รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
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. นายไกรทิพย์
ไกรฤกษ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฎฐ์
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางภารดี
พูลวรลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
9. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
10. นายแพทย์เสถียร
ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ
11. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
กรรมการ
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คําศิรวิ ชั รา

2. นางสาวอารยา

สัลเลขวิทย์

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายพิสฐิ

ทางธนกุล

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษทั
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
และเลขานุการการประชุมครัง้ นี้
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬกิ า
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นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมและได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริษทั กําหนดให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกัน
ได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ขณะนี้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
จํานวน 120 ราย ผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 469 ราย รวมทัง้ สิ้นจํานวน 589 ราย จํานวนหุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน
653,576,085 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.22 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2559
ประธานได้ให้นางสาวอารยา โกศลประภา ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
นางสาวอารยา แจ้งว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เห็นว่าสมควรบรรจุ
ในวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ น
การล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th
ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พจิ ารณาไปตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษทั กําหนดให้ผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วนในกรณีทผ่ี ูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการ
ลงคะแนนไม่เต็มจํานวน จํานวนคะแนนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
3. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษทั ได้รวบรวมและบันทึกการออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์
แล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ อื หุน้ ใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารชี้แจงเพิม่ เติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมือ่ นําเสนอ
จบในแต่ละวาระหรือเมือ่ พิจารณาครบทุกวาระแล้ว
เมือ่ ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 2558
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 2 เมษายน 2558 และได้
จัดทํารายงานการประชุมเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 2 เมษายน 2558
เมือ่ ประธานชี้แจงรายละเอียดแล้ว ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 655,173,752 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9989
ไม่เห็นด้วย จํานวน 6,797
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง จํานวน 329
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2558
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ของบริษทั
ทีไ่ ด้แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการประชุมแล้ว
คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย ขอกล่าวชื่นชมบริษทั ในเรื่องของการดําเนินกิจการ
และการบริหารความเสีย่ งทีใ่ ห้ประโยชน์กบั ผูถ้ อื หุน้ อย่างมาก และมีคาํ ถามดังต่อไปนี้
1. ขอสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าเป็ นสมาชิกของสภาหอการค้าไทย ว่ามีผลอย่างไรต่อการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน
ทุจริต
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคําถามดังนี้
1. เดิมทางบริษทั เป็ นสมาชิกกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นภาคีขององค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) (ACT)
และในปี น้ ีเราได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกกับโครงการต่อต้านทุจริตอีกหนึ่งองค์กรด้วย คือ PACT (Partnership Against Corruption
for Thailand) เป็ นเครือข่ายทีร่ เิ ริ่มขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และปัจจุบนั มีได้มอี งค์กรธุรกิจเป็ นสมาชิกแล้วถึง 130 องค์กร
นายสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. อยากทราบว่าทางบริษทั ฯ มีการสร้างภาพยนตร์ไทยทัง้ สิ้นกี่เรื่อง และมีรายได้เป็ นอย่างไร
