาก เกิดจากสาเหตุใด
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. การด้อยค่าของทรัพย์สนิ มีอยู่สองส่วน ส่วนแรกคือค่าเสือ่ มราคา กับส่วนที่สองคือการด้อยค่ าของทรัพย์สนิ ที่มากกว่าค่าเสือ่ ม
ราคา โดยปี น้ ีการด้อยค่ าของทรัพย์สนิ จะมากขึ้น เนื่องจากการด้อยค่าของเครื่องฉายภาพยนตร์ เพราะบริษทั ได้เปลีย่ นเป็ นระบบ
ดิจติ อลมากขึ้น เพราะฉะนัน้ เครื่องฉายทีเ่ ป็ นการฉายแบบฟิ ลม์ 35 มม. ก็จะด้อยค่าลง ซึง่ เมือ่ ไหร่ก็ตามทีบ่ ริษทั จาหน่ายเครื่องฉาย
ภาพยนตร์ และมีการตัง้ การด้อยค่าของทรัพย์สนิ จนครบ สัดส่วนตรงนี้ก็จะหมดไป
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2556
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามทีเ่ สนอ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 590,759,715 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9974
ไม่เห็นด้วย จานวน
15,029 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0025
งดออกเสียง จานวน
18,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2556
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2556 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุม ชี้แจงว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดย
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ปี 2556 บริษทั มีผลกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็ นจานวน 1,051,627,488.00 บาท ซึ่งคิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.18 บาทต่อหุน้
บริษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 43. ซึง่ ได้กาหนดให้หา้ มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้
แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าจากผลกาไรสุทธิของบริษทั ในปี 2556 ทาให้บริษทั มีความสามารถทีจ่ ะ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2556 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผลประกอบการของปี 2556 ใน
อัตราหุน้ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 85.00 ของกาไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสาหรับผลการดาเนินการ
งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2556 – มิถนุ ายน 2556 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจานวน 443,788,171.50 บาท โดย
คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุน้ ละ 0.50 บาท เป็ นเงิน 443,788,171.50 บาท สาหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2556 – ธันวาคม 2556 รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ ปี 2556 เป็ นเงินจานวนรวมทัง้ สิ้น 887,576,343.00 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 17 เมษายน 2557 และกาหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื
หุน้ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557
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ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี มีคาถามดังนี้
1. การจ่ายเงินปันผล ซึง่ ทางบริษทั พิจารณาจ่ายจากงบการเงินรวม เพราะสาเหตุใดจึงไม่พจิ ารณาจ่ายจากงบการเงินเดีย่ ว
2. ทางบริษทั จาเป็ นต้องตัง้ ทุนสารองหรือไม่ และขณะนี้ กาไรสะสมของบริษทั มีจานวนเท่าไหร่
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลนัน้ โดยปกติจะพิจารณาจากผลการดาเนินงานในงบการเงินรวมเป็ นหลัก แต่ทงั้ นี้ ทางบริษทั ก็ได้
พิจารณาดูจากงบการเงินเดีย่ วร่วมไปด้วยว่ามีเพียงพอหรือไม่ ซึง่ หากการจ่ายเงินปันผลสูงกว่างบการเงินเดี่ยวทีม่ อี ยู่ และกาไรสะสม
