
    
 

เอกสารแนบทา้ย 1 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดทีี ่2 เมษายน 2558 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) 

เลขที ่1839, 1839/1-6 ถนนพหลโยธนิ แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

..................................................................................................................... 

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1.  นายสมใจนึก           เองตระกูล      ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3.  นายชยั                    จรุงธนาภบิาล    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4.  นายวลัลภ                  ต ัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5.  นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

6.  นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7.  นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและกรรมการบรหิาร  

8. นายแพทยเ์สถยีร    ภู่ประเสรฐิ        กรรมการอสิระ 

9. นายวชิยั                    พูลวรลกัษณ ์      กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

1. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์  โลหะชาละ         กรรมการอสิระ 
 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์     รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   
                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกุลกนิษฐ   คาํศิรวิชัรา          ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                 บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

             และเลขานุการการประชมุคร ัง้นี้  

2.  นางสาวพรพไิล        โกศลประภา         ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                        บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 
 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพสิฐิ               ทางธนกลุ      ผูส้อบบญัช ี 

                                 บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

เริ่มประชมุเวลา 10:00 นาฬกิา 
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นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชุม และไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมก่อนเขา้สู่การพจิารณา

วาระการประชมุว่า คุณนฤนาท รตันะกนก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระของบริษทั ถงึแก่กรรม เมือ่วนัที ่23 มนีาคม 2558 ซึ่งทางบริษทั

ขอแสดงความเสยีใจเป็นอย่างยิง่ต่อครอบครวัของคุณนฤนาท รตันะกนก มา ณ ทีน่ี้ดว้ย  

ประธานแจง้ว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชุม

รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั จงึจะครบเป็น

องคป์ระชมุ  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 174 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 301 ราย รวมท ัง้สิ้นจาํนวน 457 ราย จาํนวน

หุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจาํนวน 890,058,836 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.2895 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่า

ครบเป็นองคป์ระชมุ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 

ประธานไดใ้หน้างสาวพรพไิล โกศลประภา ชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงันี้  

นางสาวพรพไิล แจง้ว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เห็นว่าสมควร

บรรจใุนวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้ รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งคาํถามเกี่ยวกบัวาระการประชุม

เป็นการล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2557 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2558 ผ่านทางเวบ็ไซต ์www.majorcineplex.com และ www.set.or.th 

ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้สาํหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มกีาร

ลงคะแนนไม่เตม็จาํนวน  จาํนวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่นาํเสนอ

จบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่ชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 3 เมษายน 2557 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่3 เมษายน 2557 และได ้

จดัทาํรายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายกาํหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2557 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2557   

 

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2557 ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   จาํนวน   622,630,888  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  งดออกเสยีง  จาํนวน  3100    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557  

            นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2557 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

นายฉตัรชยั ศรเีทวกลุ อาสาพทิกัษส์ทิธผูิถ้อืหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มคีาํถามดงันี้  

1. จากทีส่มาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย (“IOD”) ไดม้กีารพฒันาแนวร่วมดา้นเอกชน ใหบ้ริษทัจดทะเบยีนร่วมลงนามต่อตา้น

คอรปัช ัน่ ซึ่งปจัจบุนัพบว่าบริษทัยงัไม่มชีื่อในการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัทาง IOD อยากทราบว่าทางบริษทัมนีโยบายจะเขา้

ร่วมประกาศเจตนารมณก์บัทาง IOD หรอืไม่ และมนีโยบายในการต่อตา้นทจุรติอย่างไร 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทั เป็นสมาชกิกบัทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นภาคขีององคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) (ACT) อยู่

แลว้ 

 

นายสมชาย เจนสถริพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. ในปี 2557 บริษทัสรา้งภาพยนตรไ์ทยท ัง้หมดกี่เรื่องและมผีลการดาํเนินงานเป็นอย่างไร และกรณีของ บมจ. เอ็มพคิเจอรส์            

เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ซึง่มนีโยบายเปลีย่นวธิกีารดาํเนินธุกจินัน้ เกี่ยวเนื่องกบัการสรา้งภาพยนตรไ์ทยหรอืไม่  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. เอม็พคิเจอรส์ มบีรษิทัย่อยอยู่ 3 บรษิทั คอื 1. เอม็ เทอรต์ี้ไนท ์2. ทาเลน้ทว์นั 3. ทรานสฟ์อรเ์มช ัน่ ฟิลม ์ประกอบธุรกจิหลกัใน

