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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุที ่5 เมษายน 2560 

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                  ตัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5. นายไกรทพิย ์   ไกรฤกษ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

6.  นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

7.  นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8.  นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและกรรมการบรหิาร  

9. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์   โลหะชาละ         กรรมการอสิระ 

10. นายแพทยเ์สถยีร    ภู่ประเสรฐิ        กรรมการอสิระ 

11. นายวชิยั                    พูลวรลกัษณ ์      กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

-ไม่ม-ี 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์    รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   

                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกุลกนิษฐ   ค าศิรวิชัรา         ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

            และเลขานุการการประชมุคร ัง้นี้ 

2.  นางสาวอารยา        สลัเลขวทิย ์        ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                       บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายขจรเกยีรต ิ  อรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัช ี 

                                บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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เริ่มประชมุเวลา 10:00 นาฬกิา 

นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ท  าหนา้ที่ประธานในทีป่ระชุมและไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทัก าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  ขณะนี้มีผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

จ านวน 62 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 750 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 812 ราย จ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 

703,571,586 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 78.65 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2560 

ประธานแจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุในวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็นการ

ลว่งหนา้ต ัง้แต่วนัที ่31 ตลุาคม 2559 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2560 ผ่านทางเวบ็ไซต ์www.majorcineplex.com และ www.set.or.th ปรากฏว่า

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ก่อนพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนใน

วาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มกีาร

ลงคะแนนไม่เตม็จ านวน  จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่น าเสนอ

จบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้  าเนินการประชุมตามระ เบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ประชมุเม่ือวนัองัคารที่ 5 เมษายน 2559 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 เมือ่วนัองัคารที ่5 เมษายน 2559 และได ้

จดัท  ารายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2559 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2559   

 

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

 

 

http://www.majorcineplex.com/
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  706,083,537  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

   ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

   งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2559 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559  

            นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

นางวยิะดา คงเสรี ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง ขอร่วมแสดงความยนิดีกบับริษทัทีไ่ดร้บัรางวลั Thailand Corporate Excellence 

Awards 2016 และมคี าถามดงันี้ 

1. ยุคเศรษฐกจิดจิติอลนัน้มผีลกระทบต่อธุรกจิมากแค่ไหน และบรษิทัจ าเป็นตอ้งปรบัตวัอย่างไร   

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  ส าหรบั Digital Transformation ซึง่ในวนันี้ เปลีย่นแปลงอตุสาหกรรมมาแลว้หลายอตุสาหกรรมมาก ถอืเป็นประเดน็ทีธุ่รกจิโรง

ภาพยนตรท์ ัว่โลกนัน้ใหค้วามส าคญัมาโดยตลอด แต่ธุรกจิโรงภาพยนตรน์ ัน้เป็นธุรกจิทีม่จีดุแขง็อยู่อย่างหนึ่งที่เรียกว่า ความสดใหม่ 

(Fresh) คือ ภาพยนตรท์ี่เขา้ฉายในโรงภาพยนตรน์ ัน้ ตอ้งใชร้ะยะเวลาอกีอย่างนอ้ย 3 เดอืน ก่อนทีจ่ะสามารถน าไปเผยแพร่ใน

ช่องทางอื่นๆ ซึ่งถอืเป็นจุดเด่นทีส่  าคญัมากๆของอุตสาหกรรมนี้  ในปีทีแ่ลว้ ธุรกิจโรงภาพยนตร์ท ัว่โลกเติบโตขึ้นประมาณ 3-4% 

แมแ้ต่ในอเมริกาทีม่สีือ่บนัเทงิทางออนไลนเ์กิดขึ้นมากมายหลายช่องทาง ท ัง้ Netflix หรือ YouTube แต่โดยรวมอตุสาหกรรมโรง

ภาพยนตรใ์นอเมรกิาก็ยงัเตบิโตไดด้ ีเหตผุลหลกัคอื หากคุณอยากดูภาพยนตรใ์หท้นักระแส คุณตอ้งมาดูทีโ่รงภาพยนตรเ์ท่านัน้ อกี