มีไม่เพียงพอ ทางบริษทั ก็จะไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้
2. บริษทั ไม่จาเป็ นต้องตัง้ ทุนสารอง และหลังจากการจ่ายเงินปันผล บริษทั ยังคงเหลือกาไรสะสมอยู่ทม่ี ากกว่า 400 ล้านบาท
นางสาวนันทวัน วงศ์นิตพิ ฒั น์ มีคาถามดังนี้
1. ปี ทแ่ี ล ้ว บริษทั มีหนี้สนิ เพิม่ ขึ้น แต่ทาไมบริษทั ยังคงนโยบายจ่ายปันผลถึง 85% เหตุใดจึงไม่นาเงินไปชาระหนี้ หรือขยายกิจการ
เพิม่ เติม (ขอให้กรรมการช่วยตอบเป็ นภาษาอังกฤษ)
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. (แปล) หนี้สนิ ทีเ่ กิดขึ้น เกิดจากการลงทุนซื้อเครื่องฉายระบบดิจติ อล โดยบริษทั จะได้รบั เงินจาก VPF โปรแกรม ซึง่ ทาง Major
Studio ต่างๆ ได้ช่วยเหลือสาหรับการลงทุนนี้ ซึ่งจากการคานวณแล้ว บริษทั จะมีจดุ คุม้ ทุนภายใน 5 ปี และหากพิจารณาจากผล
ประกอบการแล้ว บริษทั ยังคงมีกาไรกว่า 2 พันล้านบาท และหากพิจารณาจากงบดุลของบริษทั แล้ว บริษทั ยังคงมีทรัพย์สนิ แฝง
จานวนถึง 5,000,000,000 บาท ฉะนัน้ โดยพื้นฐานแล้ว บริษทั ยังมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลได้
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามเพิม่ เติม ดังนี้
1. ทางบริษทั ได้มกี ารพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลเยอะพอสมควรในทีป่ ระชุมกรรมการ เพราะสัดส่วนของหนี้สนิ ต่อทุนเพิม่ ขึ้น
จากปี ก่อนๆ เนื่องจากการขยายสาขา การเปลีย่ นเครื่องฉายเป็ นระบบดิจติ อล รวมถึงการขยายกิจการ และจากการลงทุนเพิม่ เติมใน
บริษทั ร่วมและบริษทั ย่อย ซึง่ การเพิม่ ขึ้นของสัดส่วนหนี้สนิ ทางคณะกรรมการพิจารณาแล้วว่าเป็ นเพียงชัว่ คราว ทีเ่ กิดขึ้นในปี เดียวกัน
อีกทัง้ อัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับทีต่ า่ ซึง่ ยังอยู่ในระดับทีบ่ ริษทั สามารถบริหารจัดการได้ จึงพิจารณาแล้วว่า การตอบแทนผูถ้ อื หุน้
ในลักษณะของเงินปันผล เป็ นทีพ่ อใจมากกว่า / สาหรับ กรณีการขยายกิจการนัน้ เนื่องจากบริษทั มีค่าเสือ่ มราคาอยู่ท่ี 600 - 800
ล้านบาท รวมกาไรแล ้ว ทางบริษทั ยังคงมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอให้ขยายกิจการได้ ทีจ่ านวน 1,200 - 1,500 ล้านบาท
ผูถ้ อื หุน้ ชาวต่างประเทศ มีคาถามดังนี้
1. (แปล) ทรัพย์สนิ แฝงของบริษทั ทีม่ ลู ค่าประมาณ 5,000,000,000 บาท ไม่ทราบว่ามาจากไหน
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. (แปล) ทรัพย์สนิ แฝงของบริษทั เกิดจากการที่บริษทั มีการลงทุนทัง้ ในอินเดีย , บริษทั สยาม ฟิ วเจอร์ ดีเวลปเม้นท์ จากัด
(มหาชน) รวมไปถึงการลงทุนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ เมือ่ นามาคานวณดู มูลค่ารวมจะมากกว่า 5,000,000,000 บาท
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
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มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 590,776,815 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9996
ไม่เห็นด้วย จานวน
2,029 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง จานวน
16,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 นี้ มีกรรมการจานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตาแหน่ งตาม
วาระจานวน 4 ท่านได้แก่
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนฤนาท รัตนะกนก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
4. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
กรรมการ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เมือ่ ครบกาหนดแล้ว