2. อยากทราบว่าทางบริษทั ฯ มีการคํานวณจุดคุม้ ทุนและรายได้ผนั แปรต่อโรงหนังไว้หรือไม่ และมีนโยบายในการงดรอบฉาย หากมี
ผูเ้ ข้าชมภาพยนตร์ในรอบนัน้ มีนอ้ ย
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. ปี ทผ่ี ่านมาไม่ถอื ว่าเป็ นปี ทด่ี สี าํ หรับหนังไทย รายได้ของหนังหลายเรื่องไม่ได้ตามทีค่ าดหวังไว้ นัน่ คือเหตุผลทีผ่ ลประกอบการของ
เราน่าจะดีกว่านี้ หากรายได้หนังไทยดีกว่านี้ โดยหนังไทยสัดส่วนในตลาดภายในประเทศอยู่ท่ี 30% ขณะทีส่ ดั ส่วนหนังฮอลิวูดอยู่ท่ี
70% แต่หากจะให้ดี สําหรับสัดส่วนของหนังท้องถิน่ หรือภายในประเทศ ยกตัวอย่างเช่นหนังเกาหลี หรือ หนังจีนนัน้ มีส่วนแบ่งตลาด
อยู่ท่ี 60% ซึง่ หากจะให้ดตี ่ออุตสาหกรรมหนังไทย ไม่ควรมีส่วนแบ่งรายได้ตาํ ่ กว่า 50% โดยบริษทั ฯ สร้างหนังไทยผ่านบริษทั เอ็มพิค
ซึง่ ปี ทผ่ี ่านมามีการสร้างหนังไทยน้อย แต่ปีน้ ีจะเป็ นปี ทเ่ี ราสร้างภาพยนตร์ไทยได้เยอะมาก ซึง่ น่ าจะเป็ นผลทีท่ าํ ให้สดั ส่วนของตลาด
หนังไทยดีข้นึ กว่าปี ทแ่ี ล้ว
2. ทางบริษทั ฯ พิจารณารายได้ของแต่ละสาขาทีจ่ าํ นวนใบ ไม่ได้พจิ ารณาจากรอบฉาย แต่แม้มผี ูเ้ ข้าชมเพียงหนึ่งท่าน ทางบริษทั ก็มี
นโยบายทีจ่ ะฉาย โดยเป็ นการมองในภาพรวม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
เมือ่ ชี้แจงรายละเอียดแล้ว ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามทีเ่ สนอ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 655,464,156 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9989
ไม่เห็นด้วย จํานวน 6,797
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง จํานวน 1,053,529
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2558
ประธานให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการบริษทั ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ในปี 2558 บริษทั มีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็ นจํานวน 1,170,922,485 บาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.31 บาท ต่อหุน้
บริษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 43. ซึง่ ได้กาํ หนดให้หา้ มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้
แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วเห็นว่าจากผลกําไรสุทธิของบริษทั ในปี 2558 ทําให้บริษทั มีความสามารถทีจ่ ะ
จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2558 ให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผลประกอบการของปี 2558 ใน
อัตราหุน้ ละ 1.15 บาท คิดเป็ นร้อยละ 87.79 ของกําไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสําหรับผลการดําเนินการ
งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – มิถนุ ายน 2558 ในอัตรา 0.55 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 490,661,818 บาท โดย
คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุน้ ละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 535,511,795 บาท สําหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2558 – ธันวาคม 2558 รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ ปี 2558 เป็ นเงินจํานวนรวมทัง้ สิ้น 1,026,173,613 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 18 เมษายน 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 19 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื
หุน้ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
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
จํานวน 656,560,437 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9987
ไม่เห็นด้วย จํานวน 8,097
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0012
งดออกเสียง จํานวน 329
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 นี้ มีกรรมการจํานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระจํานวน 3 ท่านได้แก่
1. นายสมใจนึก เองตระกูล
ประธานกรรมการบริษทั /กรรมการอิสระ
2. นายวิชา พูลวรลักษณ์
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหาร
3. นายวิชยั พูลวรลักษณ์
กรรมการ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เมือ่ ครบกําหนดแล้ว ไม่มผี ูถ้ อื
หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํ เนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลทีม่ คี วามรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัตกิ ารทํางานทีด่ ี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมและสอดคล้องกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และให้เสนอทีป่ ระชุมผู ้
ถือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัตแิ ละข้อมูลกรรมการทีเ่ สนอให้เลือกตัง้
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทัง้ 3 ท่านซึ่งต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1)