ท ัง้ อุตสาหกรรมโรงภาพยนตรเ์องก็มกีารพฒันาและน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา จะเห็นไดว้่าโรงภาพยนตรใ์นท ัว่โลกหนัมาลงทุนกบั 

Premium Screens, Super Luxury Screen หรอื Kids Cinema กลา่วคอื โรงภาพยนตรใ์นวนันี้มคีวามทนัสมยัและสามารถสรา้ง

ประสบการณใ์หม่ๆใหผู้บ้รโิภครูส้กึดแีละตอ้งออกมาชมภาพยนตรใ์นโรงภาพยนตร ์รวมไปถงึมกีารพฒันาระบบดจิติอล มเีครื่องฉาย

ระบบเลเซอร ์มทีีน่ ัง่ทีส่ะดวกสบาย มเีลาจ ์มโีรงภาพยนตรร์ะดบัพรเีมีย่ม ม ี4DX และ IMAX ซึ่งเป็นสิง่ทีอ่ตุสาหกรรมปรบัเปลีย่น

ใหสู้ก้บัความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นในโลกปจัจบุนัได ้ท ัง้นี้ ในส่วนของเทคโนโลยนี ัน้ ในมมุมองของอตุสาหกรรมโรงภาพยนตร์ก็เหน็

ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก บริษทัสามารถจะส่งตวัอย่างหนงัใหก้บัผูบ้ริโภคโดยตรงไดเ้ลย จากเดิมที่ตอ้งใชส้ื่อ เช่น ป้ายโฆษณา 

โทรทศัน ์หรอืหนงัสอืพมิพ ์ท  าใหบ้รษิทัสามารถตดังบโฆษณาไปไดม้าก ในปจัจบุนัถอืไดว้่า เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์เป็นโรงภาพยนตรท์ี่

ทนัสมยัทีสุ่ดในเมอืงไทยหรอืในเอเชยีก็ว่าได ้การขายบตัรชมภาพยนตรจ์ะเป็นระบบ E- Ticketing ท ัง้หมด และตอนนี้บริษทัไดมุ้่ง

พฒันาไปกบั Mobile Ticketing ท ัง้หมด เพราะโมบายแพลตฟอรม์มคีวามทนัสมยัและรวดเร็ว ในอนาคต ลูกคา้ไม่จ  าเป็นตอ้งแลก

เงนิสด หรือแยกเป็น M-Cash อกีต่อไปแลว้ สามารถใชเ้งนิของ True Money, Line Pay หรือทกุธนาคารทีม่แีตม้สะสมนัน้ 

สามารถเอามาใชบ้นแพลตฟอรม์เดยีวกบัทางบริษทัไดท้ ัง้หมด ท ัง้นี้  อุตสาหกรรมโรงภาพยนตรน์ ัน้จะหยุดนิ่งไม่ได ้การปรบัตวัให ้

ทนัสมยัและเขา้กบัความตอ้งการของลูกคา้จะท าใหบ้ริษทัสามารถด าเนินธุรกิจบนโลกของเทคโนโลยหีรือระบบดจิิตอลไดแ้บบไม่มี

ผลกระทบ แมว้่าในปจัจุบนั ธุรกิจโรงภาพยนตรใ์นท ัว่โลกจะสามารถเติบโตไดด้มีาก ยกตวัอย่างเช่น ในประเทศจนี ปีทีแ่ลว้มโีรง
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ภาพยนตรเ์ปิดขึ้นใหม่ 7,000 โรง และในปีนี้ น่าจะเปิดเพิม่ขึ้นอกีไม่นอ้ยกว่า 6,000 โรง การมโีรงภาพยนตรเ์พิม่น ัน้ จะส่งผลให ้ค่าย

หนงัท  ารายไดไ้ดม้ากขึ้น ท  าใหส้ามารถลงทุนสรา้งภาพยนตรด์ีๆมากขึ้น จะเห็นว่าไดว้่าค่ายหนงัเอง ถา้ไปดูในฝัง่ของการผลติ

ภาพยนตร ์อย่างเช่น Disney หุน้จะมรีาคาดมีาก เหตผุลคอื Disney สรา้งภาพยนตรไ์ดด้มีาก และจากเดมิทีแ่ต่ละปีจะมภีาพยนตร์

