รายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560
ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 5 เมษายน 2560
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
กรรมการของบริษทั ทีล่ าประชุม
-ไม่ม-ี
ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คําศิรวิ ชั รา

2. นางสาวอารยา
ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายขจรเกียรติ

สัลเลขวิทย์

อรุณไพโรจนกุล

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
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เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬกิ า
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าที่ประธานในทีป่ 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 62 ราย ผูร้ บั มอบฉันทะจํานวน 750 ราย รวมทัง้ สิ้นจํานวน 812 ราย จํานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจํานวน
703,571,586 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.65 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมด ถือว่าครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจําปี 2560
ประธานแจ้งว่า เพือ่ ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องทีผ่ ูถ้ อื หุน้ เห็นว่าสมควรบรรจุในวาระ
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็ นการ
ล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 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 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 เลขานุ การการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานจึงได้ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 เมือ่ วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 และได้
จัดทํารายงานการประชุมเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559
เมือ่ ประธานชี้แจงรายละเอียดแล้ว ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
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มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559 ดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 706,083,537 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2559
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี ของบริษทั
ทีไ่ ด้แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการประชุมแล้ว
นางวิยะดา คงเสรี ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ขอร่วมแสดงความยินดีกบั บริษทั ทีไ่ ด้รบั รางวัล Thailand Corporate Excellence
Awards 2016 และมีคาํ ถามดังนี้
1. ยุคเศรษฐกิจดิจติ อลนัน้ มีผลกระทบต่อธุรกิจมากแค่ไหน และบริษทั จําเป็ นต้องปรับตัวอย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. สําหรับ Digital Transformation ซึง่ ในวันนี้เปลีย่ นแปลงอุตสาหกรรมมาแล้วหลายอุตสาหกรรมมาก ถือเป็ นประเด็นทีธ่ ุรกิจโรง
ภาพยนตร์ทวโลกนั
ั่
น้ ให้ความสําคัญมาโดยตลอด แต่ธุรกิจโรงภาพยนตร์นนั้ เป็ นธุรกิจทีม่ จี ดุ แข็งอยู่อย่างหนึ่งทีเ่ รียกว่า ความสดใหม่
(Fresh) คือ ภาพยนตร์ท่เี ข้าฉายในโรงภาพยนตร์นนั้ ต้องใช้ระยะเวลาอีกอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนทีจ่ ะสามารถนําไปเผยแพร่ใน
ช่องทางอื่นๆ ซึ่งถือเป็ นจุดเด่นทีส่ าํ คัญมากๆของอุตสาหกรรมนี้ ในปี ทแ่ี ล้ว ธุ รกิจโรงภาพยนตร์ทวโลกเติ
ั่
บโตขึ้นประมาณ 3-4%
แม้แต่ในอเมริกาทีม่ สี อ่ื บันเทิงทางออนไลน์เกิดขึ้นมากมายหลายช่องทาง ทัง้ Netflix หรือ YouTube แต่โดยรวมอุตสาหกรรมโรง
ภาพยนตร์ในอเมริกาก็ยงั เติบโตได้ดี เหตุผลหลักคือ หากคุณอยากดูภาพยนตร์ให้ทนั กระแส คุณต้องมาดูทโ่ี รงภาพยนตร์เท่านัน้ อีก
ทัง้ อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์เองก็มกี ารพัฒนาและน่ าสนใจอยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าโรงภาพยนตร์ในทัว่ โลกหันมาลงทุนกับ
