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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดทีี ่2 เมษายน 2558 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที ่14) 

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

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

กรรมการของบริษทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1.  นายสมใจนึก           เองตระกูล      ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2.  นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3.  นายชยั                    จรุงธนาภบิาล    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4.  นายวลัลภ                  ตัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5.  นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      รองประธานกรรมการและกรรมการบรหิาร 

6.  นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7.  นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและกรรมการบรหิาร  

8. นายแพทยเ์สถยีร    ภู่ประเสรฐิ        กรรมการอสิระ 

9. นายวชิยั                    พลูวรลกัษณ ์      กรรมการ 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

1. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์  โลหะชาละ         กรรมการอสิระ 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์     รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   

                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกลุกนิษฐ   ค าศิรวิชัรา          ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                 บรษิทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

             และเลขานุการการประชมุครัง้นี้ 

2.  นางสาวพรพไิล        โกศลประภา         ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                        บรษิทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพสิฐิ               ทางธนกลุ      ผูส้อบบญัช ี 

                                 บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 

เริ่มประชมุเวลา 10:00 นาฬกิา 

http://www.majorcineplex.com/
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นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ที่ประธานในที่ประชุม และไดแ้จง้ต่อที่ประชุมก่อนเขา้สู่การพจิารณา

วาระการประชุมว่า คุณนฤนาท รตันะกนก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระของบริษทั ถงึแก่กรรม เมือ่วนัที่ 23 มนีาคม 2558 ซึ่งทางบริษทั

ขอแสดงความเสยีใจเป็นอย่างยิง่ต่อครอบครวัของคุณนฤนาท รตันะกนก มา ณ ทีน่ี้ดว้ย  

ประธานแจง้ว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหก้ารประชุมผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ เขา้ประชุม

รวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั จึงจะครบเ ป็น

องคป์ระชุม  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 174 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 301 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 457 ราย จ านวน

หุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 890,058,836 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 69.2895 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่า

ครบเป็นองคป์ระชมุ จงึขอเปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2558 

ประธานไดใ้หน้างสาวพรพไิล โกศลประภา ชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงันี้ 

นางสาวพรพไิล แจง้ว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องที่ผูถ้อืหุน้เห็นว่าสมควร

บรรจุในวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการและส่งค าถ ามเกี่ยวกบัวาระการประชุม

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

ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดใหผู้ถ้ือหุน้มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มกีาร

ลงคะแนนไมเ่ตม็จ านวน  จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่น าเสนอ

จบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่ชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้ าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 3 เมษายน 2557 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุวา่ บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่3 เมษายน 2557 และได ้

จดัท ารายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัที่ www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2557   

 

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุ

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 
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มติที่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2557 ดงันี้ 

  เหน็ดว้ย   จ านวน   622,630,888  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  งดออกเสยีง  จ านวน  3100    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2557 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557  

            นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

 นายฉตัรชยั ศรเีทวกลุ อาสาพทิกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย มคี าถามดงันี้ 

1. จากทีส่มาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการไทย (“IOD”) ไดม้กีารพฒันาแนวร่วมดา้นเอกชน ใหบ้ริษทัจดทะเบยีนร่วมลงนามต่อตา้น

คอรปัช ัน่ ซึ่งปจัจุบนัพบว่าบริษทัยงัไม่มชีื่อในการเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัทาง IOD อยากทราบว่าทางบริษทัมนีโยบายจะเขา้

ร่วมประกาศเจตนารมณก์บัทาง IOD หรอืไม่ และมนีโยบายในการต่อตา้นทจุรติอย่างไร 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

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

แลว้ 

 

นายสมชาย เจนสถริพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. ในปี 2557 บริษทัสรา้งภาพยนตรไ์ทยท ัง้หมดกี่เรื่องและมผีลการด าเนินงานเป็นอย่างไร และกรณีของ บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส            

เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์ซึง่มนีโยบายเปลีย่นวธิกีารด าเนินธุกจินัน้ เกี่ยวเนื่องกบัการสรา้งภาพยนตรไ์ทยหรอืไม ่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. เอม็พคิเจอรส์ มบีรษิทัย่อยอยู่ 3 บริษทั คือ 1. เอม็ เทอรต์ี้ไนท ์2. ทาเลน้ทว์นั 3. ทรานสฟ์อรเ์มช ัน่ ฟิลม ์ประกอบธุรกจิหลกัใน