ฟอรม์ใหญ่ประมาณ 3 เรื่อง ในปจัจบุนัมถีงึ 5-6 เรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม ในปจัจบุนัทกุอตุสาหกรรมจ าเป็นตอ้งด าเนินธุรกิจบนโลก

ดจิติอลอย่างหลกีเลีย่งไม่ได ้ในขณะเดยีวกนัก็ตอ้งอยู่แบบชาญฉลาดและไม่ประมาท ซึ่งโดยรวม บริษทัเชื่อว่าอตุสาหกรรมหนงัยงั

เตบิโตไปไดด้ ี 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี 2559 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ซึ่ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดที่ไดส่้งใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1.  ในปีทีผ่่านมา บรษิทัมค่ีาใชจ่้ายในการบริหารสูงขึ้นค่อนขา้งมาก อยากทราบว่าน าไปใช ใ้นทางใดและจะมแีนวทางในการควบคุม

ค่าใชจ่้ายอย่างไร  

2. รายไดห้ลกัของบรษิทั คอืรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร ์ดงันัน้ การทีบ่รษิทัขยายสาขาไปยงัต่างจงัหวดัค่อนขา้งมาก อยาก

ทราบว่า สดัส่วนรายไดข้องต่างจงัหวดัไดผ้ลตอบแทนเท่าไร ไดร้บัการตอบรบัดหีรอืไม่ และคุณภาพของโรงภาพยนตรเ์ป็นเช่นไร เมือ่

เทยีบกบักรุงเทพมหานคร 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ค่าใชจ่้ายบรหิารทีสู่งขึ้น เกิดจากรายการทีเ่กิดขึ้นเพยีงคร ัง้เดยีวของค่าใชจ่้ายบางรายการทีถู่กบนัทกึในปี 2559 เช่น การต ัง้หนี้

สูญในกลุม่ของ MPIC การตดัจ าหน่ายทรพัยส์นิของสาขาป่ินเกลา้ทีเ่กิดอคัคีภยั และการต ัง้ดอ้ยค่าของทรพัยส์นิในกรณีทีม่กีารปิด

สาขาของธุรกจิโบวล์ิง่ ซึง่หากตดัค่าใชจ่้ายพเิศษออก สดัส่วนค่าใชจ่้ายในการบรหิารของบรษิทัจะอยู่ทีป่ระมาณ 18% ซึ่งเมือ่เทยีบกบั

ปี 2558 ทีค่่าใชจ่้ายอยู่ที ่17% จะถอืว่าค่าใชจ่้ายในการบรหิารเพิม่ขึ้นเพยีงเลก็นอ้ยเท่านัน้ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

2. บรษิทัมนีโยบายขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดัมากขึ้น ซึง่เป็นรูปแบบของนโยบายทีเ่หมอืนกบัประเทศอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศจนี 

หรอืมาเลเซยี ทีส่ดัส่วนการเตบิโตของธุรกจิไม่อยู่แต่เพยีงในเมอืงหลวง จะตอ้งไปสรา้งอตุสาหกรรมและวฒันธรรมการชมภาพยนตร์

ทีจ่งัหวดัอืน่ๆดว้ย อนัดบัแรก ส าหรบัการขยายสาขาแต่ละคร ัง้ บริษทัจะมกีารศึกษาชุมชนว่ามกีลุ่มลูกคา้ของบริษทัหรือไม่ ซึ่งฐาน

ลูกคา้ของบริษทันัน้จะอยู่ที่กลุ่มลูกคา้อายุระหว่าง 18-35 ปี จากการศึกษาจะท าใหท้ราบไดท้นัทวี่าในแต่ละพื้นที่ ควรจะมโีรง

ภาพยนตรก์ี่โรง โดยบรษิทัใหค้วามส าคญักบัอปุสงคแ์ละอปุทานของลูกคา้อยู่ตลอดเวลา อนัดบัทีส่อง การขยายโรงภาพยนตรไ์ปยงั
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ต่างจงัหวดั บรษิทัมแีผนธุรกิจทีค่่อนขา้งจะแขง็แรง โดยบริษทัจะเลอืกขยายสาขาไปกบัไฮเปอรม์ารเ์ก็ต เช่น เทสโก ้โลตสัหรือบิก๊ซ ี