นายสมใจนึก เองตระกูล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 650,568,737 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จํานวน 5,999,797
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จํานวน 329
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ

99.0861
0.9138
0.0000
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(2)

(3)

นายวิชา พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 633,479,934 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จํานวน 23,088,500 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จํานวน 429
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ

นายวิชยั พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 633,480,034 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จํานวน 23,088,500 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จํานวน 329
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

96.4833
3.5165
0.0000

96.4834
3.5165
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2559
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการ ประจําปี 2559 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งแก่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการมีมติกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2559 เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 13 ล้านบาท แยกออกเป็ นค่ าตอบแทนประจําปี จํานวน 7.2 ล้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 5.8 ล้านบาท ทัง้ นี้ ค่ าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2559 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และ
ได้เปรียบเทียบกับธุ รกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุ รกิจและผลการดําเนินงานของบริษทั โดยมีรายละเอียด
ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ของบริษทั เปรียบเทียบกับปี 2557 และ 2558 ตามเอกสารแนบท้าย 4
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2559
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2559 จํานวน 13 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 619,513,049 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 94.3542
ไม่เห็นด้วย จํานวน 37,068,890 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 5.6457
งดออกเสียง จํานวน 329
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีบริษทั ประจําปี 2559
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจําปี 2559
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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เลขานุ การการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2559 โดย
กําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีรายนายไพบูล ตันกูล และรายนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และ
บริษทั ย่อยเป็ นครัง้ แรก และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้วระหว่างปี 2549-2553 ส่วนนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั
ย่อยแล้วเป็ นเวลา 5 ปี ตดิ ต่อกัน ในการนี้ ยังไม่มผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตดังรายนามข้างต้นรายใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั (เป็ นผู ้
ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ) มาแล้วเป็ นเวลา 5 รอบปี บญั ชีตดิ ต่อกัน ส่วนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งเป็ น
สํานักงานสอบบัญชีของบริษทั นัน้ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว
เป็ นเวลา 10 ปี
ในกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คู เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2559 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,270,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. อยากทราบว่าทางบริษทั ฯ ใช้บริการบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ในฐานะผูส้ อบบัญชีมาแล้วกี่ปี และมี
นโยบายในการเปลีย่ นผูส้ อบบัญชีหรือไม่
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคําถามดังนี้
1. บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 10 ปี มีการ
เปลีย่ นตัวผูส้ อบบัญชีไปแล้ว 2 ท่านและในปี น้ ีจะเป็ นผูส้ อบบัญชีรายที่ 3 โดยนโยบายการพิจารณาผูส้ อบบัญชีนนั้ ทางบริษทั ฯ
พิจารณาจากผูส้ อบบัญชีท่อี ยู่ในมาตรฐาน ที่เป็ นที่ยอมรับของผูถ้ อื หุน้ ขณะเดียวกัน ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ที างบริษทั สามารถ
ปรึกษาและทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาค่าสอบบัญชีดว้ ยเช่นกัน โดยสามประเด็นนี้ถอื เป็ นหลักในการ