การพฒันาธุรกิจภาพยนตรไ์ทย ส าหรบัในปีที่ผ่านมา แมจ้ะไม่ไดม้ีก าไรมาก แต่ผลการด าเนินงานอยู่ในเกณฑท์ี่น่าพอใจ โดย

เป้าหมายของเรา คือ การพฒันาภาพยนตรไ์ทยใหม้ีคุณภาพมากขึ้น ไม่เนน้ที่ปริมาณ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวโนม้ของตลาด

ภาพยนตรไ์ทยที่จะตอ้งเติบโตขึ้นในแงคุ่ณภาพ ภาพยนตรไ์ทยจะใชทุ้นสรา้งสูงมากขึ้น มกีารร่วมทุน และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ

มากขึ้น ส าหรบัตลาดต่างประเทศที่ทุกคนอยากไปในขณะนี้ก็คือ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ซึ่งบริษทัได ้

ขยายสาขาโรงภาพยนตรใ์นต่างประเทศเพือ่ที่จะเป็นสะพานเชิ่อมในการส่งภาพยนตรไ์ทยไปฉายยงัประเทศเพือ่นบา้นใหไ้ดง้า่ยยิง่ขึ้น 

ส าหรบัในปีนี้  ภาพยนตรข์องบริษทัหลายๆเรื่องนัน้ ถอืไดว้่าเป็นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยทุกเรื่องถอืเป็นภาพยนตรท์ี่มทีุนสรา้งสูง 

และบริษทัยงัมโีครงการร่วมทนุสรา้งภาพยนตรร์ะหว่าง ไทย-เกาหล-ีจนี อกีดว้ย ซึง่หากภาพยนตรไ์ทยขยายตลาดไปฉายในจนีได ้จะ

เป็นจุดเปลีย่นที่ส  าคญั เพราะภาพยนตรห์นึ่งเรื่องหากเปิดฉายทีจ่ีนได ้จะสามารถเปิดฉายไดถ้งึคราวละ 3,000-4,000 โรง ซึง่โอกาส

ท าเงนิในประเทศจนีนัน้ ถอืเป็นสิง่ทีท่กุคนอยากไดม้ากทีสุ่ด  
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นายชูธนา ตยิภูม ิผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. ภาพยนตรท์ี่จะท ารายไดส้่วนใหญ่ เป็นภาพยนตรท์ี่มาจากค่าย GTH ส าหรบัภาพยนตรข์อง M39 และ ทรานสฟ์อรเ์มช ัน่ ฟิลม ์

นัน้ สงัเกตว่ายงัจบัทศิทางของตลาดไม่ได ้ทางบริษทัมวีธิีศึกษาหรือไม่ ว่าภาพยนตรข์อง GTH ประสบความส าเร็จไดอ้ย่างไร และ

บรษิทัสามารถจะดงึตวัผูก้ ากบัภาพยนตรท์ีม่คีวามสามารถของ GTH มาไดไ้หม เพือ่เพิม่รายไดใ้นส่วนนี้ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. GTH เกิดจากการรวมกนัของ จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร,์ ไท เอ็นเตอรเ์ทนเมนต ์และหบัโหห้ิ้น ฟิลม์ ซึ่งทีมงานของ GTH เป็นการ

รวมตวักนัของทีมงานที่มีประสบการณ์ ในการท างานสูง แต่ทีมงานของบริษทัเองนั้น ก็ถือไดว้่าเป็นคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่มี

ความสามารถและมคีวามตัง้ใจอย่างมากในการผลติภาพยนตรท์ี่มีคุณภาพ ดงันัน้ ทางบริษทัตอ้งขอเวลาในการเรียนรูแ้ละส ัง่สม

ประสบการณใ์หม้ากยิง่ขึ้น  

 

นายธธีชั วณิชเสถยีร ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. เมื่อภาพยนตรอ์อกจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทัมกีารด าเนินการกบัภาพยนตรเ์รื่องนัน้อย่างไร และบริษทัมี

แผนธุรกจิเกี่ยวกบั online steaming  ดว้ยหรอืไม่  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. อุตสาหกรรมธุรกิจภาพยนตรน์ ัน้ ประกอบไปดว้ย ช่องทางการน าเสนอภาพยนตรห์ลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางจะมกีารจดั

ระเบยีบไวอ้ย่างชดัเจน และถูกควบคุมดว้ยระยะเวลา เพือ่ไม่ใหส้่งผลกระทบซึง่กนัและกนั โดย Theatrical windows หรือการน า