Premium Screens, Super Luxury Screen หรือ Kids Cinema กล่าวคือ โรงภาพยนตร์ในวันนี้มคี วามทันสมัยและสามารถสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆให้ผูบ้ ริโภครูส้ กึ ดีและต้องออกมาชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ รวมไปถึงมีการพัฒนาระบบดิจติ อล มีเครื่องฉาย
ระบบเลเซอร์ มีทน่ี งั ่ ทีส่ ะดวกสบาย มีเลาจ์ มีโรงภาพยนตร์ระดับพรีเมีย่ ม มี 4DX และ IMAX ซึ่งเป็ นสิง่ ทีอ่ ตุ สาหกรรมปรับเปลีย่ น
ให้สูก้ บั ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึ้นในโลกปัจจุบนั ได้ ทัง้ นี้ ในส่วนของเทคโนโลยีนนั้ ในมุมมองของอุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ก็เห็น
ว่าเป็ นประโยชน์อย่างมาก บริษทั สามารถจะส่งตัวอย่างหนังให้กบั ผูบ้ ริโภคโดยตรงได้เลย จากเดิมที่ตอ้ งใช้ส่อื เช่ น ป้ ายโฆษณา
โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ ทําให้บริษทั สามารถตัดงบโฆษณาไปได้มาก ในปัจจุบนั ถือได้ว่า เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เป็ นโรงภาพยนตร์ท่ี
ทันสมัยทีส่ ุดในเมืองไทยหรือในเอเชียก็ว่าได้ การขายบัตรชมภาพยนตร์จะเป็ นระบบ E- Ticketing ทัง้ หมด และตอนนี้บริษทั ได้ม่งุ
พัฒนาไปกับ Mobile Ticketing ทัง้ หมด เพราะโมบายแพลตฟอร์มมีความทันสมัยและรวดเร็ว ในอนาคต ลูกค้าไม่จาํ เป็ นต้องแลก
เงินสด หรือแยกเป็ น M-Cash อีกต่อไปแล้ว สามารถใช้เงินของ True Money, Line Pay หรือทุกธนาคารทีม่ แี ต้มสะสมนัน้
สามารถเอามาใช้บนแพลตฟอร์มเดียวกับทางบริษทั ได้ทงั้ หมด ทัง้ นี้ อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์นนั้ จะหยุดนิ่งไม่ได้ การปรับตัวให้
ทันสมัยและเข้ากับความต้องการของลูกค้าจะทําให้บริษทั สามารถดําเนินธุรกิจบนโลกของเทคโนโลยีหรือระบบดิจิตอลได้แบบไม่มี
ผลกระทบ แม้ว่าในปัจจุบนั ธุรกิจโรงภาพยนตร์ในทัว่ โลกจะสามารถเติบโตได้ดมี าก ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศจีน ปี ทแ่ี ล้วมีโรง
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ภาพยนตร์เปิ ดขึ้นใหม่ 7,000 โรง และในปี น้ ีน่าจะเปิ ดเพิม่ ขึ้นอีกไม่นอ้ ยกว่า 6,000 โรง การมีโรงภาพยนตร์เพิม่ นัน้ จะส่งผลให้ ค่าย
หนังทํารายได้ได้มากขึ้น ทําให้สามารถลงทุนสร้างภาพยนตร์ดีๆมากขึ้น จะเห็นว่าได้ว่าค่ ายหนังเอง ถ้าไปดู ในฝัง่ ของการผลิต
ภาพยนตร์ อย่างเช่น Disney หุน้ จะมีราคาดีมาก เหตุผลคือ Disney สร้างภาพยนตร์ได้ดมี าก และจากเดิมทีแ่ ต่ละปี จะมีภาพยนตร์
ฟอร์มใหญ่ประมาณ 3 เรื่อง ในปัจจุบนั มีถงึ 5-6 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ทุกอุตสาหกรรมจําเป็ นต้องดําเนินธุรกิจบนโลก
ดิจติ อลอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งอยู่แบบชาญฉลาดและไม่ประมาท ซึ่งโดยรวม บริษทั เชื่อว่าอุตสาหกรรมหนังยัง
เติบโตไปได้ดี
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2559 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ตามรายละเอียดทีไ่ ด้ส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
นายอนุพจน์ พนาพรศิรกิ ลุ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. ในปี ทผ่ี ่านมา บริษทั มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงขึ้นค่อนข้างมาก อยากทราบว่านําไปใช้ในทางใดและจะมีแนวทางในการควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างไร
2. รายได้หลักของบริษทั คือรายได้จากการขายบัตรชมภาพยนตร์ ดังนัน้ การทีบ่ ริษทั ขยายสาขาไปยังต่างจังหวัดค่อนข้างมาก อยาก
ทราบว่า สัดส่วนรายได้ของต่างจังหวัดได้ผลตอบแทนเท่าไร ได้รบั การตอบรับดีหรือไม่ และคุณภาพของโรงภาพยนตร์เป็ นเช่นไร เมือ่
เทียบกับกรุงเทพมหานคร
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคําถามดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายบริหารทีส่ ูงขึ้น เกิดจากรายการทีเ่ กิดขึ้นเพียงครัง้ เดียวของค่าใช้จ่ายบางรายการทีถ่ ูกบันทึกในปี 2559 เช่น การตัง้ หนี้