พิจารณาผูส้ อบบัญชีของทางบริษทั ทัง้ นี้ทกุ ๆ 3 ปี บริษทั จะเชิญผูส้ อบบัญชีรายอืน่ เข้ามาเสนอ และพิจารณาถึงทางเลือกอืน่ ๆ เสมอ
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ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. สําหรับการแต่ งตัง้ ผู ส้ อบบัญชี อยากให้ลองพิจารณาการแต่ งตัง้ ให้ผูส้ อบบัญชีตรวจสอบบริษทั ย่ อย/บริษทั ในเครือที่อยู่ ใน
ต่างประเทศด้วย แทนการจ้างผูส้ อบบัญชีของประเทศนัน้ ๆ เพือ่ ประหยัดค่าใช้จ่าย และอยากให้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส
เอบีเอเอส จํากัด เปิ ดเผยข้อมูลของผูส้ อบบัญชีรายใหม่ๆ เพือ่ เป็ นข้อมูลแก่ผูถ้ อื หุน้
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคําถามดังนี้
1. ทางบริษทั ฯ ได้พจิ ารณาการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ตาม 3 หลักเกณฑ์ในข้างต้น ดังทีก่ ล่าวมาแล้ว
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษทั ประจําปี 2559
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดเป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสําหรับปี 2559 โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
1. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ในกรณี ท่ผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั
อนุ ญาตอื่นของบริษทั แทนได้ และกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั และบริษทั ย่ อย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,270,000 บาท โดยผูถ้ ือหุน้
ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 656,573,958 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9986
ไม่เห็นด้วย จํานวน 9,097
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0013
งดออกเสียง จํานวน 329
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 วาระอืน่ ๆ
เมือ่ สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แล้ว ประธานสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาอีกหรือไม่
- ไม่มกี ารพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ –
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามประเด็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. อยากทราบถึงเหตุผลในการงดแจกของชําร่วย
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นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคําถามดังนี้
1. บริษทั ฯ ได้รบั การแนะนําจากตลาดหลักทรัพย์เรื่องของการงดแจกของชําร่ วยแก่ ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะขอพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องอืน่ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ เป็ นการทดแทน
นางกุลกนิษฐ คําศิรวิ ชั รา ตอบคําถามเพิม่ เติมดังนี้
1. นโยบายการให้งดแจกของชําร่วย เป็ นเรื่องทีก่ าํ หนดโดยตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ บริษทั ฯ จําเป็ นต้องปฏิบตั ติ ามคําแนะนําดังกล่าว
ผูถ้ อื หุน้ มีคาํ ถามและข้อเสนอแนะดังนี้
1. บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการลดพนักงานและใช้เทคโนโลยีต่างๆ มาทดแทนในการจองบัตรชมภาพยนตร์ ใช่หรือไม่ หากใช่ อยากจะ
ให้พฒั นาระบบและแอปพลิเคชัน่ ให้มคี วามเสถียร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. ปัจจุบนั ทางบริษทั ฯ ร้อยละ 95 มีการขายบัตรชมภาพยนตร์ผ่านอีเล็กทรอนิคส์หมดแล้ว แต่เรายังไม่ท้งิ ด้านการให้บริการโดย
พนักงานไป ซึง่ การทํางานโดยใช้ระบบอีเล็กทรอนิคส์เช่นนี้ ได้การตอบรับทีด่ มี ากจากลูกค้า จะสังเกตได้ว่า แม้จะมีหนังทีส่ เกลใหญ่ๆ
เข้ามา แต่สาขาต่างๆ ของเราไม่มกี ารลูกค้าทีต่ อ้ งรอคิวเลย ซึ่งในแผนธุรกิจของเรา มีการขยายสาขามากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าจํานวนคน
จะต้องมากตามจํานวนสาขา ทางบริษทั ฯ ได้พฒั นาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนําจอ LED มาใช้ในการแจ้งเรื่องและ
รอบหนังเพือ่ ให้ขอ้ มูลแก่ลูกค้า เป็ นต้น โดยแผนธุรกิจดังกล่าวจะช่วยให้บริษทั ฯ เติบโตไปพร้อมๆกับการควบคุมรายจ่ายได้อย่าง
เหมาะสม และ ทางบริษทั ฯ จะมีการพัฒนาและปล่อยระบบแอปพลิเคชัน่ ตัวใหม่ในเดือนนี้ โดยจะมีความทันสมัยและเสถียรยิ่งขึ้น
กว่าเดิม
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. อยากให้บริษทั ฯ ทําการ Road Show บ่อยๆ เพือ่ ประโยชน์ในการขยายธุรกิจและเพิม่ ศักยภาพในการทําการตลาดมากขึ้น
2. อยากเสนอให้มกี ารเผยแพร่ข่าวสารผ่าน e-newsletter เพื่อให้ขอ้ มูลแก่ผูถ้ อื หุน้ และอยากให้หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องลด หรือ
ยกเลิกการเปิ ดเผยทีป่ รากฎอยู่แล้วทางเวบไซต์ เช่น วาระที่ 1 เพือ่ ประหยัดเวลาในการประชุม