ภาพยนตร์เขา้ฉายในโรงภาพยนตร์ จะเป็นช่องทางที่หนึ่ง โดย Home Entertainment ซึ่งเป็นช่องทางที่สอง จะตอ้งทิ้ งช่วง

ระยะเวลาไวห้่างจากภาพยนตรอ์อกจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตร์ประมาณสามเดอืน หลงัจากนัน้จะทิ้งช่วงในการเขา้สู่ช่องทาง

ของเคเบิ้ลทวีแีละฟรทีวี ีออกไปประมาณ 12 และ 18 เดอืน ตามล  าดบั ซึง่บริษทัถอืไดว้า่มคีวามไดเ้ปรียบอย่างมากในอตุสาหกรรมนี้ 

โดยบริษทัมช่ีองเคเบิ้ลทวี ีM Channel และมกีารร่วมทุนกบัไทม ์วอรเ์นอร ์ผลติช่องบูมเมอแรง และ Tsunami ซึ่งถอืเป็นช่องที่ม ี

เรตติ้ งสูง และส าหรบั Online Business ก็เป็นสิ่งที่บริษทัใหค้วามส าคญัมาตลอด แมว้่าในปัจจุบนันี้ แนวโนม้ทางการตลาด

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

และด าเนินธุรกจิในรูปแบบของดจิติอลไวแ้ลว้ท ัง้หมด  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุวา่วาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่  31 

ธนัวาคม 2557 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบริษทัชี้แจงวา่คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี 2557 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ซึง่

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดที่ไดส้่งใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้อืหุน้ มขีอ้เสนอแนะใหม้กีารแจกรายงานประจ าปีเป็นรูปเลม่ เนื่องจากรูปแบบของ CD ไม่สะดวกใน

การพจิารณารายงานด าเนินงานต่างๆ และมคี าถามดงันี้ 

1. เงนิลงทนุทีเ่พิม่ขึ้นประมาณ 1,000 ลา้นบาท เป็นการลงทนุในส่วนใด  

2. ลูกหนี้คา้งช าระเกินกว่า 6 เดอืน พบว่าไม่มกีารต ัง้ส  ารองหนี้  อยากทราบว่านโยบายทางการบญัชี มกีารพจิารณาเรื่องลูกหนี้คา้ง

ช าระอย่างไร และมแีนวทางในการลดจ านวนลูกหนี้ทีค่า้งช าระหรอืไม่ 

3. หมายเหตงุบการเงนิเกี่ยวกบัสนิคา้คงเหลอื มกีารหกัค่าเผื่อสนิคา้ดอ้ยค่า อยากทราบว่า การดอ้ยค่าของสนิคา้คงเหลอื ประมาณ

จ านวนเท่าไหร่ มแีนวทางในการจดัการสนิคา้ประเภทนี้อย่างไร 

4. มเีงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิเพิม่ขึ้นในงบการเงนิเฉพาะกิจการประมาณ 600 ลา้นบาท และเงนิกูย้มืจากผูเ้กี่ยวขอ้งอกีประมาณ 

360 ลา้นบาท อยากทราบวา่จ านวนเงนิกูย้มืดงักลา่ว น าไปใชใ้นการด าเนินการดา้นใด เพราะมผีลท าใหต้น้ทนุทางการเงนิเพิม่ขึ้น 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

ส าหรบัเรื่องทีแ่นะน ามา ทางบริษทัจะรบัไปพจิารณา และปฏบิตัต่ิอไป 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  บรษิทัไดน้ าเงนิลงทนุไปใชใ้นการซื้อหุน้ของบริษทั สยามฟิวเจอร ์จ ากดั (มหาชน)  

2. บริษทัไม่ไดต้ ัง้ส  ารองในส่วนของหนี้ สูญไว ้เนื่องจากลูกหนี้ของบริษทัไดร้บัการพจิารณาแลว้ว่าเป็นลูกหนี้ทีม่คีุณภาพ โดยในส่วน

ของลูกหนี้ที่คา้งช าระเกินกว่า 6 เดือนนัน้ เป็นลูกหนี้ ค่าสื่อโฆษณาที่ท  าใหห้น่วยงานราชการ ซึ่งมกีารทยอยรบัช าระ ท าใหม้กีารคา้ง

ช าระเกิดขึ้น โดยไดร้บัช าระบางส่วนแลว้ในไตรมาสที ่1 ของปีนี้  ส  าหรบัส่วนของงบการเงนิรวม บริษทัไดต้ ัง้ส  ารองหนี้ประมาณ 120 