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัตกิ ารทางานทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล ้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และให้เสนอทีป่ ระชุมผู ้
ถือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัตแิ ละข้อมูลกรรมการทีเ่ สนอให้เลือกตัง้
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. กรรมการทัง้ หมดของบริษทั มีจานวนกี่ท่าน
2. เพราะเหตุใดจานวนกรรมการจึงเป็ น 11 ไม่เป็ น 12 ท่าน เพราะไม่สามารถหารได้ลงตัว
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาถามดังนี้
1. กรรมการของบริษทั มีจานวนทัง้ หมด 11 ท่าน
2. ทางบริษทั จะรับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณา
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ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 581,904,233 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 98.4951
ไม่เห็นด้วย
จานวน 8,850,209 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 1.4980
งดออกเสียง จานวน
40,402 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0068
(2) นายนฤนาท รัตนะกนก ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 590,742,923 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9912
ไม่เห็นด้วย
จานวน
4,219 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0007
งดออกเสียง จานวน
47,702 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0080
(3) ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 590,556,823 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9597
ไม่เห็นด้วย
จานวน 192,919 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0326
งดออกเสียง จานวน
45,102 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0076
(4) นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 590,741,923 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9910
ไม่เห็นด้วย
จานวน
5,219 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0008
งดออกเสียง จานวน
47,702 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0080
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2557
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการ ประจาปี 2557 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งแก่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2557 จากเดิมซึง่ คณะกรรมการมีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2557 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 13.7 ล้านบาท โดยแยกออกเป็ นค่าตอบแทนประจาปี จานวน 6.6 ล้านบาท และบาเหน็จพิเศษ จานวน 7.1 ล้านบาท โดยมีมติเห็นควร
ให้ปรับลดเงินค่าบาเหน็จลง 2 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการคานวณผิดพลาด โดยเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2557 ใหม่
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 11.7 ล้านบาท โดยแยกออกเป็ นค่าตอบแทนประจาปี จานวน 6.6 ล้านบาท และบาเหน็จพิเศษ จานวน 5.1 ล้านบาท
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ประธานกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทราบเพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ามที่คณะกรรมการเสนอแก้ไข ทัง้ นี้ ค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2557 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล ้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