สูญในกลุม่ ของ MPIC การตัดจําหน่ายทรัพย์สนิ ของสาขาปิ่ นเกล้าทีเ่ กิดอัคคีภยั และการตัง้ ด้อยค่าของทรัพย์สนิ ในกรณีทม่ี กี ารปิ ด
สาขาของธุรกิจโบว์ลง่ิ ซึง่ หากตัดค่าใช้จ่ายพิเศษออก สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษทั จะอยู่ทป่ี ระมาณ 18% ซึ่งเมือ่ เทียบกับ
ปี 2558 ทีค่ ่าใช้จ่ายอยู่ท่ี 17% จะถือว่าค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
2. บริษทั มีนโยบายขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดมากขึ้น ซึง่ เป็ นรูปแบบของนโยบายทีเ่ หมือนกับประเทศอืน่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นประเทศจีน
หรือมาเลเซีย ทีส่ ดั ส่วนการเติบโตของธุรกิจไม่อยู่แต่เพียงในเมืองหลวง จะต้องไปสร้างอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมการชมภาพยนตร์
ทีจ่ งั หวัดอืน่ ๆด้วย อันดับแรก สําหรับการขยายสาขาแต่ละครัง้ บริษทั จะมีการศึกษาชุมชนว่ามีกลุ่มลูกค้าของบริษทั หรือไม่ ซึ่งฐาน
ลูกค้าของบริษทั นัน้ จะอยู่ท่กี ลุ่มลูกค้าอายุระหว่าง 18-35 ปี จากการศึกษาจะทําให้ทราบได้ทนั ทีว่าในแต่ ละพื้นที่ ควรจะมีโรง
ภาพยนตร์ก่โี รง โดยบริษทั ให้ความสําคัญกับอุปสงค์และอุปทานของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อันดับทีส่ อง การขยายโรงภาพยนตร์ไปยัง
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ต่างจังหวัด บริษทั มีแผนธุรกิจทีค่ ่อนข้างจะแข็งแรง โดยบริษทั จะเลือกขยายสาขาไปกับไฮเปอร์มาร์เก็ต เช่น เทสโก้ โลตัสหรือบิก๊ ซี
เป็ นหลัก จะเห็นได้ว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่นนั้ มีสาขาต่างจังหวัดไม่มากนัก แต่หากขยายสาขาไปพร้อมกับเทสโก้ โลตัสหรือบิก๊ ซี
จะรวมกันแล้วได้เกือบ 200 สาขา ทีส่ าํ คัญไฮเปอร์มาร์เก็ตแต่ละแห่งตัง้ อยู่ในทําเลทีด่ มี าก ดังนัน้ แผนธุรกิจทีข่ ยายสาขาไปกับไฮเปอร์
มาร์เก็ต เรียกได้ว่า ปิ ดประตูขาดทุน เพราะบริษทั ใช้ระบบทีเ่ รียกว่า revenue share (ส่วนแบ่งรายได้) การขายได้มากหรือน้อยก็ถอื
ได้ว่าไม่ขาดทุน เพราะหากขายได้มากก็แบ่งรายได้มาก ขายได้นอ้ ยก็แบ่งรายได้นอ้ ย ซึ่งถือได้ว่าเป็ นแผนธุ รกิจทีค่ ่ อนข้างดี และ
สําหรับการขยายโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพ บริษทั ใช้งบลงทุนประมาณ 10-12 ล้านบาทต่อโรง แต่การลงทุนขยายโรงภาพยนตร์ท่ี
ต่างจังหวัดใช้งบลงทุนราวๆ 7-8 ล้านบาทต่อโรง ดังนัน้ เราก็จะได้ผลตอบแทนจากการลงทุนค่อนข้างดี อีกทัง้ จะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
ของตลาดต่างจังหวัดจะดีข้นึ เพราะว่าแนวโน้มของภาพยนตร์ไทยในแต่ละปี ทจ่ี ะสร้างมากขึ้น ซึ่งจะตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าต่างจังหวัดซึง่ ชื่นชอบภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ของ Blockbuster ต่างจากกลุ่มลูกค้าในกรุงเทพทีส่ ดั ส่วนการดูภาพยนตร์
ไทยไม่มากนัก แต่จะชอบภาพยนตร์ฮอลลิวูด้ มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บริษทั จําเป็ นต้องขยายฐานลูกค้าทัง้ สองกลุ่มเพือ่ ทําให้ตลาด
เติบโต
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2559
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามทีเ่ สนอ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 705,353,718 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.8766
ไม่เห็นด้วย จํานวน 871,000
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.1233
งดออกเสียง จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุม ชี้แจงว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดย
จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนยั สําคัญ
ในปี 2559 บริษทั มีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้เป็ นจํานวน 1,188,220,917 บาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.33 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 2559 ทําให้บริษทั มีความสามารถทีจ่ ะ