การพฒันาธุรกิจภาพยนตรไ์ทย สาํหรบัในปีทีผ่่านมา แมจ้ะไม่ไดม้กีาํไรมาก แต่ผลการดาํเนินงานอยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจ โดย

เป้าหมายของเรา คือ การพฒันาภาพยนตรไ์ทยใหม้ีคุณภาพมากขึ้น ไม่เนน้ที่ปริมาณ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาด

ภาพยนตรไ์ทยทีจ่ะตอ้งเตบิโตขึ้นในแงคุ่ณภาพ ภาพยนตรไ์ทยจะใชท้นุสรา้งสูงมากขึ้น มกีารร่วมทนุ และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

มากขึ้น สาํหรบัตลาดต่างประเทศที่ทุกคนอยากไปในขณะนี้ ก็คือ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ซึ่งบริษทัได ้

ขยายสาขาโรงภาพยนตรใ์นต่างประเทศเพือ่ทีจ่ะเป็นสะพานเชิ่อมในการส่งภาพยนตรไ์ทยไปฉายยงัประเทศเพือ่นบา้นใหไ้ดง้่ายยิ่งขึ้น 

สาํหรบัในปีนี้ ภาพยนตรข์องบรษิทัหลายๆเรื่องนัน้ ถอืไดว้่าเป็นทีส่นใจของสือ่มวลชน โดยทกุเรื่องถอืเป็นภาพยนตรท์ีม่ทีนุสรา้งสูง 

และบรษิทัยงัมโีครงการร่วมทนุสรา้งภาพยนตรร์ะหว่าง ไทย-เกาหล-ีจนี อกีดว้ย ซึง่หากภาพยนตรไ์ทยขยายตลาดไปฉายในจนีได ้จะ

เป็นจดุเปลีย่นทีส่าํคญั เพราะภาพยนตรห์นึ่งเรื่องหากเปิดฉายทีจ่นีได ้จะสามารถเปิดฉายไดถ้งึคราวละ 3,000-4,000 โรง ซึ่งโอกาส

ทาํเงนิในประเทศจนีนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีท่กุคนอยากไดม้ากทีสุ่ด  
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นายชูธนา ตยิภูม ิผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. ภาพยนตรท์ีจ่ะทาํรายไดส่้วนใหญ่ เป็นภาพยนตรท์ีม่าจากค่าย GTH สาํหรบัภาพยนตรข์อง M39 และ ทรานสฟ์อรเ์มช ัน่ ฟิลม ์

นัน้ สงัเกตว่ายงัจบัทศิทางของตลาดไม่ได ้ทางบริษทัมวีธิีศึกษาหรือไม่ ว่าภาพยนตรข์อง GTH ประสบความสาํเร็จไดอ้ย่างไร และ

บรษิทัสามารถจะดงึตวัผูก้าํกบัภาพยนตรท์ีม่คีวามสามารถของ GTH มาไดไ้หม เพือ่เพิม่รายไดใ้นส่วนนี้ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. GTH เกิดจากการรวมกนัของ จเีอ็มเอ็ม พคิเจอร,์ ไท เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์และหบัโหห้ิ้น ฟิลม์ ซึ่งทมีงานของ GTH เป็นการ

รวมตวักนัของทีมงานที่มีประสบการณ์ในการทาํงานสูง แต่ทีมงานของบริษทัเองนัน้ ก็ถือไดว้่าเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มี

ความสามารถและมคีวามต ัง้ใจอย่างมากในการผลติภาพยนตรท์ี่มคีุณภาพ ดงันัน้ ทางบริษทัตอ้งขอเวลาในการเรียนรูแ้ละส ัง่สม

ประสบการณใ์หม้ากยิง่ขึ้น  

 

นายธธีชั วณิชเสถยีร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. เมือ่ภาพยนตรอ์อกจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตรแ์ลว้ บริษทัมกีารดาํเนินการกบัภาพยนตรเ์รื่องนัน้อย่างไร และบริษทัมี

แผนธุรกจิเกี่ยวกบั online steaming  ดว้ยหรอืไม่  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. อตุสาหกรรมธุรกิจภาพยนตรน์ ัน้ ประกอบไปดว้ย ช่องทางการนาํเสนอภาพยนตรห์ลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางจะมกีารจดั

ระเบยีบไวอ้ย่างชดัเจน และถกูควบคุมดว้ยระยะเวลา เพือ่ไมใ่หส่้งผลกระทบซึ่งกนัและกนั โดย Theatrical windows หรือการนาํ

ภาพยนตรเ์ขา้ฉายในโรงภาพยนตร ์จะเป็นช่องทางที่หนึ่ง โดย Home Entertainment ซึ่งเป็นช่องทางที่สอง จะตอ้งทิ้งช่วง

ระยะเวลาไวห่้างจากภาพยนตรอ์อกจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตรป์ระมาณสามเดอืน หลงัจากนัน้จะทิ้งช่วงในการเขา้สู่ช่องทาง

ของเคเบิ้ลทวีแีละฟรทีวี ีออกไปประมาณ 12 และ 18 เดอืน ตามลาํดบั ซึง่บรษิทัถอืไดว้่ามคีวามไดเ้ปรยีบอย่างมากในอตุสาหกรรมนี้ 

โดยบรษิทัมช่ีองเคเบิ้ลทวี ีM Channel และมกีารร่วมทนุกบัไทม ์วอรเ์นอร ์ผลติช่องบูมเมอแรง และ Tsunami ซึ่งถอืเป็นช่องทีม่ ี

เรตติ้งสูง และสาํหรบั Online Business ก็เป็นสิ่งที่บริษทัใหค้วามสาํคญัมาตลอด แมว้่าในปจัจบุนันี้แนวโนม้ทางการตลาด

ภายในประเทศของ VOD (Video On Demand) และ Online Steaming ยงัเตบิโตนอ้ยอยู่มาก แต่บรษิทัมกีารเตรยีมความพรอ้ม 

และดาํเนินธุรกจิในรูปแบบของดจิติอลไวแ้ลว้ท ัง้หมด  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2557 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี 2557 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึ่ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 
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นายเกียรต ิสุมงคลธนกุล ผูถ้อืหุน้ มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารแจกรายงานประจาํปีเป็นรูปเล่ม เนื่องจากรูปแบบของ CD ไม่สะดวกใน

การพจิารณารายงานดาํเนินงานต่างๆ และมคีาํถามดงันี้ 

1. เงนิลงทนุทีเ่พิม่ขึ้นประมาณ 1,000 ลา้นบาท เป็นการลงทนุในส่วนใด  

2. ลูกหนี้คา้งชาํระเกินกว่า 6 เดอืน พบว่าไม่มกีารต ัง้สาํรองหนี้  อยากทราบว่านโยบายทางการบญัชี มกีารพจิารณาเรื่องลูกหนี้คา้ง

ชาํระอย่างไร และมแีนวทางในการลดจาํนวนลูกหนี้ทีค่า้งชาํระหรอืไม่ 

3. หมายเหตงุบการเงนิเกี่ยวกบัสนิคา้คงเหลอื มกีารหกัค่าเผือ่สนิคา้ดอ้ยค่า อยากทราบว่า การดอ้ยค่าของสนิคา้คงเหลอื ประมาณ

จาํนวนเท่าไหร่ มแีนวทางในการจดัการสนิคา้ประเภทนี้อย่างไร 

4. มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้นในงบการเงนิเฉพาะกิจการประมาณ 600 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจากผูเ้กี่ยวขอ้งอกีประมาณ 

360 ลา้นบาท อยากทราบว่าจาํนวนเงนิกูย้มืดงักลา่ว นาํไปใชใ้นการดาํเนินการดา้นใด เพราะมผีลทาํใหต้น้ทนุทางการเงนิเพิม่ขึ้น 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาํถามดงันี้ 

สาํหรบัเรื่องทีแ่นะนาํมา ทางบรษิทัจะรบัไปพจิารณา และปฏบิตัต่ิอไป 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1.  บริษทัไดน้าํเงนิลงทนุไปใชใ้นการซื้อหุน้ของบริษทั สยามฟิวเจอร ์จาํกดั (มหาชน), บริษทั เอ็มพคิเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์

จาํกดั (มหาชน) และ บรษิทัเมเจอร ์โฮลดิ้ง อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จาํกดั 

2. บรษิทัไมไ่ดต้ ัง้สาํรองในส่วนของหนี้ สูญไว ้เนื่องจากลูกหนี้ของบรษิทัไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่าเป็นลูกหนี้ทีม่คีุณภาพ โดยในส่วน