เป็นหลกั จะเหน็ไดว้่าหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่นัน้มสีาขาต่างจงัหวดัไม่มากนกั แต่หากขยายสาขาไปพรอ้มกบัเทสโก ้โลตสัหรือบิก๊ซ ี

จะรวมกนัแลว้ไดเ้กอืบ 200 สาขา ทีส่  าคญัไฮเปอรม์ารเ์ก็ตแต่ละแห่งต ัง้อยู่ในท าเลทีด่มีาก ดงันัน้แผนธุรกจิทีข่ยายสาขาไปกบัไฮเปอร์

มารเ์ก็ต เรยีกไดว้่า ปิดประตูขาดทนุ เพราะบรษิทัใชร้ะบบทีเ่รยีกว่า revenue share (ส่วนแบ่งรายได)้ การขายไดม้ากหรือนอ้ยก็ถอื

ไดว้่าไม่ขาดทุน เพราะหากขายไดม้ากก็แบ่งรายไดม้าก ขายไดน้อ้ยก็แบ่งรายไดน้อ้ย ซึ่งถอืไดว้่าเป็นแผนธุรกิจที่ค่อนขา้งดี และ

ส าหรบัการขยายโรงภาพยนตรใ์นกรุงเทพ บริษทัใชง้บลงทุนประมาณ 10-12 ลา้นบาทต่อโรง แต่การลงทนุขยายโรงภาพยนตรท์ี่

ต่างจงัหวดัใชง้บลงทนุราวๆ 7-8 ลา้นบาทต่อโรง ดงันัน้เราก็จะไดผ้ลตอบแทนจากการลงทนุค่อนขา้งด ีอกีท ัง้ จะเหน็ไดว้่าแนวโนม้

ของตลาดต่างจงัหวดัจะดีขึ้น เพราะว่าแนวโนม้ของภาพยนตรไ์ทยในแต่ละปีทีจ่ะสรา้งมากขึ้น ซึ่งจะตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ต่างจงัหวดัซึง่ชื่นชอบภาพยนตรไ์ทยและภาพยนตรข์อง Blockbuster ต่างจากกลุ่มลูกคา้ในกรุงเทพทีส่ดัส่วนการดูภาพยนตร์

ไทยไม่มากนกั แต่จะชอบภาพยนตรฮ์อลลวูิด้มากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม บรษิทัจ าเป็นตอ้งขยายฐานลูกคา้ท ัง้สองกลุ่มเพือ่ท  าใหต้ลาด

เตบิโต 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559   

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  705,353,718  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8766 

   ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน 871,000   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1233 

   งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2559  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2559 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าบริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดใ้นแต่ละปี โดย

จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั 

ในปี 2559 บริษทัมผีลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดเ้ป็นจ านวน 1,188,220,917 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.33 บาท ต่อหุน้ 

บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2559 ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีติใหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2559 ใน

อตัราหุน้ละ 1.20 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 90.23 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดอืนมกราคม 2559 – มถินุายน 2559 ในอตัรา 0.60 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 536,604,883 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอีกหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 536,720,026 บาท ส าหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดือน
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กรกฎาคม 2559 – ธนัวาคม 2559 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2559 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 1,073,324,909 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่

มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่20 เมษายน 2560 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่21 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อื

หุน้ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2560 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

  

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย   จ านวน  706,225,318  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

   ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

   งดออกเสยีง  จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 นี้  มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นายชยั จรุงธนาภบิาล      กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์     กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ   กรรมการอสิระ 

4. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์     กรรมการ  

              ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลือกต ัง้

เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ ไม่มผูีถ้อื

หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

              คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้  าเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู  ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตักิารท างานทีด่ี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต่ออกีวาระหนึ่ง   

   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

               

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ  
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นายชาตชิาย ตรวีมิล อาสาพทิกัษส์ทิธผูิถ้อืหุน้ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มคี าถามดงันี้ 

1.  กรรมการอสิระทีไ่ดร้บัเสนอชื่อในคร ัง้นี้ มจีดุเด่นอย่างไรต่อกลยุทธใ์นการบรหิารของบรษิทั  