จ่ายเงินปันผล ประจําปี 2559 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผลประกอบการของปี 2559 ใน
อัตราหุน้ ละ 1.20 บาท คิดเป็ นร้อยละ 90.23 ของกําไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสําหรับผลการดําเนินการ
งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2559 – มิถนุ ายน 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 536,604,883 บาท โดย
คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุน้ ละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 536,720,026 บาท สําหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือน
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กรกฎาคม 2559 – ธันวาคม 2559 รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ ปี 2559 เป็ นเงินจํานวนรวมทัง้ สิ้น 1,073,324,909 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ที่
มีสทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 21 เมษายน 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื
หุน้ ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 706,225,318 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระให้ทป่ี ระชุม
พิจารณา
เลขานุการการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2560 นี้ มีกรรมการจํานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตําแหน่ งตาม
วาระจํานวน 4 ท่านได้แก่
1. นายชัย จรุงธนาภิบาล
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
4. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
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
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
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นายชาติชาย ตรีวมิ ล อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีคาํ ถามดังนี้
1. กรรมการอิสระทีไ่ ด้รบั เสนอชื่อในครัง้ นี้ มีจดุ เด่นอย่างไรต่อกลยุทธ์ในการบริหารของบริษทั
2. กรรมการอิสระทีด่ าํ รงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี จะดํารงไว้ซง่ึ ความเป็ นอิสระได้หรือไม่และบริษทั มีแนวทางทีจ่ ะกําหนดระยะเวลาของ
การดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระในอนาคตหรือไม่ และขอให้กรรมการอิสระโปรดแนะนําตัวเองด้วย
นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฎฐ์ หนึ่งในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ตอบคําถามดังนี้
1. ความเป็ นอิสระของกรรมการทัง้ ชุดนัน้ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ คือ ต้องมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษทั นัน้ มีทงั้ หมด 11 ท่าน ตามหลักเกณฑ์แล้วสามารถมีกรรมการอิสระเพียง
แค่ 3 ท่านเท่านัน้ แต่คณะกรรมการบริษทั ของเรานัน้ มีกรรมการอิสระถึง 6 ท่านด้วยกัน เป็ นการบ่งชี้ให้เห็นว่าทางคณะกรรมการของ
เราได้เล็งเห็นถึงความเป็ นอิสระของกรรมการทัง้ ชุดในการตัดสินใจให้กบั ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้อย่างมีประสิทธิผลและปกป้ องผูถ้ อื หุน้ ราย
ย่อยได้อย่างเต็มที่ และเรื่องความรูค้ วามสามารถของกรรมการทัง้ 4 ท่านนัน้ โดย 3 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ ทางคณะกรรมการสรร
หาฯ ก็ได้พจิ ารณาถึงความรู ค้ วามสามารถและประสบการณ์ท่ผี ่านมา และประวัติท่ที ่านได้มานัง่ เป็ นกรรมการกับบริษทั ได้ออก
ความเห็นทีเ่ ป็ นอิสระ ทีช่ ่วยเสริมในเรื่องของการบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของกลยุทธ์ของบริษทั ในเรื่องของการ
ปกป้ องดูแลผูถ้ อื หุน้ รายย่อยได้ดตี ลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ขอเรียนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านให้กลับเข้า
ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคําถามดังนี้
2. เรื่องระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ งของกรรมการอิสระ ทางบริษทั จะรับข้อเสนอแนะไว้พจิ ารณา และจะขอแนะนํากรรมการ
อิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ ให้กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง ดังนี้ คุณชัย จรุงธนาภิบาล ไม่ใช่เฉพาะกรรมการของเรา ที่
อื่นๆในสังคมก็ทราบดีว่าท่านเป็ นผูม้ คี วามรู ค้ วามสามารถสูงในด้านการจัดการหลายๆด้าน ทัง้ หมด เป็ นกําลังสําคัญอย่างยิ่งของ
บริษทั เป็ นผูท้ ่รี อบรู ใ้ นอุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็ นอย่างดี และท่านเป็ นกลาง และคอยปกป้ องสิทธิประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกคน
โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อย สําหรับท่านเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ท่านผูถ้ อื หุน้ คงทราบชื่อเสียงของท่านอย่างดีแล้ว ท่านดูแลบริษทั ใน
เรื่องต่างๆ ทัง้ ด้านสาธารณูปโภค เป็ นผูท้ ร่ี อบรู ้ เป็ นกลาง และปกป้ องผูถ้ อื หุน้ รายย่อยทุกท่าน และท่านไกรทิพย์ ไกรฤกษ์อดีตท่าน
เป็ นรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ของทหารไทย เป็ นผูท้ เ่ี ชี่ยวชาญเรื่องการเงิน เพราะฉะนัน้ การดํารงตําแหน่ งของท่านจะเป็ นประโยชน์
ต่อผูถ้ อื หุน้ และบริษทั อย่างยิง่
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการที่ตอ้ งออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 668,469,298
ไม่เห็นด้วย จํานวน 5,667,173
งดออกเสียง จํานวน 32,098,947
บัตรเสีย
จํานวน 0

เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ

94.6524
0.8024
4.5450
0.0000
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(2) นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 673,983,981
ไม่เห็นด้วย จํานวน 152,490
งดออกเสียง จํานวน 32,098,947
บัตรเสีย
จํานวน 0

เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ

95.4333
0.0215
4.5450
0.0000

(3) ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 512,054,242 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จํานวน 162,079,229 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จํานวน 32,101,947 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ

72.5047
22.9497
4.5455
0.0000

(4) นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 661,197,988 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จํานวน 12,938,483 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จํานวน 32,098,947 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

93.6228
1.8320
4.5450
0.0000

วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2560
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกําหนดค่าตอบแทน
สําหรับกรรมการ ประจําปี 2560 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งแก่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั ได้
พิจารณาแก้ไขค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 จากเดิมซึง่ คณะกรรมการมีมติกาํ หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2560 เป็ นจํานวน
เงินไม่เกิน 13.1 ล้านบาท โดยแยกออกเป็ นค่าตอบแทนประจําปี จํานวน 7.2 ล้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 5.9 ล้านบาท
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับภาระหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ของบริษทั เปรียบเทียบกับปี 2558 และ 2559 ตาม
เอกสารแนบท้าย 4
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ผูถ้ อื หุน้ มีคาํ ถามดังนี้
1. เหตุใดบริษทั จึงกําหนดให้มบี าํ เหน็จพิเศษ และใช้หลักเกณฑ์ใดในการพิจารณา
2. หากผลการดําเนินงานของบริษทั ดี เหตุใดบริษทั จึงไม่พจิ ารณาค่าตอบแทนพิเศษให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในลักษณะเช่นเดียวกันนี้บา้ ง
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นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคําถามดังนี้
