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กรรมการของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ
ตัง้ ตรงจิตร
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฎฐ์
รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
6. นางภารดี
พูลวรลักษณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นายแพทย์เสถียร
ภู่ประเสริฐ
กรรมการอิสระ
9. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
กรรมการ
กรรมการของบริษทั ทีล่ าประชุม
1. ร้อยตารวจตรีเกรียงศักดิ์ โลหะชาละ

กรรมการอิสระ

ผูบ้ ริหารของบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร สายงานการเงินและบัญชี และเลขานุการบริษทั

ทีป่ รึกษากฎหมายทีเ่ ข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คาศิรวิ ชั รา

2. นางสาวพรพิไล

ผูส้ อบบัญชีทเ่ี ข้าร่วมประชุม
1. นายพิสฐิ

โกศลประภา

ทางธนกุล

ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
และเลขานุการการประชุมครัง้ นี้
ทีป่ รึกษากฎหมาย
บริษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด

ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซ วอร์เตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด

เริ่มประชุมเวลา 10:00 นาฬกิ า
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นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม และได้แจ้งต่อที่ประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณา
วาระการประชุมว่า คุณนฤนาท รัตนะกนก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระของบริษทั ถึงแก่กรรม เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม 2558 ซึ่งทางบริษทั
ขอแสดงความเสียใจเป็ นอย่างยิง่ ต่อครอบครัวของคุณนฤนาท รัตนะกนก มา ณ ทีน่ ้ ดี ว้ ย
ประธานแจ้งว่า ตามข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้การประชุมผูถ้ อื หุน้ ต้องมีผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ อื หุน้ เข้าประชุม
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน และต้องมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แลว้ ทัง้ หมดของบริษทั จึงจะครบเ ป็ น
องค์ประชุม ขณะนี้มผี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 174 ราย ผูร้ บั มอบฉันทะจานวน 301 ราย รวมทัง้ สิ้นจานวน 457 ราย จานวน
หุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนจานวน 890,058,836 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 69.2895 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แลว้ ทัง้ หมด ถือว่า
ครบเป็ นองค์ประชุม จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558
ประธานได้ให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ชี้แจงหลักเกณฑ์การลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดังนี้
นางสาวพรพิไล แจ้งว่า เพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ อื หุน้ เสนอเรื่องที่ผูถ้ อื หุน้ เห็นว่าสมควร
บรรจุในวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้ รวมทัง้ ให้เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการและส่งคาถามเกี่ยวกับวาระการประชุม
เป็ นการล่วงหน้าตัง้ แต่วนั ที่ 2 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th
ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอเรื่องดังกล่าว จึงให้พจิ ารณาไปตามวาระทีร่ ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ข้อบังคับของบริษทั กาหนดให้ผูถ้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่ อหนึ่งหุน้ สาหรับ การออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถ้ อื หุน้