ได้เปรียบเทียบกับธุ รกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุ รกิจและผลการดาเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ของบริษทั เปรียบเทียบกับปี 2555 และ 2556 ตามเอกสารแนบท้าย 4
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. กรรมการอิสระของบริษทั มีจานวนกี่คน และท่านประธานกรรมการ เป็ นกรรมการอิสระหรือไม่
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. กรรมการของบริษทั มีจานวนทัง้ หมด 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระมีจานวน 6 ท่าน และกรรมการบริหารมีจานวน 4 ท่าน และมี
กรรมการทีไ่ ม่ใช่กรรมการบริหารมีจานวน 1 ท่าน โดยสัดส่วนของกรรมการอิสระต่อสัดส่วนของกรรมการ คือ 6 ต่อ 5 ทัง้ นี้ ท่าน
ประธานในทีป่ ระชุมก็เป็ นหนึ่งในกรรมการอิสระ
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2557
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2557 จานวน 11.7 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 563,568,104 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 95.3905
ไม่เห็นด้วย จานวน 27,048,719 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 4.5783
งดออกเสียง จานวน
184,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0311
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีบริษทั ประจาปี 2557
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจาปี 2557
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุมชี้แ จงว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2557 โดย
กาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
3. นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430
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ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีรายนายพิสฐิ ทางธนกุล ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 5 ปี ตดิ ต่อกัน และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 3 ปี ตดิ ต่อกัน ส่วนนางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยประจาปี 2557 นี้เป็ นปี แรก (นับแต่ปี 2554) ในการนี้ ยังไม่มผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายนามข้างต้นรายใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าที่
ตรวจสอบบัญชีของบริษทั (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ) มาแล้วเป็ นเวลา 5 รอบปี บญั ชีตดิ ต่อกัน ส่วนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่ เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั นัน้ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 8 ปี
ในกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คู เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2557 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,649,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ขอสอบถามย้อนไปถึงวาระที่ 5 สาหรับคะแนนเสียงของคณะกรรมการทีถ่ กู เลือก ได้หกั คะแนนทีม่ สี ่วนได้เสียออกแล ้ว ใช่หรือไม่
เพราะมีกรรมการสองท่าน คือ คุณชัย จรุงธนาภิบาล และคุณธนกร ปุลเิ วคินทร์ เป็ นผูถ้ อื หุน้
นางกุลกนิษฐ คาศิรวิ ชั รา ตอบคาถามดังนี้
1. คะแนนผลโหวตในวาระที่ 5 นัน้ ได้รวมคะแนนของกรรมการทัง้ สองท่านด้วย เพราะกฎหมายมหาชนได้กาหนดไว้ว่า ห้ามผูม้ ี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ ซึ่งในปัจจุบนั ยังไม่มคี าพิพากษาเป็ นบรรทัดฐาน ว่ากรณีน้ ีถอื เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษหรือไม่ รวมถึงการ