ลา้นบาท ส าหรบัหนี้ของกลุม่ เอม็ พคิเจอรส์  

3. สนิคา้คงเหลอื ส่วนใหญ่เป็นสตอ๊คของกลุม่ MVD ในบริษทัของกลุม่ เอม็ พคิเจอรส์ โดยมกีารหกัตวัสนิคา้ลา้สมยัประมาณ 90 

ลา้นบาท 

4.  เงนิกูย้มืทีเ่พิม่ขึ้น น าไปใชใ้นการเพิม่ทุนในบริษทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) เมือ่กลางปี 2557 รวมถงึ

ใชใ้นการขยายสาขาของบริษทั 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

  คณะกรรมการตรวจสอบค านึงถงึเรื่องลูกหนี้มานานพอสมควร โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ของกลุม่ เอม็ พคิเจอรส์ ซึง่ในปจัจุบนั 

ธุรกิจจ าหน่าย DVD VCD ถอืว่าอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลต่อปญัหาการช าระหนี้   แต่ส าหรบั กลุ่มเมเจอรน์ ัน้ ทางบริษทัมกีารควบคุม

และคดัเลอืกลูกหนี้ทีม่คีุณภาพ อย่างไรก็ด ีการแกไ้ขปญัหาลูกหนี้ของ เอม็ พคิเจอรส์ ถอืวา่ด าเนินไปไดด้ว้ยด ีสงัเกตไดจ้ากปริมาณ

ลูกหนี้ทีค่า้งช าระนอ้ยลง ซึง่ในขณะเดยีวกนั ผูส้อบบญัชกี็พจิารณาตัง้ส  ารองหนี้ไวด้ว้ย  

 

ผูถ้อืหุน้ มาประชมุดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. ลูกหนี้คา้งช าระตามงบการเงนิ นอกจากลูกหนี้ค่าโฆษณาแลว้ มลูีกหนี้ประเภทใดอกีบา้ง 

2. ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ ระบวุา่ มลูีกหนี้ส่วนของงบการเงนิเฉพาะบริษทั จ านวน 500 กวา่ลา้นบาท เป็นลูกหนี้ประเภทใด 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. การพจิารณางบการเงนินัน้ พจิารณาไดจ้ากสองส่วน ส าหรบังบการเงนิส่วนเฉพาะบริษทั มลูีกหนี้ ค่าโฆษณาเพยีงประเภทเดียว 

แต่หากพิจารณาจากงบการเงนิรวม จะรวมลูกหนี้จากกิจการของทาง เอ็ม พิคเจอรส์ ที่ประกอบธุรกิจหลกัคือการจ าหน่าย DVD 

VCD ไวด้ว้ย  

2. เป็นลูกหนี้ เงนิกูย้มืในกจิการร่วมทนุของบริษทัในประเทศกมัพูชา ซึง่เงนิจ านวนนี้ไดร้บัคนืมาหมดแลว้  
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ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบดุลและงบก าไรขาดทุนประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2557   

 

            มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีติอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน   627,820,077  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  100.0000     

ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง  จ านวน  1,317,100   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2557  

ประธานให ้นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบรษิทัชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2557 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการบรษิทัชี้แจงวา่บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี โดยจะตอ้งไม่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบริษทัอย่างมนียัส าคญั 

ในปี 2557 บริษทัมผีลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้เป็นจ านวน 1,086,279,000.00 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.22 บาทต่อหุน้ 

บริษทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบง่ตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็วา่จากผลก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2557 ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2557 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจึงมมีติใหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2557 ใน

อตัราหุน้ละ 1.05 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 86.07 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรบัผลการด าเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – มิถุนายน 2557 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 444,246,307.00 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอีกหุน้ละ 0.55 บาท เป็นเงนิ 489,532,359.80 บาท ส าหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2557 – ธนัวาคม 2557 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2557 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 933,778,666.80  บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่16 เมษายน 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และที่แกไ้ขเพิม่เติม) โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่17 เมษายน 2558 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อื

หุน้ในวนัที ่30 เมษายน 2558  

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 

  

มติที่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย   จ านวน   629,134,277  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

  ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

  งดออกเสยีง  จ านวน  3,100    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  - 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ี่ปร ะชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชุม แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2558 นี้  มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์   กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

2. นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์   รองประธานกรรมการ/กรรมการบรหิาร 

3. นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร   กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

4. นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ  กรรมการอสิระ 

              ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบ ัติเหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลือกตัง้

เป็นกรรมการบริษทัลว่งหนา้ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ ไม่มผูีถ้อื

หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับริษทั  

              คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดด้ าเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลที่มคีวามรู  ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตัิการท างานที่ดี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต่ออกีวาระหนึ่ง   

   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เลอืกตัง้กรรมการที่ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัิและขอ้มูลกรรมการที่เสนอใหเ้ลอืกตัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

               

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมเลอืกกรรมการที่ตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาด ารง

ต าแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 4 ท่านซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

(1)  นางภารด ีพูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จ านวน   629,044,077  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9851 

ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน  90,600    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0144 

งดออกเสยีง  จ านวน  2,800    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0004 

 

  (2)  นายวรีวฒัน ์องคว์าสฏิฐ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย จ านวน  596,509,885  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  94.8139 

 ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน  32,624,292   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  5.1855 

 งดออกเสยีง  จ านวน  3,300    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0005 
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 (3) นายวลัลภ ตัง้ตรงจติร ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย   จ านวน   629,133,677  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9993 

 ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน  500     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

 งดออกเสยีง  จ านวน  3,300    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0005 

 (4) นายแพทยเ์สถยีร ภู่ประเสรฐิ ดว้ยคะแนนเสยีง 

 เหน็ดว้ย   จ านวน   629,134,177  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9994 

 ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

 งดออกเสยีง   จ านวน  3,300    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0005 

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558  

 ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

 นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้แก่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2558 เป็นจ านวน

เงนิไม่เกิน 12.5 ลา้นบาท แยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 7.2 ลา้นบาท และบ าเหน็จพิเศษ จ านวน 5.3 ลา้นบาท โดยค่าตอบแทน

ประจ าปี 2558 นัน้ มกีารปรบัเพิม่ขึ้นในอตัรารอ้ยละ 10 นบัจากทีบ่รษิทัไดก้ าหนดค่าตอบแทนประจ าปีคงทีม่าตลอด 8 ปี 

ทัง้นี้  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ดงักลา่ว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที่ความ

รบัผดิชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ

บริษทั โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ของบริษทั เปรียบเทยีบกบัปี 2556 และ 2557 ตาม

เอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558  

 

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2558 จ านวน 12.5 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย   จ านวน   629,047,777  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9851 

ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

งดออกเสยีง  จ านวน  93,700    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0148 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2558 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2558 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  
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เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2558 โดย

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 

ทัง้นี้  ผูส้อบบญัชรีายนายพสิฐิ ทางธนกุล ไดร้บัอนุมตัิจากทีป่ระชมุคณะกรรมการและที่ประชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 6 ปีตดิต่อกนั และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 4 ปีติดต่อกนั ส่วนนางณฐพร พนัธุอ์ุดม ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ในปี 2557 ในการนี้ ยงัไม่มผูีส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดที่ปฏบิตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชขีองบริษทั 

(เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส  จ ากดั ซึง่

เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย

มาแลว้ เป็นเวลา 9 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส์ คูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัิหนา้ที่อย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบับริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 6,917,000

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให ้ที่ประชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

บรษิทั ประจ าปี 2558 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีติแต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีของ

บริษทัและบริษทัย่อยส าหรบัปี 2558 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

                    1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430  

ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตอื่นของบริษทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับริษทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 6,917,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 
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เหน็ดว้ย   จ านวน   629,148,884  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  100.0000 

  ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน  0      เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000 

  งดออกเสยีง  จ านวน  2,800    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  - 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชุมในวาระที ่8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรือไม ่ 

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ  

 

นายตะวนั วชิพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้ 

1. อยากทราบถงึแผนการด าเนินงาน และการลงทนุของบรษิทัในระยะกลางและระยะยาว  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. บริษทัมเีป้าหมายว่า ภายในปีนี้  บริษทัจะมโีรงภาพยนตรม์ากกว่า 600 Screens จากปจัจุบนัทีม่โีรงภาพยนตรอ์ยู่ 527 Screens 

และในปี 2020 คาดว่าจะมีโรงภาพยนตร์ไม่ต า่กว่า 1,000 Screens ประกอบไปดว้ยโรงภาพยนตร์ในเมืองไทยประมาณ 900 