ของลูกหนี้ทีค่า้งชาํระเกินกว่า 6 เดอืนนัน้ เป็นลูกหนี้ ค่าสือ่โฆษณาทีท่าํใหห้น่วยงานราชการ ซึ่งมกีารทยอยรบัชาํระ ทาํใหม้กีารคา้ง

ชาํระเกดิขึ้น โดยไดร้บัชาํระบางส่วนแลว้ในไตรมาสที ่1 ของปีนี้  สาํหรบัส่วนของงบการเงนิรวม บริษทัไดต้ ัง้สาํรองหนี้ประมาณ 120 

ลา้นบาท สาํหรบัหนี้ของกลุม่ เอม็ พคิเจอรส์  

3. สนิคา้คงเหลอื ส่วนใหญ่เป็นสตอ๊คของกลุ่ม MVD ในบริษทัของกลุ่มเอ็มพคิเจอรส์ โดยมกีารหกัตวัสนิคา้ลา้สมยัประมาณ 90 

ลา้นบาท 

4.  เงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึ้น นาํไปใชใ้นการเพิม่ทนุในบรษิทั เอม็พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) เมือ่กลางปี 2557 รวมถงึใช ้

ในการขยายสาขาของบรษิทั 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบคาํถามดงันี้ 

คณะกรรมการตรวจสอบคาํนึงถงึเรื่องลูกหนี้มานานพอสมควร โดยลูกหนี้ ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ของกลุม่ เอ็ม พคิเจอรส์ ซึ่งในปจัจบุนั 

ธุรกิจจาํหน่าย DVD VCD ถอืว่าอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลต่อปญัหาการชาํระหนี้   แต่สาํหรบั กลุ่มเมเจอรน์ ัน้ ทางบริษทัมกีารควบคุม

และคดัเลอืกลูกหนี้ทีม่คีุณภาพ อย่างไรก็ด ีการแกไ้ขปญัหาลูกหนี้ของ เอม็ พคิเจอรส์ ถอืว่าดาํเนินไปไดด้ว้ยด ีสงัเกตไดจ้ากปริมาณ

ลูกหนี้ทีค่า้งชาํระนอ้ยลง ซึง่ในขณะเดยีวกนั ผูส้อบบญัชก็ีพจิารณาต ัง้สาํรองหนี้ไวด้ว้ย  

 

ผูถ้อืหุน้ มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. ลูกหนี้คา้งชาํระตามงบการเงนิ นอกจากลูกหนี้ค่าโฆษณาแลว้ มลูีกหนี้ประเภทใดอกีบา้ง 

2. ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ระบวุ่า มลูีกหนี้ ส่วนของงบการเงนิเฉพาะบรษิทั จาํนวน 500 กว่าลา้นบาท เป็นลูกหนี้ประเภทใด 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบคาํถามดงันี้

  

1. การพจิารณางบการเงนินัน้ พจิารณาไดจ้ากสองส่วน สาํหรบังบการเงนิส่วนเฉพาะบริษทั มลูีกหนี้ ค่าโฆษณาเพยีงประเภทเดยีว 

แต่หากพจิารณาจากงบการเงนิรวม จะรวมลูกหนี้จากกิจการของทาง เอ็ม พคิเจอรส์ ทีป่ระกอบธุรกิจหลกัคือการจาํหน่าย DVD 

VCD ไวด้ว้ย  
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2. เป็นลูกหนี้ เงนิกูย้มืในกจิการร่วมทนุของบรษิทัในประเทศกมัพูชา ซึง่เงนิจาํนวนนี้ไดร้บัคนืมาหมดแลว้  

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557   

 

            มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จาํนวน   627,820,077  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  100.0000     

ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง  จาํนวน  1,317,100   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2557  

ประธานให ้นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบรษิทัชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2557 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี โดยจะตอ้งไมม่ี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

ในปี 2557 บริษทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้เป็นจาํนวน 1,086,279,000.00 บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 1.22 บาทต่อหุน้ 

บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลกาํไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2557 ทาํใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจาํปี 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2557 ใน

อตัราหุน้ละ 1.05 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 86.07 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรบัผลการดาํเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดอืนมกราคม 2557 – มถินุายน 2557 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 444,246,307.00 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอกีหุน้ละ 0.55 บาท เป็นเงนิ 489,532,359.80 บาท สาํหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดอืน

กรกฎาคม 2557 – ธนัวาคม 2557 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2557 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 933,778,666.80  บาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่16 เมษายน 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่17 เมษายน 2558 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อื

หุน้ในวนัที ่30 เมษายน 2558  
ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

  

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย   จาํนวน   629,134,277  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

  ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

  งดออกเสยีง  จาํนวน  3,100    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  - 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 นี้  มกีรรมการจาํนวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระจาํนวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์   กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์   รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร 

3. นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ  กรรมการอสิระ 

              ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้

เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบกาํหนดแลว้ ไม่มผูีถ้อื

หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

              คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตักิารทาํงานทีด่ ี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงต่ออกีวาระหนึ่ง   

   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

               

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เติม ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมเลอืกกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 4 ท่านซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน   629,044,077  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9851 

ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน  90,600    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0144 

งดออกเสยีง  จาํนวน  2,800    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0004 

 

  (2)  นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย จาํนวน  596,509,885  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  94.8139 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน  32,624,292   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  5.1855 

 งดออกเสยีง  จาํนวน  3,300    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0005 
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(3) นายวลัลภ ต ัง้ตรงจติร ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย   จาํนวน   629,133,677  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9993 

 ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน  500     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

 งดออกเสยีง  จาํนวน  3,300    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0005 

 

 (4) นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย   จาํนวน   629,134,177  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9994 

 ไม่เหน็ดว้ย  จาํนวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

 งดออกเสยีง   จาํนวน  3,300    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0005 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6

  

พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2558  

ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทน

สาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2558 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้แก่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้วา่ คณะกรรมการมมีตกิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2558 เป็นจาํนวน

เงนิไม่เกิน 12.5 ลา้นบาท แยกออกเป็นค่าตอบแทนประจาํปี จาํนวน 7.2 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 5.3 ลา้นบาท โดยค่าตอบแทน

ประจาํปี 2558 นัน้ มกีารปรบัเพิม่ขึ้นในอตัรารอ้ยละ 10 นบัจากทีบ่รษิทัไดก้าํหนดค่าตอบแทนประจาํปีคงทีม่าตลอด 8 ปี 

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 ดงักล่าว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทและขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงานของ

บรษิทั โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2556 และ 2557 ตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2558  

 

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2558 จาํนวน 12.5 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย   จาํนวน   629,047,777  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9851 

ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  จาํนวน  93,700    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0148 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2558 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจาํปี 2558 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  
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เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2558 โดย

กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 

ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชรีายนายพสิฐิ ทางธนกลุ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 6 ปีตดิต่อกนั และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 4 ปีตดิต่อกนั ส่วนนางณฐพร พนัธุอ์ดุม ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ในปี 2557 ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชีของบริษทั 

(เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบรษิทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ส่วนบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ซึ่ง

เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย

มาแลว้ เป็นเวลา 9 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2558 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 6,917,000

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอให ้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

บรษิทั ประจาํปี 2558 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดัเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบริษทัย่อยสาํหรบัปี 2558 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

                    1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทัแทนได ้ และกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 6,917,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 
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เหน็ดว้ย   จาํนวน   629,148,884  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  100.0000 

  ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

  งดออกเสยีง  จาํนวน  2,800    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  - 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ  

 

นายตะวนั วชิพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. อยากทราบถงึแผนการดาํเนินงาน และการลงทนุของบรษิทัในระยะกลางและระยะยาว  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. บรษิทัมเีป้าหมายว่า ภายในปีนี้ บรษิทัจะมโีรงภาพยนตรม์ากกว่า 600 Screens จากปจัจบุนัทีม่โีรงภาพยนตรอ์ยู่ 527 Screens 

และในปี 2020 คาดว่าจะมโีรงภาพยนตรไ์ม่ตํา่กว่า 1,000 Screens ประกอบไปดว้ยโรงภาพยนตรใ์นเมอืงไทยประมาณ 900 

Screens และใน CLMV อกีประมาณ 100 Screens รวมถงึมกีารลงทนุในโครงการใหญ่ๆ กบักลุ่มเดอะมอลล ์เช่น ควอเทยีร ์ซนีิ

อารต์ ทีเ่อม็ควอเทยีร,์ บางกอกมอลล ์ถนนบางนา-ตราด, เดอะมอลลท์ีภู่เก็ต หรอืกลุม่เซนทรลั เช่น เซนทรลับางใหญ่, เซนทรลัเอก