1. เป็ นนโยบายของบริษทั ในการกําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็ นสองส่วน ส่วนของค่าตอบแทนประจําปี จะถูก
กําหนดคงที่ และส่วนของบําเหน็จพิเศษทีก่ าํ หนดค่าตอบแทนสอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษทั หากปี ไหนผลการดําเนินงาน
ของบริษทั ไม่ดี ค่ าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะลดลง แต่หากปี ไหนผลการดําเนินงานของบริษทั ดี ค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะเพิม่ ขึ้นตาม
สัดส่วน ซึง่ เป็ นหลักเกณฑ์เดียวกันกับทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ได้รบั เงินปันผล
2. เมือ่ ผลการดําเนินงานของบริษทั ดี ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีด่ ใี นรูปของเงินปันผล รวมไปถึงราคาของหุน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึ้นตามไป
ด้วย ซึง่ จะเห็นได้ว่าเงินบําเหน็จพิเศษนี้จะใกล้เคียงกับสัดส่วนของเงินปันผลทีผ่ ูถ้ อื หุน้ ได้รบั เพิม่ ขึ้นด้วยเช่นกัน
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2560
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2560 จํานวน 13.1 ล้านบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 691,501,555 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 97.9137
ไม่เห็นด้วย จํานวน 14,726,163 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 2.0851
งดออกเสียง จํานวน 8,000
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0011
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีบริษทั ประจําปี 2560
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจําปี 2560
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2560 โดย
กําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีรายนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ได้รบั อนุ มตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชี โดยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ของบริษทั และบริษทั ย่อย ในระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559 ส่วนนายชาญชัย ชัย
ประสิทธิ์ ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ในปี 2554-2559 และนายไพบูล ตันกูล กับ นายบุญเลิศ กมล
ชนกกุล ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ในปี 2559 ในการนี้ ยังไม่มผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายนาม
ข้างต้นรายใดทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจสอบบัญชีของบริษทั (เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ) เป็ นเวลา 5 รอบปี บญั ชีตดิ ต่อกัน ส่วนบริษทั
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ซึง่ เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั นัน้ ได้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล้ว เป็ นเวลา 11 ปี
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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 2560 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,540,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ผูถ้ อื หุน้ มีคาํ ถามดังนี้
1. ทางบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด ใช้หลักเกณฑ์อย่างไรในการขอพิจารณาค่าตอบแทนเพิม่ ขึ้น
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคําถามดังนี้
1. การพิจารณาค่ าผู ส้ อบบัญชี ทางบริษทั ใช้หลักเกณฑ์ดงั นี้ 1. ปริมาณงานที่ผูส้ อบบัญชีตอ้ งทําเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็ นผลจากการที่มี
มาตรฐานบัญชีใหม่ออกมา ทําให้งานของผูส้ อบบัญชีมากขึ้นกว่าแต่ก่อน 2. ปริมาณงานของบริษทั มีจาํ นวนมากขึ้นหรือไม่ ซึง่ ในแต่ละ
ปี บริษทั มีการขยายสาขาเป็ นจํานวนมาก ค่าผูส้ อบบัญชีก็เพิม่ ขึ้นตามสัดส่วนของงานทีจ่ าํ เป็ นต้องทําด้วย