2. กรรมการอสิระทีด่  ารงต าแหน่งเกนิกว่า 9 ปี จะด ารงไวซ้ึง่ความเป็นอสิระไดห้รอืไม่และบรษิทัมแีนวทางทีจ่ะก าหนดระยะเวลาของ

การด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระในอนาคตหรอืไม่ และขอใหก้รรมการอสิระโปรดแนะน าตวัเองดว้ย 

นายวรีวฒัน ์องคว์าสฎิฐ ์หนึ่งในคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ตอบค าถามดงันี้ 

1. ความเป็นอสิระของกรรมการท ัง้ชุดนัน้ ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์คือ ตอ้งมกีรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการบรษิทัท ัง้หมด ซึ่งคณะกรรมการของบริษทันัน้มที ัง้หมด 11 ท่าน ตามหลกัเกณฑแ์ลว้สามารถมกีรรมการอสิระเพยีง

แค่ 3 ท่านเท่านัน้ แต่คณะกรรมการบรษิทัของเรานัน้มกีรรมการอสิระถงึ 6 ท่านดว้ยกนั เป็นการบ่งชี้ใหเ้หน็ว่าทางคณะกรรมการของ

เราไดเ้ลง็เหน็ถงึความเป็นอสิระของกรรมการท ัง้ชุดในการตดัสนิใจใหก้บัท่านผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่างมปีระสทิธิผลและปกป้องผูถ้อืหุน้ราย

ย่อยไดอ้ย่างเตม็ที ่และเรื่องความรูค้วามสามารถของกรรมการท ัง้ 4 ท่านนัน้ โดย 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระ ทางคณะกรรมการสรร

หาฯ ก็ไดพ้จิารณาถงึความรูค้วามสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมา และประวตัิที่ท่านไดม้านัง่เป็นกรรมการกบับริษทั ไดอ้อก

ความเหน็ทีเ่ป็นอสิระ ทีช่่วยเสรมิในเรื่องของการบริหารงานใหม้ปีระสทิธิภาพมากขึ้น ในเรื่องของกลยุทธข์องบริษทั ในเรื่องของการ

ปกป้องดูแลผูถ้อืหุน้รายย่อยไดด้ตีลอดระยะเวลาทีผ่่านมา คณะกรรมการสรรหาฯ จงึไดข้อเรียนเชิญกรรมการท ัง้ 4 ท่านใหก้ลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งต่ออกีวาระหนึ่ง 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

2. เรื่องระยะเวลาของการด ารงต าแหน่งของกรรมการอสิระ ทางบริษทัจะรบัขอ้เสนอแนะไวพ้จิารณา และจะขอแนะน ากรรมการ

อสิระทีบ่รษิทัเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง ดงันี้ คุณชยั จรุงธนาภบิาล ไม่ใช่เฉพาะกรรมการของเรา ที่

อื่นๆในสงัคมก็ทราบดีว่าท่านเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถสูงในดา้นการจดัการหลายๆดา้น ท ัง้หมด เป็นก าลงัส  าคญัอย่างยิ่งของ

บริษทั เป็นผูท้ี่รอบรูใ้นอุตสาหกรรมภาพยนตรเ์ป็นอย่างดี และท่านเป็นกลาง และคอยปกป้องสทิธิประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ทุกคน 

โดยเฉพาะผูถ้อืหุน้รายย่อย ส  าหรบัท่านเกรียงศกัดิ์ โลหะชาละ ท่านผูถ้อืหุน้คงทราบชื่อเสยีงของท่านอย่างดแีลว้ ท่านดูแลบริษทัใน

เรื่องต่างๆ ท ัง้ดา้นสาธารณูปโภค เป็นผูท้ีร่อบรู ้เป็นกลาง และปกป้องผูถ้อืหุน้รายย่อยทกุท่าน และท่านไกรทพิย ์ไกรฤกษอ์ดตีท่าน

เป็นรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ของทหารไทย เป็นผูท้ีเ่ชี่ยวชาญเรื่องการเงนิ เพราะฉะนัน้การด ารงต าแหน่งของท่านจะเป็นประโยชน์