มยั-รามอนิทรา เซนทรลัระยอง และสมยุ  โดยในต่างจงัหวดั บรษิทัมแีผนการขยายสาขาร่วมไปกบั เทสโก ้โลตสั และ บิก๊ซ ีซึง่จะทาํ

ใหข้ยายฐานลูกคา้ต่อไปไดอ้กีมาก สาํหรบัในธุรกจิโฆษณา บริษทัมแีผนจะขยายตลาดของสือ่โฆษณามากขึ้น นอกเหนือจากการขาย

โฆษณาในโรงภาพยนตรอ์ย่างเดยีว จะมกีารขายสือ่ในรูปแบบของดจิติอลซึ่งจะทาํใหบ้ริษทัสามารถขายโฆษณาไดม้ากขึ้น รวมไปถงึ

การร่วมมอืกบั ไทยทคิเกต เมเจอร ์ในการขายโฆษณาผ่านออนไลน ์และในอนาคต บริษทัจะขยายฐานลูกคา้ไปในกลุ่มผูสู้งอายุและ

เดก็ เพือ่เป็นการเพิม่กลุม่เป้าหมายใหม้ากขึ้น ซึง่แผนนโยบายดงักลา่ว จะส่งผลใหธุ้รกจิของบรษิทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องทกุปี 

 

ผูถ้อืหุน้ มคีาํถามดงันี้ 

1.  เมเจอรม์โีรงภาพยนตรท์ีส่รา้งในทีข่องบรษิทัเองจาํนวนเท่าไหร่  

2. บรษิทัมกีารพจิารณาเรื่องกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์หรอื กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหารมิทรพัย ์อย่างไร 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. สาขาโรงภาพยนตรข์องบรษิทัส่วนใหญ่ เป็นการเช่าช่วงพื้นทีจ่ากผูไ้ดร้บัสทิธกิารเช่าในระยะยาว โดยมรีะยะเวลาการเช่าต ัง้แต่ 15 

ปีขึ้นไป  

2. สาํหรบักองทนุรวมอสงัหารมิทรพัยน์ ัน้ ทางบรษิทัมองว่าเป็นทางเลอืกพเิศษในการระดมทนุ ซึ่งปจัจบุนัอตัราดอกเบี้ยตํา่มาก ยงั

ไม่เหน็ความจาํเป็นในการขยายกองทนุใหใ้หญ่ขึ้นในขณะนี้ 
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นางวยิะดา คงเสร ีผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง ขอร่วมแสดงความยนิดีกบับริษทัที่ไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรย์อดเยี่ยม

ภาคพื้นเอเชยีประจาํปี 2557 และมคีาํถามดงันี้ 

1. จากทีม่กีารออกข่าวว่าทาง กนัตนา กรุป๊ มแีผนในการจดัทาํโรงภาพยนตร ์อยากทราบว่าลูกคา้เป็นกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มกบั

ของบรษิทัใช่หรอืไม ่และทางบรษิทัมมีมุมองในเรื่องนี้อย่างไร 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1.  ในฐานะทีก่นัตนาถอืเป็นหนึ่งในหุน้ส่วนทางธุรกจิของบรษิทั ซึง่ทาํ M Channel ร่วมกนั ขณะนี้บริษทัรบัทราบมาว่า ทางกนัตนา

เองไดร้ะงบัแผนการดงักลา่วแลว้ 

 

ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. มโีอกาสทีจ่ะพฒันาแอปพรเิคช ัน่ใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกทีน่ ัง่เองหรอืไม่  

2. ขอเสนอแนะเรื่องการดูแลหอ้งนํา้ สาํหรบัสาขาทีไ่ม่ใช่ใจกลางเมอืง  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1.  ขอรบัคาํแนะนาํไปใหท้มีบรหิารพจิารณา 

2. ทางบรษิทัใหค้วามสาํคญัเรือ่งของหอ้งนํา้มาก โดยใชค้อนเซปหอ้งนํา้ในสไตลร์ีสอรท์หรือโรงแรม ดงันัน้จะขอรบัไวพ้จิารณาและ

หากผูถ้อืหุน้แจง้รายชื่อสาขาได ้จะแจง้ใหท้างผูจ้ดัการดูแลต่อไป 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:30 นาฬกิา 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 
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