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ ทีป่ ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษทั ประจําปี 2560
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตัง้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดเป็ นสํานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสําหรับปี 2560 โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
2. นายไพบูล ตันกูล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4298
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5339
4. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
ในกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั แทนได้ และกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 7,540,000 บาท โดยผูถ้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 661,804,921 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 97.2958
ไม่เห็นด้วย จํานวน 18,393,402 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 2.7041
งดออกเสียง จํานวน 26,038,145 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้ กู ้
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ ห้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการการประชุมชี้แจงว่าบริษทั มีความประสงค์ทจ่ี ะจัดหาเงินเพือ่ ใช้ในการชําระคืนต้นเงินของหุน้ กู ้ จํานวน 1,000 ล้านบาท ซึง่ จะ
ครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2560 และเพือ่ ใช้ในการขยายกิจการ โดยเพิม่ เติมจากหุน้ กูเ้ ดิมคงเหลือ จํานวน 400 ล้านบาท โดยการออก
หุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน : เพือ่ ใช้ในการชําระคืนต้นเงินของหุน้ กู ้ จํานวน 1,000 ล้านบาท ซึง่ จะครบกําหนด
ไถ่ถอนในเดือนสิงหาคม 2560 และเพือ่ ใช้ในการขยายกิจการ
ประเภท
: หุน้ กู ้ ซึง่ อาจเป็ นหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิ ชนิดทยอยคืนเงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้ เดียวเมือ่
ครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มปี ระกัน มีหรือไม่มผี ูแ้ ทนผูถ้ อื หุน้ กู ้ หรือหุน้ กู ้
อนุพนั ธ์ ทัง้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย
หุน้ กูน้ นั้ ๆ
จํานวน
: มูลค่ารวมของหุน้ กูก้ าํ หนดไว้ไม่เกิน 1,100 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอืน่ ในอัตราที่
เทียบเท่า
การเสนอขาย
: เสนอขายภายในประเทศและ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนทัวไป
่ และ/หรือเสนอ
ขายในกรณีจาํ กัด และ/หรือเสนอขายให้แก่ผูล้ งทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผูล้ งทุน
รายใหญ่ทงั้ หมดหรือบางส่วน ซึง่ อาจแบ่งเป็ นการเสนอขายในครัง้ เดียวเต็มจํานวนหรือ
หลายครัง้ ก็ได้
อัตราดอกเบี้ย
: ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุนกู
้ น้ นั้ ๆ
อายุ
: ไม่เกิน 5 ปี
การไถ่ถอนก่อนกําหนด
: ขึ้นอยู่กบั เงือ่ นไขของหุน้ กูท้ อ่ี อกในแต่ละครัง้
เงือ่ นไขอืน่ ๆ
: ข้อจํากัดและเงือ่ นไขอืน่ ๆ ของหุน้ กู ้ เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้ กูท้ จ่ี ะออกในแต่ละครัง้
มูลค่ าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตัง้ ผูแ้ ทน ผูถ้ อื หุน้ กู ้
วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่ อนกําหนด
และการจดทะเบียนในศูนย์ซ้อื ขายหลักทรัพย์และ/หรือตลาดรองใดๆ ให้อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผู จ้ ดั การที่จะพิจารณาและกําหนดต่อไป และมอบ
อํานาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผูจ้ ดั การและ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากคณะกรรมการหรือกรรมการผู จ้ ดั การในการกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงือ่ นไขและ
รายละเอียดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ
ครัง้ รวมทัง้ ให้มอี าํ นาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและ
เสนอขายหุน้ กูน้ นั้ ๆ ให้สาํ เร็จและเป็ นไปตามทีก่ ฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงมีอาํ นาจในการ
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ าย และรับประกันการจําหน่ าย ผูจ้ ดั จําหน่ าย การเข้าทําและลงนามใน
สัญญา Underwriting Agreement หรือสัญญา Placement Agreement และ/หรือ
สัญ ญาอื่ น ๆ ที่เ กี่ ย วข้อ ง การจัด ทํา และยื่ น คํา ขอและเอกสารต่ า งๆ กับ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่ วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้อง และ/
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หรือบุคคลอืน่ ใดทีเ่ กี่ยวข้อง การแก้ไขเพิม่ เติม เปลีย่ นแปลง รับรองซึ่งเอกสารและ/หรือ
สัญญาต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาต่างๆ เป็ นต้น
จึงเสนอขออนุมตั ใิ ห้คณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การสามารถดําเนินการต่างๆ ตามเงือ่ นไขและรายละเอียดของการออกหุน้ กู ้
ตามทีก่ ล่าวมาได้
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดสอบถาม ประธานจึงเสนอต่อทีป่ ระชุมให้พจิ ารณาอนุ มตั กิ ารออกและเสนอขายหุน้
กูต้ ามรายละเอียดทีไ่ ด้ช้ แี จง
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นวงเงินไม่เกิน 1,100 ล้านบาท และมอบอํานาจให้
คณะกรรมการและหรือกรรมการผูจ้ ดั การไปดําเนินการตามรายละเอียดทีเ่ สนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จํานวน 693,895,868 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 98.2526
ไม่เห็นด้วย จํานวน 12,332,100 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 1.7461
งดออกเสียง จํานวน 8,500
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0012
บัตรเสีย
จํานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 วาระอืน่ ๆ
เมือ่ สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 9 แล้ว ประธานสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่
พิจารณาอีกหรือไม่
- ไม่มกี ารพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ –
ผูถ้ อื หุน้ มีคาํ ถามดังนี้
1. สําหรับการเสนอขายหุน้ กูน้ นั้ บริษทั ได้กาํ หนดราคาเสนอขายต่อหน่วยไว้แล้วหรือไม่
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคําถามดังนี้
1. ขณะนี้ ทางบริษทั ยังไม่ได้กาํ หนดราคาเสนอขายต่อหน่วยของหุน้ กูไ้ ว้
นายตะวัน วิชพันธุ ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาํ ถามดังนี้
1. อยากทราบถึงแผนการดําเนินงานและการลงทุนของบริษทั ในระยะเวลา 5 และ 10 ปี ขา้ งหน้า
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคําถามดังนี้
1. บริษทั มีแผนการดําเนินงานวางไว้ถงึ ปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยปัจจุบนั นี้ บริษทั มีโรงภาพยนตร์ประมาณ 680 โรง ทัว่
ประเทศไทย รวมถึงในกัมพูชาและลาว โดยในปี น้ ี ทางบริษทั จะเปิ ดโรงภาพยนตร์ข้ นึ อีกไม่ตาํ ่ กว่า 75 โรง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยมีแผนจะเพิม่ โรงภาพยนตร์ทล่ี าวจํานวน 1 จุด และกัมพูชาจะมีโรงภาพยนตร์เพิม่ ขึ้นอีกอย่างน้อย 1 จุด ภาพรวม
ในสิ้นปี น้ ี คาดว่าจะมีโรงภาพยนตร์รวมทัง้ สิ้น 760 โรง ถือได้ว่าเป็ นไปตามแผนทีไ่ ด้วางไว้ตงั้ แต่ 2 ปี ทแ่ี ล้ว ว่าในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ.
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2563) บริษทั จะมีโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยประมาณ 900 โรง และใน CLMV อีกประมาณ 100 โรง ซึ่งจากแผนการดําเนินงาน
ดังกล่าวจะเห็นว่า บริษทั สามารถเติบโตอย่างได้ต่อเนื่องในทุกปี
เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุมเวลา 11:05 นาฬกิ า

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานทีป่ ระชุม
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