ต่อผูถ้อืหุน้และบรษิทัอย่างยิง่  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เติม ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมเลอืกกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารง

ต าแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มมีติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 4 ท่านซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

 

 (1) นายชยั จรุงธนาภบิาล ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  668,469,298  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  94.6524 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 5,667,173    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.8024 

     งดออกเสยีง  จ านวน 32,098,947   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4.5450 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
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    (2) นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  673,983,981  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  95.4333 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 152,490    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0215 

     งดออกเสยีง  จ านวน 32,098,947   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4.5450 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 

    (3) รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  512,054,242  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  72.5047 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 162,079,229  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  22.9497 

     งดออกเสยีง  จ านวน 32,101,947   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4.5455 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 

(4) นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  661,197,988  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  93.6228 

     ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 12,938,483   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  1.8320 

     งดออกเสยีง  จ านวน 32,098,947   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4.5450 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2560  

ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2560 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้แก่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัได ้

พจิารณาแกไ้ขค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 จากเดมิซึง่คณะกรรมการมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวน

เงนิไม่เกนิ 13.1 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 7.2 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 5.9 ลา้นบาท  

ท ัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ดงักล่าว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วาม

รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรยีบเทยีบกบัธุรกจิประเภทและขนาดใกลเ้คยีงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ

บรษิทั โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2558 และ 2559 ตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. เหตใุดบรษิทัจงึก าหนดใหม้บี  าเหน็จพเิศษ และใชห้ลกัเกณฑใ์ดในการพจิารณา 

2. หากผลการด าเนินงานของบรษิทัด ีเหตใุดบรษิทัจงึไม่พจิารณาค่าตอบแทนพเิศษใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในลกัษณะเช่นเดยีวกนันี้บา้ง  
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นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. เป็นนโยบายของบริษทัในการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนของค่าตอบแทนประจ าปีจะถูก

ก าหนดคงที ่และส่วนของบ าเหน็จพเิศษทีก่  าหนดค่าตอบแทนสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานของบรษิทั หากปีไหนผลการด าเนินงาน

ของบริษทัไม่ด ีค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะลดลง แต่หากปีไหนผลการด าเนินงานของบริษทัด ีค่าตอบแทนในส่วนนี้ก็จะเพิม่ขึ้นตาม

สดัส่วน ซึง่เป็นหลกัเกณฑเ์ดยีวกนักบัทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัเงนิปนัผล 

2. เมือ่ผลการด าเนินงานของบรษิทัด ีผูถ้อืหุน้จะไดร้บัค่าตอบแทนทีด่ใีนรูปของเงนิปนัผล รวมไปถงึราคาของหุน้ทีเ่พิม่สูงขึ้นตามไป

ดว้ย ซึง่จะเหน็ไดว้่าเงนิบ  าเหน็จพเิศษนี้จะใกลเ้คยีงกบัสดัส่วนของเงนิปนัผลทีผู่ถ้อืหุน้ไดร้บัเพิม่ขึ้นดว้ยเช่นกนั 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2560  

 

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2560 จ านวน 13.1 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เห็นดว้ย   จ านวน  691,501,555  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  97.9137 

   ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 14,726,163   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  2.0851 

   งดออกเสยีง  จ านวน 8,000    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0011 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2560 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2560 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2560 โดย

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายไพบูล ตนักูล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

ท ัง้นี้  ผูส้อบบญัชีรายนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ไดร้บัอนุมตัจิากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบ

บญัชี โดยเป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทัของบริษทัและบริษทัย่อย ในระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559 ส่วนนายชาญชยั ชยั

ประสทิธิ์ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในปี 2554-2559 และนายไพบูล ตนักูล กบั นายบญุเลศิ กมล

ชนกกุล ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ในปี 2559 ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนาม

ขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชขีองบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วนบริษทั 

ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส  านกังานสอบบญัชขีองบรษิทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 11 ปี 
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชีทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 7,540,000

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ  

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ใชห้ลกัเกณฑอ์ย่างไรในการขอพจิารณาค่าตอบแทนเพิม่ขึ้น 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้       

1. การพิจารณาค่าผูส้อบบญัชี ทางบริษทัใชห้ลกัเกณฑด์งันี้  1. ปริมาณงานที่ผูส้อบบญัชีตอ้งท  าเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการที่มี