ปรึกษาเจ้าหน้าทีต่ ลาดหลักทรัพย์อย่างไม่เป็ นทางการ เห็นว่าการทาหน้าทีใ่ นฐานะกรรมการไม่ถอื เป็ นผูม้ สี ่วนได้เสียเป็ นพิเศษ และ
ควรมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษทั ประจาปี 2557
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดเป็ นสานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2557 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
3. นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430
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ในกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,649,000 บาท โดยผูถ้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 587,912,594 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.5396
ไม่เห็นด้วย จานวน 2,719,129 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.4603
งดออกเสียง จานวน 169,100 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 วาระอืน่ ๆ
เมือ่ สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล ้ว ประธานสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาอีกหรือไม่
- ไม่มกี ารพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ –
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามประเด็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ปี ทแ่ี ล้ว รายได้บริษทั เพิม่ ขึ้นกว่า 10% เนื่องจากภาพยนตร์หลายเรื่องทารายได้ดมี าก ไม่ทราบว่า ในปี น้ ีจะมีโอกาสที่ภาพยนตร์
เรื่องไหนจะทารายได้ดอี ย่างปี ทผ่ี ่านมาหรือไม่ และหากรายได้ของบริษทั ต้องอิงกับความนิยมของภาพยนตร์มากๆ ไม่ทราบว่าทาง
บริษทั มีนโยบายใดทีจ่ ะชดเชยรายได้ส่วนนี้ หากไม่สามารถสร้างภาพยนตร์ทฮ่ี ติ ขึ้นมาได้
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. สาหรับปี น้ ี รายได้จากภาพยนตร์ต่างประเทศ น่าจะดีข้นึ มากไม่แพ้ปีทผ่ี ่านมา โดยเฉพาะหนังทีม่ าจาก เมเจอร์ สตูดโิ อ ต่างๆ เช่น
กัปตันอเมริกา สไปเดอร์แมน ฯลฯ แต่ทงั้ นี้ ทางบริษทั ก็ยงั คงให้ความสาคัญอย่างมากในการลงทุนกับภาพยนตร์ไทย เนื่องจากฐาน
ของลูกค้าทีม่ าชมภาพยนตร์ไทยนัน้ มีมากกว่าภาพยนตร์ต่างประเทศถึง 3 เท่า ดังนัน้ บริษทั จะเน้นการลงทุนในการผลิตภาพยนตร์
ไทยมากขึ้น เพือ่ สร้างให้ภาพยนตร์ไทยมีมาตรฐานทีด่ ขี ้นึ เพราะหากภาพยนตร์ไทยไปได้ดี บริษทั เองก็จะเติบโตได้ดดี ว้ ยเช่นกัน อีก
ทัง้ บริษทั ยังมีแผนการขยายการเปิ ดโรงภาพยนตร์อย่างต่อเนื่อง ซึง่ การขยายโรงภาพยนตร์จะมีส่วนให้บริษทั เติบโตได้มากขึ้น
นายชัยโย โกวิทจินดาชัย ผูถ้ อื หุน้ และ ผูถ้ อื หุน้ รับมอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ปี น้ ี บริษทั มีการเปิ ดโรงภาพยนตร์เพิม่ ขึ้นหรือไม่ แบ่งเป็ นต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครจานวนเท่าใด และบริษทั คาดการณ์ว่า
การเติบโตของรายได้ในปี น้ ีเทียบเป็ นอัตราร้อยละเท่าไร และทางบริษทั จะยังคงรักษา MP ไว้ได้หรือไม่
2. ทางบริษทั ยังคงเปิ ดโรงภาพยนตร์กบั กลุ่ม Central อยู่หรือไม่ หมดสัญญากันเมื่อไหร่ และทาง Central เคยคิดจะทาโรง
ภาพยนตร์เอง แต่ได้ออกมาปฏิเสธแล้ว ไม่ทราบว่าจริงหรือไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ในปี น้ ี ทางบริษทั มีแผนงานจะขยายโรงภาพยนตร์จานวน 40 จอภาพยนตร์ โดยแผนงานนี้ รวมไปถึงการขยายโรงภาพยนตร์ใน
กัมพูชา และในกรุงเทพคือ เอ็มควอเทียร์ รวมทัง้ สุพรรณบุรี และพนมสารคาม ซึง่ ได้เปิ ดโรงภาพยนตร์ใหม่ไปแล้ว
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2. สาหรับ Central คาดว่าก็มแี นวคิดอยู่ แต่ยกตัวอย่างเช่ น หากจะให้บริษทั ไปทาธุรกิจศู นย์การค้า ทางบริษทั เองก็คงไม่ถนัด