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. ทางบริษทั ฯ มีการ Road Show ทัง้ ลอนดอน ฮ่องกง สิงคโปร์ เป็ นประจําในแต่ละปี เพราะผูถ้ อื หุน้ ส่วนใหญ่เป็ นกองทุนทัง้ ไทย
และต่างชาติ รวมไปถึงการประชุมผ่าน Conference Call หรือ พบปะผูถ้ อื หุน้ ด้วย เพือ่ เป็ นการเข้าถึงและให้ขอ้ มูลแก่ผูถ้ อื หุน้ ได้มาก
ขึ้น นอกเหนือไปจากการ Road Show เพียงอย่างเดียว
2. ทางบริษทั ฯ จะพิจารณานําข้อมูลทีน่ ่าสนใจขึ้นบนเวบไซด์ ทัง้ นี้ประเด็นเรื่องของ CG ทีเ่ ป็ นเรื่องทีท่ างบริษทั ฯ ให้ความสําคัญเป็ น
อย่างมาก ทัง้ เรื่องความโปร่ งใสและการให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะทางผูส้ อบบัญชีของเราซึ่งเป็ นบริษทั ใหญ่ทส่ี ามารถ
เชื่อมันได้
่ ถงึ ความเป็ นมืออาชีพและมีมาตราฐานทีส่ ูง ซึง่ ทําให้สร้างความมันใจในประเด็
่
นของ CG ได้เป็ นอย่างมาก
ผูถ้ อื หุน้ ต่างชาติ รายย่อย มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. อยากเสนอให้เพิม่ ค่าตอบแทนพิเศษ เพือ่ สร้างแรงจูงใจในการทํางาน โดยอาจพิจารณาเทียบเคียงจากบริษทั ชัน้ นําต่างๆในตลาด
หลักทรัพย์ รวมไปถึง อยากเสนอให้มกี ารทําประกันความรับผิดของกรรมการและพนักงานเพือ่ อาจลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นจาก
การทํางาน
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นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. ขอขอบคุณในคําแนะนําเป็ นอย่างมาก โดยบริษทั ฯ ทําธุรกิจให้บริการซึ่งต้องมีการติดต่อกับผูร้ ่ วมงานเป็ นจํานวนมาก สําหรับ
เรื่องของค่าตอบแทนพิเศษ ทางบริษทั ฯ จะพิจารณากันเป็ นการภายในต่อไป
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคําถามเพิม่ เติม ดังนี้
1. ทางคณะกรรมการต้องขอขอบคุณในคําแนะนําทีใ่ ห้พจิ ารณาในการเพิม่ บําเหน็จให้แก่กรรมการ ซึง่ ทางคณะกรรมการมีความยินดี
เป็ นอย่างยิง่ แล้ว ทีท่ ป่ี ระชุมพิจารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ดังทีเ่ สนอไป
ผูถ้ อื หุน้ มีคาํ ถาม ดังนี้
1. อยากถามถึงแผนงานในระยะ 1-2 ปี ขา้ งหน้านี้ สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. ปี ทแ่ี ล้วบริษทั ฯ ขยายโรงภาพยนตร์ได้ค่อนข้างมาก โดยปี ทผ่ี ่านมามีการขยายโรงได้ถงึ 100 โรง จากทีเ่ คยเพิ่มจํานวนโรงได้
เพียง 30-40 โรงในแต่ละปี โดยในปี 2563 เราคาดว่าเราจะขยายโรงภาพยนตร์ได้รวมทัง้ หมดถึง 1000 โรง โดยเป็ นโรงภาพยนตร์
900 โรงในประเทศไทยและอีก 100 โรงภาพยนตร์ใน CLMV ซึ่งบริษทั คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรมภายใน 5 ปี ขา้ งหน้าจะโตได้เป็ น
สองเท่า โดยสามารถเห็นได้ว่าหนังทางฝัง่ ฮอลิวูดปัจจุบนั ทําออกมาเอาใจคนเอเชียเป็ นหลัก เพราะในปัจจุบนั แถบเอเชียนัน้ มีการ
เติบโตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากทีส่ ุด โดยหลักเลยคือ ประเทศจีน ซึง่ ปัจจุบนั มีโรงภาพยนตร์ถงึ 35,000 โรงแล้ว และในอีกสอง
ปี ขา้ งหน้าประเทศจีนน่าจะเป็ นทีห่ นึ่งใน Box office ของโลก หากมีโอกาสนําหนังไปขายทีป่ ระเทศจีนจะมีโอกาสทําเงินมากมาย ซึง่ ใน
อเมริกาและยุโรป ปัจจุบนั เรียกได้ว่ามีการเติบโตน้อย แต่ในเอเชียมีการเติบโตก้าวกระโดด เช่น จีนมีการเติบโตถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์
ในแต่ละปี โดยบริษทั ฯ เองก็ตอ้ งขยายฐานให้มากขึ้น เพือ่ รองรับการเข้ามาของหนังฮอลิวูดเช่นกัน สําหรับในไทยเอง ทางบริษทั ฯ ก็
สามารถขยายสาขาได้มากขึ้น จากการขยายสาขาไปพร้อมกับเทสโกโลตัสและบิก๊ ซี ซึ่งเป็ นส่วนสําคัญทีท่ าํ ให้บริษทั ฯ เติบโตได้มาก
และในส่วนของภาพยนตร์ไทย เมือ่ เราขยายสาขาออกต่างจังหวัดได้มาก เท่ากับเราเปิ ดช่องทางให้กบั ภาพยนตร์ไทยได้มากขึ้น รวมไป
ถึงการใช้ภาพยนตร์ไทยในการขับเคลือ่ นการเติบโต ซึ่งเห็นได้จากสัดส่วนภาพยนตร์ไทยในเขมรและลาวทีส่ ู งมาก หลายเรื่องชนะ
หนังฮอลิวูด โดยทางเราจะพัฒนาในการกําหนดวันฉายภาพยนตร์ให้พร้อมๆกัน กับทีฉ่ ายในประเทศไทย เพือ่ ทําให้โอกาสทีจ่ ะทํา
รายได้ในต่างประเทศสูงขึ้น โดยบริษทั ฯ จะทําการพัฒนาอุตสาหกรรมทัง้ ในส่วนของขนาดและขยายโรงภาพยนตร์ให้มากขึ้น และใน
ส่วนของภาพยนตร์จะใช้ภาพยนตร์ไทยเป็ นโอกาสในการพัฒนา ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ ได้ร่วมลงทุนกับทาง CJ ซึง่ เป็ นบริษทั ยักษ์ใหญ่ของ
เกาหลี ซึง่ เป็ นผูส้ ร้างวัฒนธรรม K-Pop ให้เติบโต เพือ่ ผลิตหนังไทยโดยเฉพาะฉายทัวเอเชี
่ ย ซึง่ ทาง CJ เองก็มองว่าหนังไทยสามารถ
ไปฉายในประเทศเพือ่ นบ้านได้งา่ ยกว่าหนังเกาหลีมาก และมีการตอบรับดีมากๆ และหากมีโอกาสไปฉายทีจ่ นี ได้ก็จะทําให้อตุ สากรรม
หนังของไทยแข็งแรงมาก
เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุมเวลา 11:00 นาฬกิ า

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานทีป่ ระชุม
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