มาตรฐานบญัชใีหม่ออกมา ท  าใหง้านของผูส้อบบญัชมีากขึ้นกว่าแต่ก่อน 2. ปรมิาณงานของบรษิทัมจี  านวนมากขึ้นหรอืไม่ ซึง่ในแต่ละ

ปี บรษิทัมกีารขยายสาขาเป็นจ านวนมาก ค่าผูส้อบบญัชกี็เพิม่ขึ้นตามสดัส่วนของงานทีจ่  าเป็นตอ้งท าดว้ย  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอให ้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

บรษิทั ประจ าปี 2560 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบริษทัย่อยส าหรบัปี 2560 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นายไพบูล ตนักูล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 7,540,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  661,804,921  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  97.2958 

   ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน 18,393,402   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  2.7041 

   งดออกเสยีง  จ านวน 26,038,145   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      
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วาระที่ 8 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุน้กู ้

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดในการออกและเสนอขายหุน้กูใ้หท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชมุชี้แจงว่าบรษิทัมคีวามประสงคท์ีจ่ะจดัหาเงนิเพือ่ใชใ้นการช าระคนืตน้เงนิของหุน้กู ้จ  านวน 1,000 ลา้นบาท ซึง่จะ

ครบก าหนดไถ่ถอนในเดอืนสงิหาคม 2560 และเพือ่ใชใ้นการขยายกิจการ โดยเพิม่เตมิจากหุน้กูเ้ดมิคงเหลอื จ านวน 400 ลา้นบาท โดยการออก

หุน้กูภ้ายในวงเงนิไม่เกนิ 1,100 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

วตัถปุระสงคข์องการใชเ้งนิ :  เพือ่ใชใ้นการช าระคนืตน้เงนิของหุน้กู ้จ  านวน 1,000 ลา้นบาท ซึง่จะครบก าหนด 

ไถ่ถอนในเดอืนสงิหาคม 2560 และเพือ่ใชใ้นการขยายกจิการ 

ประเภท      : หุน้กู ้ซึง่อาจเป็นหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสทิธ ิชนิดทยอยคนืเงนิตน้ หรอืคนืเงนิตน้คร ัง้เดยีวเมือ่ 

         ครบก าหนดไถ่ถอน มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มผูีแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้หรอืหุน้กู ้

         อนุพนัธ ์ท ัง้นี้ ขึ้นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขาย 

         หุน้กูน้ ัน้ๆ  

จ านวน      : มลูค่ารวมของหุน้กูก้  าหนดไวไ้ม่เกนิ 1,100 ลา้นบาท หรอืในสกลุเงนิอืน่ในอตัราที ่

         เทยีบเท่า 

การเสนอขาย    : เสนอขายภายในประเทศและ/หรอืต่างประเทศใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป และ/หรอืเสนอ 

        ขายในกรณีจ ากดั และ/หรอืเสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทนุประเภทสถาบนั และ/หรอืผูล้งทนุ 

        รายใหญ่ท ัง้หมดหรอืบางส่วน ซึง่อาจแบ่งเป็นการเสนอขายในคร ัง้เดยีวเตม็จ านวนหรอื 

        หลายคร ัง้ก็ได ้

อตัราดอกเบี้ย    : ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ 

อายุ       : ไม่เกนิ 5 ปี 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด  : ขึ้นอยู่กบัเงือ่นไขของหุน้กูท้ีอ่อกในแต่ละคร ัง้ 

เงือ่นไขอืน่ๆ                   : ขอ้จ ากดัและเงือ่นไขอืน่ๆ ของหุน้กู ้เช่น ประเภทหรือชนิดของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละคร ัง้ 

มูลค่าที่ตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบี้ย การแต่งต ัง้ผูแ้ทน    ผูถ้อืหุน้กู ้

วธิีการออกและเสนอขาย วธิีการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนก าหนด 

และการจดทะเบยีนในศูนยซ์ื้อขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืตลาดรองใดๆ ใหอ้ยู่ในอ านาจของ