2. ในกรณีทผ่ี ูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ่ ใช้ในกรณีทไ่ี ม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียงในวาระนัน้ ๆ เท่านัน้ ส่วนในกรณี ท่ผี ูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียนจะสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และถ้ามีการ
ลงคะแนนไม่เต็มจานวน จานวนคะแนนเสียงทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
3. ในกรณีท่ผี ูถ้ อื หุน้ ได้มอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทั ได้รวบรวมและบันทึก การออกเสียงไว้ในคอมพิวเตอร์
แล้ว ผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ อื หุน้ ใดจะซักถามหรือต้องการให้กรรมการหรือผู บ้ ริหารชี้แจงเพิม่ เติมในประเด็นใด ให้แจ้งชื่อและซักถามเมือ่ นาเสนอ
จบในแต่ละวาระหรือเมือ่ พิจารณาครบทุกวาระแล ้ว
เมือ่ ชี้แจงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนแล ้ว ประธานจึงได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557
ประธานได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557 และได้
จัดทารายงานการประชุมเปิ ดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ในเวลาที่กฎหมายกาหนด รวมทัง้ ได้เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ทีไ่ ด้ประชุมเมือ่ วันที่ 3 เมษายน 2557
เมือ่ ประธานชี้แจงรายละเอียดแลว้ ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานได้ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557
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มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล ้ว มีมติรบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 622,630,888 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 3100
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2557
ประธานได้ให้นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นผูแ้ ถลงผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี ของบริษทั
ทีไ่ ด้แจกให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ก่อนการประชุมแล ้ว
นายฉัตรชัย ศรีเทวกุล อาสาพิทกั ษ์สทิ ธิผูถ้ อื หุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย มีคาถามดังนี้
1. จากทีส่ มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (“IOD”) ได้มกี ารพัฒนาแนวร่วมด้านเอกชน ให้บริษทั จดทะเบียนร่วมลงนามต่อต้าน
คอรัปชัน่ ซึ่งปัจจุบนั พบว่าบริษทั ยังไม่มชี ่อื ในการเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั ทาง IOD อยากทราบว่าทางบริษทั มีนโยบายจะเข้า
ร่วมประกาศเจตนารมณ์กบั ทาง IOD หรือไม่ และมีนโยบายในการต่อต้านทุจริตอย่างไร
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคาถามดังนี้
1. ทางบริษทั เป็ นสมาชิกกับทางสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึง่ เป็ นภาคีขององค์กรต่อต้านคอร์รปั ชัน (ประเทศไทย) (ACT) อยู่
แล้ว
นายสมชาย เจนสถิรพันธุ ์ ผูถ้ อื หุน้ รายย่อย มาประชุมด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. ในปี 2557 บริษทั สร้างภาพยนตร์ไทยทัง้ หมดกี่เรื่องและมีผลการดาเนินงานเป็ นอย่างไร และกรณี ของ บมจ. เอ็มพิคเจอร์ส