เนื่องจากมีองค์ความรูค้ ่อนข้างเยอะ ก็คงต้องรอดูกนั ต่อไป แต่อย่างทีไ่ ด้เรียนให้ทราบ ธุรกิจภาพยนตร์ทวโลก
ั ่ ยักษ์ใหญ่ ก็จะมีอยู่
เพียงเจ้าสองเจ้าเท่านัน้ เพราะการเข้ามาทาโรงภาพยนตร์นนั้ จะต้องมี Scale ถ้าไม่มี Scale ก็ทาไม่ได้ แม้กระทัง่ United Artist
หรือ Village ทีอ่ ยู่ในเมืองไทย ก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน
นายณัฐพัฒน์ นิ่มศรีตระกูล ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ มีคาถามดังนี้
1. ราคาบัตรชมภาพยนตร์ในปี น้ ีจะปรับขึ้นหรือไม่
2. อยากให้ทางบริษทั ช่วยพิจารณา ให้สามารถใช้โปรโมชัน่ อย่างเช่น AIS หรือเมืองไทยประกันชีวติ ร่วมกับการซื้อบัตรชม
ภาพยนตร์ผ่าน ตู ้ E-Ticketing เพราะปัจจุบนั เห็นว่าลูกค้าใช้โปรโมชัน่ มากขึ้น ซึ่งจะทาให้เพิ่มความสะดวกในการซื้อบัตรชม
ภาพยนตร์ได้มาก
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. นโยบายของบริษทั ในการปรับราคาบัตรชมภาพยนตร์ จะพยายามให้สอดคล ้องไปกับภาวะทางเศรษฐกิจ โดยตามแผนงาน ราคา
บัตรชมภาพยนตร์ของปี น้ ีจะปรับขึ้นที่ 3 เปอร์เซ็นต์
2. กรณีการใช้โปรโมชัน่ AIS นัน้ ภายใน 2 เดือนจะสามารถใช้ได้โปรโมชัน่ ผ่านตู ้ E-Ticketing ได้ ทัง้ นี้ บริษทั มีนโยบายในการ
เร่งผลักดันและพัฒนารูปแบบการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านทาง Online ให้สะดวกมากขึ้น เพราะการใช้ตู ้ E-Ticketing นัน้ ลูกค้า
จะได้รบั ความสะดวกแล้วก็รวดเร็วกว่าการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ในรูปแบบเดิม ซึ่งปัจจุบนั ระบบ E-Ticketing ของเรา ก็มคี วามลา้
หน้ามากทีส่ ุดในประเทศไทย และบริษทั เชื่อว่าระบบออนไลน์จะพัฒนาไปได้อกี มาก เพราะว่าวันนี้ ทางบริษทั มีสมาชิกใน Line กว่า
สิบล้านคน มีลูกค้าทีโ่ หลดแอปพลิเคชัน่ ของบริษทั แล้วกว่าสามล้านคน อีกทัง้ บริษทั ยังมีฐานลูกค้าทีเ่ ป็ นคนหนุ่ มสาวและทาธุรกิจ
เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ค่อนข้างเยอะ ซึง่ ถือเป็ นฐานของกลุม่ ลูกค้าทีค่ ่อนข้างใหญ่
นายนริศ เลิศอริยกุล ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับ Content ทีบ่ ริษทั ถือไว้ เนื่องจาก ดิจติ อลทีวแี ละเคเบิ้ลทีวี เติบโตขึ้นมาก ดังนัน้ แนวโน้มในการทา
Margin ของบริษทั จะเป็ นอย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ถือเป็ นมูลค่าซ่อนเร้น ของบริษทั เอ็ม พิกเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) ซึง่ มีภาพยนตร์ประเภท Independent อยู่
มากกว่า 1,000 เรื่อง ขณะนี้ถอื ว่าอยู่ในช่วงของการเจรจา และคิดว่าทางบริษทั น่าจะหาประโยชน์จากส่วนนัน้ ได้ดพี อสมควร
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. เงินลงทุนหลักทรัพย์เผือ่ ขาย เพิม่ ขึ้นมาจาก 300 ขึ้นมาเป็ น 800 คือหลักทรัพย์อะไร
2. เป็ นมูลค่าเพิม่ ใช่หรือไม่
3. สาหรับเงินลงทุนชัว่ คราว ตอนทีม่ ี การปรับปรุงใหม่ ณ ต้นปี 2555 มีคงเหลืออยู่ 50 ล้านบาท ซึ่งปลายปี 2555 ก็หายไป อยาก
ทราบว่าเป็ นเงินลงทุนอะไร
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั ไม่ได้ลงทุนเพิม่ แต่อย่างใด ส่วนต่างราคาดังกล่าวเพิม่ ขึ้นจากหลักทรัพย์ PVR ทีอ่ นิ เดีย
2. เป็ นมูลค่าเพิม่ และไม่ได้แสดงเป็ นกาไร เพราะอยู่ในส่วนองค์ประกอบอืน่ ของผูถ้ อื หุน้
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3. เป็ นการลงทุนในพันธบัตรบ้าง เนื่องจากมีเงินเหลือ จึงนาไปลงทุนชัว่ คราว