คณะกรรมการบริษทัและ/หรือกรรมการผูจ้ดัการและ/หรือบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั หรือกรรมการผูจ้ดัการที่จะพจิารณาและก าหนดต่อไป และมอบ

อ านาจใหแ้ก่คณะกรรมการ และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการและ/หรอืบคุคลทีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากคณะกรรมการหรือกรรมการผูจ้ดัการในการก าหนดหรือเปลี่ยนแปลง เงือ่นไขและ

รายละเอยีดต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละ

คร ัง้ รวมท ัง้ใหม้อี  านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกบัการออกและ

เสนอขายหุน้กูน้ ัน้ๆ ใหส้  าเร็จและเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถงึมอี  านาจในการ

แต่งต ัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย  และรบัประกนัการจ าหน่าย ผูจ้ดัจ าหน่าย การเขา้ท  าและลงนามใน

สญัญา Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือ

สญัญาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ กบัส  านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หน่วยงานราชการทีเ่กี่ยวขอ้ง และ/
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หรือบคุคลอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้ง การแกไ้ขเพิม่เติม เปลีย่นแปลง รบัรองซึ่งเอกสารและ/หรือ

สญัญาต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง การแต่งต ัง้ทีป่รกึษาต่างๆ เป็นตน้ 

จงึเสนอขออนุมตัใิหค้ณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการสามารถด าเนินการต่างๆ ตามเงือ่นไขและรายละเอยีดของการออกหุน้กู ้

ตามทีก่ลา่วมาได ้

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอต่อทีป่ระชมุใหพ้จิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุน้

กูต้ามรายละเอยีดทีไ่ดช้ี้แจง   

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูใ้นวงเงนิไม่เกิน 1,100 ลา้นบาท และมอบอ านาจให ้

คณะกรรมการและหรอืกรรมการผูจ้ดัการไปด าเนินการตามรายละเอยีดทีเ่สนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้  

เหน็ดว้ย   จ านวน  693,895,868  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  98.2526 

ไม่เหน็ดว้ย        จ านวน 12,332,100   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  1.7461 

งดออกเสยีง   จ านวน 8,500    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0012 

 บตัรเสยี    จ านวน 0     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 9 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่9 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ส าหรบัการเสนอขายหุน้กูน้ ัน้ บรษิทัไดก้ าหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยไวแ้ลว้หรอืไม่ 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ขณะนี้ ทางบรษิทัยงัไม่ไดก้ าหนดราคาเสนอขายต่อหน่วยของหุน้กูไ้ว ้ 

  

นายตะวนั วชิพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. อยากทราบถงึแผนการด าเนินงานและการลงทนุของบรษิทัในระยะเวลา 5 และ 10 ปีขา้งหนา้ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. บริษทัมแีผนการด าเนินงานวางไวถ้งึปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 2563) โดยปจัจบุนันี้  บริษทัมโีรงภาพยนตรป์ระมาณ 680 โรง ท ัว่

ประเทศไทย รวมถงึในกมัพูชาและลาว โดยในปีนี้  ทางบริษทัจะเปิดโรงภาพยนตรข์ึ้นอีกไม่ต า่กว่า 75 โรง ท ัง้ในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยมแีผนจะเพิม่โรงภาพยนตรท์ีล่าวจ านวน 1 จดุ และกมัพูชาจะมโีรงภาพยนตรเ์พิม่ขึ้นอกีอย่างนอ้ย 1 จดุ ภาพรวม

ในสิ้นปีนี้ คาดว่าจะมโีรงภาพยนตรร์วมท ัง้สิ้น 760 โรง ถอืไดว้่าเป็นไปตามแผนทีไ่ดว้างไวต้ ัง้แต่ 2 ปีทีแ่ลว้ ว่าในปี ค.ศ. 2020 (พ.ศ. 
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2563) บริษทัจะมโีรงภาพยนตรใ์นเมอืงไทยประมาณ 900 โรง และใน CLMV อกีประมาณ 100 โรง ซึ่งจากแผนการด าเนินงาน

ดงักลา่วจะเหน็ว่า บรษิทัสามารถเตบิโตอย่างไดต่้อเนื่องในทกุปี 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:05 นาฬกิา 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 