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ซึง่ มีนโยบายเปลีย่ นวิธกี ารดาเนินธุกจิ นัน้ เกี่ยวเนื่องกับการสร้างภาพยนตร์ไทยหรือไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. เอ็มพิคเจอร์ส มีบริษทั ย่อยอยู่ 3 บริษทั คือ 1. เอ็ม เทอร์ต้ ไี นท์ 2. ทาเล ้นท์วนั 3. ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิ ลม์ ประกอบธุรกิจหลักใน
การพัฒ นาธุ รกิจ ภาพยนตร์ไทย สาหรับ ในปี ท่ีผ่านมา แม้จะไม่ได้มีกาไรมาก แต่ ผลการดาเนินงานอยู่ในเกณฑ์ท่ีน่าพอใจ โดย
เป้ าหมายของเรา คือ การพัฒ นาภาพยนตร์ไทยให้มีคุณ ภาพมากขึ้น ไม่เน้นที่ปริ มาณ เพื่อ ให้สอดคลอ้ งกับ แนวโน้มของตลาด
ภาพยนตร์ไทยที่จะต้องเติบโตขึ้นในแง่คุณภาพ ภาพยนตร์ไทยจะใช้ทุนสร้างสูงมากขึ้น มีการร่วมทุน และขยายตลาดสู่ต่างประเทศ
มากขึ้น สาหรับตลาดต่ างประเทศที่ทุกคนอยากไปในขณะนี้ก็คือ CLMV (Cambodia-Laos-Myanmar-Vietnam) ซึ่งบริษทั ได้
ขยายสาขาโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศเพือ่ ที่จะเป็ นสะพานเชิ่อมในการส่ง ภาพยนตร์ไทยไปฉายยังประเทศเพือ่ นบ้านให้ได้งา่ ยยิง่ ขึ้น
สาหรับในปี น้ ี ภาพยนตร์ของบริษทั หลายๆเรื่องนัน้ ถือได้ว่าเป็ นที่สนใจของสื่อมวลชน โดยทุกเรื่องถือเป็ นภาพยนตร์ท่มี ที ุนสร้างสูง
และบริษทั ยังมีโครงการร่วมทุนสร้างภาพยนตร์ระหว่าง ไทย-เกาหลี-จีน อีกด้วย ซึง่ หากภาพยนตร์ไทยขยายตลาดไปฉายในจีนได้ จะ
เป็ นจุดเปลีย่ นที่สาคัญ เพราะภาพยนตร์หนึ่งเรื่องหากเปิ ดฉายทีจ่ ีนได้ จะสามารถเปิ ดฉายได้ถงึ คราวละ 3,000-4,000 โรง ซึง่ โอกาส
ทาเงินในประเทศจีนนัน้ ถือเป็ นสิง่ ทีท่ กุ คนอยากได้มากทีส่ ุด
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นายชูธนา ติยภูมิ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. ภาพยนตร์ท่จี ะทารายได้ส่วนใหญ่ เป็ นภาพยนตร์ท่ีมาจากค่าย GTH สาหรับภาพยนตร์ของ M39 และ ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิ ลม์
นัน้ สังเกตว่ายังจับทิศทางของตลาดไม่ได้ ทางบริษทั มีวธิ ีศึกษาหรือไม่ ว่าภาพยนตร์ของ GTH ประสบความสาเร็จได้อย่างไร และ
บริษทั สามารถจะดึงตัวผูก้ ากับภาพยนตร์ทม่ี คี วามสามารถของ GTH มาได้ไหม เพือ่ เพิม่ รายได้ในส่วนนี้
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. GTH เกิดจากการรวมกันของ จีเอ็มเอ็ม พิคเจอร์, ไท เอ็นเตอร์เทนเมนต์ และหับโห้ห้ ิน ฟิ ลม์ ซึ่งทีมงานของ GTH เป็ นการ
รวมตัว กัน ของทีม งานที่ มีป ระสบการณ์ ในการท างานสู ง แต่ ทีม งานของบริษ ทั เองนั้น ก็ ถือ ได้ว่า เป็ น คนรุ่ น ใหม่ ไฟแรง ที่มี
ความสามารถและมีความตัง้ ใจอย่างมากในการผลิตภาพยนตร์ท่มี ีคุณภาพ ดังนัน้ ทางบริษทั ต้องขอเวลาในการเรียนรูแ้ ละสัง่ สม
ประสบการณ์ให้มากยิง่ ขึ้น
นายธีธชั วณิชเสถียร ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. เมื่อภาพยนตร์ออกจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตร์แลว้ บริษทั มีการดาเนินการกับภาพยนตร์เรื่องนัน้ อย่างไร และบริษทั มี
แผนธุรกิจเกี่ยวกับ online steaming ด้วยหรือไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. อุตสาหกรรมธุรกิจภาพยนตร์นนั้ ประกอบไปด้วย ช่องทางการนาเสนอภาพยนตร์หลายช่องทาง โดยแต่ละช่องทางจะมีการจัด
ระเบียบไว้อย่างชัดเจน และถูกควบคุมด้วยระยะเวลา เพือ่ ไม่ให้ส่งผลกระทบซึง่ กันและกัน โดย Theatrical windows หรือการนา
ภาพยนตร์เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ จะเป็ น ช่ อ งทางที่ห นึ่ ง โดย Home Entertainment ซึ่งเป็ น ช่ อ งทางที่ส อง จะต้อ งทิ้งช่ ว ง
ระยะเวลาไว้ห่างจากภาพยนตร์ออกจากโปรแกรมฉายในโรงภาพยนตร์ประมาณสามเดือน หลังจากนัน้ จะทิ้งช่วงในการเข้าสู่ ช่องทาง