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. จากกรณีเกี่ยวกับการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ซึง่ มีช่วงหนึ่งเป็ นกระแสให้ช้ ีแจงออกมาว่า ตัวภาพยนตร์
๋
หนึ่งใบมีตน้ ทุนจากอะไรบ้าง จึง
เป็ นเหตุให้ราคาสูง ยังมีกระแสเรียกร้องดังกล่าวอยู่หรือไม่
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาถามดังนี้
1. ไม่มคี รับ
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. การเติบโตของรายได้บริษทั ในอนาคต จะมาจากจานวนคนทีม่ าดู หรือว่า มาจากการปรับราคาของบัตรชมภาพยนตร์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. รายได้ของบริษทั จะเติบโตขึ้น โดยมีสาเหตุหลักมาจาก การขยายสาขา และ การผลิตหนังไทยที่มคี ุณภาพมากขึ้น เพราะหาก
ภาพยนตร์ท่มี ีคุณภาพ ลูกค้าจะอยากชมภาพยนตร์มากขึ้น รวมไปถึงการที่บริษทั จัดให้มีโครงการกระตุน้ ยอดขายเพิ่มขึ้น เช่ น
โครงการใหม่ เรียกว่า M Generation Freedom สาหรับกลุม่ ลูกค้าทีอ่ ายุเกิน 60 ปี โดยแผนงานของบริษทั คือการขยายฐานลูกค้า
ขยายโรงภาพยนตร์เพิม่ ขึ้น แล ้วพยายามทาให้สดั ส่วนของภาพยนตร์ไทยกับภาพยนตร์ต่างประเทศฝรัง่ อยู่ในเกณฑ์ 50/50 ซึง่ หากทา
เช่นนี้ได้ อุตสาหกรรมก็จะแข็งแรง
นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั มีการดาเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม แต่ไม่ค่อยจัดกิจกรรมกับผูถ้ อื หุน้ อยากเสนอให้บริษทั จัดกิจกรรมเพือ่ ผูถ้ อื หุน้ ด้วย
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั จะรับไว้ขอ้ เสนอแนะไว้พจิ ารณา
นายชาติชาย จันศิรเิ จริญ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. เพราะเหตุใดเราจึงเลือกไปลงทุนทีก่ มั พูชา ทาไมไม่เลือกการลงทุนในเวียดนาม ซึง่ เป็ นประเทศกาลังเติบโต และเป็ นกลุม่ ทีน่ ่าจะมี
กาลังทรัพย์ในการใช้จ่ายสูง
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. บริษทั มองโอกาสในการลงทุนในทุกประเทศ แต่ทงั้ นี้ การเลือกไปลงทุนทีก่ มั พูชา เนื่องจาก บริษทั ได้รบั เงือ่ นไขทีด่ มี าก และยังไม่
มีคู่แข่งทางการค้า เมือ่ เทียบกับเวียดนาม ซึง่ คู่แข่งทางการค้าเยอะและมีค่าเช่าทีร่ าคาสูง
นางสาววิภา บุญคุณจงเจริญ ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. จากการเปลีย่ นมาใช้เป็ นจอภาพยนตร์แบบดิจติ อล จะทาให้บริษทั ลดค่าไฟฟ้ าได้เท่าไหร่ และมีผลกับรายจ่ายมากน้อยเพียงใด
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. เรื่องของค่าไฟฟ้ านัน้ ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก อีกทัง้ ยังมีค่าใช้จ่ายเรื่องของหลอดไฟที่เพิม่ ขึ้น เพราะว่าจอระบบดิจติ อลนัน้ ใช้
แสงเยอะกว่ามาก โดยเฉพาะจอภาพยนตร์ทเ่ี ป็ น 3D ซึ่งเป็ นสาเหตุทท่ี างบริษทั ต้องต่อรองกับ Major Studio ให้ช่วยเหลือเรื่องค่า
VPF กับทางบริษทั ด้วยส่วนหนึ่ง เพือ่ ลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้
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นายศักดิ์ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั มีแผนงานในการหารายได้ จากระบบทีวดี จิ ติ อลบ้างหรือไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
2. ปัญหาของทีวดี จิ ติ อลทุกช่องในขณะนี้ คือขาด Contents จึงถือเป็ นโอกาสอันดีของบริษทั และเชื่อว่าบริษทั น่ าจะได้ประโยชน์
จากภาพยนตร์ทม่ี อี ยู่ และเป็ นหนึ่งในอีกสาเหตุทบ่ี ริษทั ลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ไทยมากขึ้น
เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุมเวลา 12:15 นาฬกิ า

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานทีป่ ระชุม
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