Screens และใน CLMV อกีประมาณ 100 Screens รวมถงึมกีารลงทุนในโครงการใหญ่ๆ กบักลุม่เดอะมอลล ์เช่น ควอเทยีร ์ซนีิ

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

มยั-รามอนิทรา เซนทรลัระยอง และสมยุ  โดยในต่างจงัหวดั บริษทัมแีผนการขยายสาขาร่วมไปกบั เทสโก ้โลตสั และ บิก๊ซ ีซึง่จะท า

ใหข้ยายฐานลูกคา้ต่อไปไดอ้กีมาก ส าหรบัในธุรกิจโฆษณา บริษทัมแีผนจะขยายตลาดของสือ่โฆษณามากขึ้น นอกเหนือจากการขาย

โฆษณาในโรงภาพยนตรอ์ย่างเดยีว จะมกีารขายสื่อในรูปแบบของดจิิตอลซึง่จะท าใหบ้ริษทัสามารถขายโฆษณาไดม้ากขึ้น รวมไปถงึ

การร่วมมอืกบั ไทยทคิเกต เมเจอร ์ในการขายโฆษณาผ่านออนไลน ์และในอนาคต บริษทัจะขยายฐานลูกคา้ไปในกลุม่ผูสู้งอายุและ

เดก็ เพือ่เป็นการเพิม่กลุม่เป้าหมายใหม้ากขึ้น ซึง่แผนนโยบายดงักลา่ว จะส่งผลใหธุ้รกจิของบริษทัเตบิโตอย่างต่อเนื่องทกุปี 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1.  เมเจอรม์โีรงภาพยนตรท์ีส่รา้งในทีข่องบรษิทัเองจ านวนเท่าไหร่  

2. บรษิทัมกีารพจิารณาเรื่องกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์หรอื กองทรสัตเ์พือ่การลงทนุในอสงัหาริมทรพัย ์อย่างไร 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. สาขาโรงภาพยนตรข์องบรษิทัส่วนใหญ่ เป็นการเช่าช่วงพื้นที่จากผูไ้ดร้บัสทิธิการเช่าในระยะยาว โดยมรีะยะเวลาการเช่าต ัง้แต่ 15 

ปีขึ้นไป  

2. ส าหรบักองทนุรวมอสงัหาริมทรพัยน์ ัน้ ทางบริษทัมองว่าเป็นทางเลอืกพเิศษในการระดมทุน ซึง่ปจัจุบนัอตัราดอกเบี้ยต า่มาก ยงั

ไม่เหน็ความจ าเป็นในการขยายกองทนุใหใ้หญ่ขึ้นในขณะนี้ 
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นางวยิะดา คงเสรี ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง ขอร่วมแสดงความยนิดีกบับริษทัที่ไดร้บัรางวลัผูป้ระกอบการโรงภาพยนตรย์อดเยี่ยม

ภาคพื้นเอเชยีประจ าปี 2557 และมคี าถามดงันี้ 

1. จากที่มกีารออกข่าวว่าทาง กนัตนา กรุป๊ มแีผนในการจดัท าโรงภาพยนตร์ อยากทราบว่าลูกคา้เป็นกลุม่เป้าหมายคนละกลุม่กบั

ของบรษิทัใช่หรอืไม่ และทางบรษิทัมมีมุมองในเรื่องนี้อย่างไร 

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  ในฐานะทีก่นัตนาถอืเป็นหนึ่งในหุน้ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ซึง่ท  า M Channel ร่วมกนั ขณะนี้บริษทัรบัทราบมาว่า ทางกนัตนา

เองไดร้ะงบัแผนการดงักลา่วแลว้ 

 

ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคี าถามดงันี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. มโีอกาสทีจ่ะพฒันาแอปพรเิคช ัน่ใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกทีน่ ัง่เองหรอืไม่  

2. ขอเสนอแนะเรื่องการดูแลหอ้งน า้ ส าหรบัสาขาทีไ่ม่ใช่ใจกลางเมอืง  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  ขอรบัค าแนะน าไปใหท้มีบรหิารพจิารณา 

2. ทางบริษทัใหค้วามส าคญัเรื่องของหอ้งน า้มาก โดยใชค้อนเซปหอ้งน า้ในสไตลร์ีสอรท์หรือโรงแรม ดงันัน้จะขอรบัไวพ้จิารณาและ

หากผูถ้อืหุน้แจง้รายชื่อสาขาได ้จะแจง้ใหท้างผูจ้ดัการดูแลต่อไป 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:30 นาฬกิา 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 
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