ของเคเบิ้ลทีวแี ละฟรีทวี ี ออกไปประมาณ 12 และ 18 เดือน ตามลาดับ ซึง่ บริษทั ถือได้วา่ มีความได้เปรียบอย่างมากในอุตสาหกรรมนี้
โดยบริษทั มีช่องเคเบิ้ลทีวี M Channel และมีการร่วมทุนกับไทม์ วอร์เนอร์ ผลิตช่องบูมเมอแรง และ Tsunami ซึ่งถือเป็ นช่องที่มี
เรตติ้งสู ง และส าหรับ Online Business ก็ เป็ น สิ่งที่บ ริษ ทั ให้ค วามส าคัญ มาตลอด แม้ว่าในปัจ จุบ นั นี้ แ นวโน้ม ทางการตลาด
ภายในประเทศของ VOD (Video On Demand) และ Online Steaming ยังเติบโตน้อยอยู่มาก แต่บริษทั มีการเตรียมความพร้อม
และดาเนินธุรกิจในรูปแบบของดิจติ อลไว้แล้วทัง้ หมด
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าวาระนี้เป็ นวาระแจ้งเพือ่ ทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุ การบริษทั ชี้แจงเกี่ยวกับงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าคณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั แลว้ ตามรายละเอียดที่ได้ส่งให้แก่ผู ้
ถือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ เสนอแนะให้มกี ารแจกรายงานประจาปี เป็ นรูปเล่ม เนื่องจากรูปแบบของ CD ไม่สะดวกใน
การพิจารณารายงานดาเนินงานต่างๆ และมีคาถามดังนี้
1. เงินลงทุนทีเ่ พิม่ ขึ้นประมาณ 1,000 ล ้านบาท เป็ นการลงทุนในส่วนใด
2. ลูกหนี้คา้ งชาระเกินกว่า 6 เดือน พบว่าไม่มกี ารตัง้ สารองหนี้ อยากทราบว่านโยบายทางการบัญชี มีการพิจารณาเรื่องลูกหนี้คา้ ง
ชาระอย่างไร และมีแนวทางในการลดจานวนลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระหรือไม่
3. หมายเหตุงบการเงินเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือ มีการหักค่าเผื่อสินค้าด้อยค่า อยากทราบว่า การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ ประมาณ
จานวนเท่าไหร่ มีแนวทางในการจัดการสินค้าประเภทนี้อย่างไร
4. มีเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้นในงบการเงินเฉพาะกิจการประมาณ 600 ลา้ นบาท และเงินกูย้ มื จากผูเ้ กี่ยวข้องอีกประมาณ
360 ล ้านบาท อยากทราบว่าจานวนเงินกูย้ มื ดังกล่าว นาไปใช้ในการดาเนินการด้านใด เพราะมีผลทาให้ตน้ ทุนทางการเงินเพิม่ ขึ้น
นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาถามดังนี้
สาหรับเรื่องทีแ่ นะนามา ทางบริษทั จะรับไปพิจารณา และปฏิบตั ติ ่อไป
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ ตอบคาถามดังนี้
1. บริษทั ได้นาเงินลงทุนไปใช้ในการซื้อหุน้ ของบริษทั สยามฟิ วเจอร์ จากัด (มหาชน)
2. บริษทั ไม่ได้ตงั้ สารองในส่วนของหนี้สูญไว้ เนื่องจากลูกหนี้ของบริษทั ได้รบั การพิจารณาแลว้ ว่าเป็ นลูกหนี้ทม่ี คี ุณภาพ โดยในส่วน
ของลูกหนี้ท่คี า้ งชาระเกินกว่า 6 เดือนนัน้ เป็ นลูกหนี้ค่าสื่อโฆษณาที่ทาให้หน่วยงานราชการ ซึ่งมีการทยอยรับชาระ ทาให้มกี ารค้าง
ชาระเกิดขึ้น โดยได้รบั ชาระบางส่วนแลว้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี น้ ี สาหรับส่วนของงบการเงินรวม บริษทั ได้ตงั้ สารองหนี้ประมาณ 120
ล ้านบาท สาหรับหนี้ของกลุม่ เอ็ม พิคเจอร์ส
3. สินค้าคงเหลือ ส่วนใหญ่เป็ นสต๊อคของกลุม่ MVD ในบริษทั ของกลุม่ เอ็ม พิคเจอร์ส โดยมีการหักตัวสินค้าลา้ สมัยประมาณ 90
ล ้านบาท
4. เงินกูย้ มื ทีเ่ พิม่ ขึ้น นาไปใช้ในการเพิม่ ทุนในบริษทั เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จากัด (มหาชน) เมือ่ กลางปี 2557 รวมถึง
ใช้ในการขยายสาขาของบริษทั
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบคานึงถึงเรื่องลูกหนี้มานานพอสมควร โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ของกลุม่ เอ็ม พิคเจอร์ส ซึง่ ในปัจจุบนั
ธุรกิจจาหน่าย DVD VCD ถือว่าอยู่ในช่วงขาลง ส่งผลต่อปัญหาการชาระหนี้ แต่สาหรับ กลุ่มเมเจอร์นนั้ ทางบริษทั มีการควบคุม
และคัดเลือกลูกหนี้ทม่ี คี ุณภาพ อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาลูกหนี้ของ เอ็ม พิคเจอร์ส ถือว่าดาเนินไปได้ดว้ ยดี สังเกตได้จากปริมาณ
ลูกหนี้ทค่ี า้ งชาระน้อยลง ซึง่ ในขณะเดียวกัน ผูส้ อบบัญชีก็พจิ ารณาตัง้ สารองหนี้ไว้ดว้ ย
ผูถ้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. ลูกหนี้คา้ งชาระตามงบการเงิน นอกจากลูกหนี้ค่าโฆษณาแล ้ว มีลูกหนี้ประเภทใดอีกบ้าง
2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ระบุวา่ มีลูกหนี้ส่วนของงบการเงินเฉพาะบริษทั จานวน 500 กว่าล ้านบาท เป็ นลูกหนี้ประเภทใด
นายชัย จรุงธนาภิบาล ตอบคาถามดังนี้
1. การพิจารณางบการเงินนัน้ พิจารณาได้จากสองส่วน สาหรับงบการเงินส่วนเฉพาะบริษทั มีลูกหนี้ค่าโฆษณาเพียงประเภทเดียว
แต่หากพิจารณาจากงบการเงินรวม จะรวมลูกหนี้จากกิจการของทาง เอ็ม พิคเจอร์ส ที่ประกอบธุ รกิจหลักคือการจาหน่ าย DVD
VCD ไว้ดว้ ย
2. เป็ นลูกหนี้เงินกูย้ มื ในกิจการร่วมทุนของบริษทั ในประเทศกัมพูชา ซึง่ เงินจานวนนี้ได้รบั คืนมาหมดแล้ว
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ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้ นิ สุด วันที่ 31
ธันวาคม 2557
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมตั งิ บดุลและงบกาไรขาดทุนประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามทีเ่ สนอ โดยมี
ผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 627,820,077 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 1,317,100
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปันผล ประจาปี 2557
ประธานให้ นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการบริษทั ชี้แจงการจ่ายเงินปันผลประจาปี 2557 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่าบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยจะต้องไม่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริษทั อย่างมีนยั สาคัญ
ในปี 2557 บริษทั มีผลกาไรสุทธิหลังหักภาษีเงิน ได้ เป็ นจานวน 1,086,279,000.00 บาท คิดเป็ นกาไรต่อหุน้ เท่ากับ 1.22 บาทต่อหุน้
บริษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไข
เพิม่ เติม) และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที่ 43. ซึง่ ได้กาหนดให้หา้ มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไร โดยการจ่ายเงินปันผลให้
แบ่งตามจานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน ซึง่ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล ้วเห็นว่าจากผลกาไรสุทธิของบริษทั ในปี 2557 ทาให้บริษทั มีความสามารถทีจ่ ะ
จ่ายเงินปันผล ประจาปี 2557 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผลประกอบการของปี 2557 ใน
อัตราหุน้ ละ 1.05 บาท คิดเป็ นร้อยละ 86.07 ของกาไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ สาหรับผลการดาเนินการ
งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2557 – มิถุนายน 2557 ในอัตรา 0.50 บาทต่ อหุน้ เป็ นเงินจานวน 444,246,307.00 บาท โดย
คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปันผลอีกหุน้ ละ 0.55 บาท เป็ นเงิน 489,532,359.80 บาท สาหรับผลประกอบการสองไตรมาสหลัง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม 2557 – ธันวาคม 2557 รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง้ ปี 2557 เป็ นเงินจานวนรวมทัง้ สิ้น 933,778,666.80 บาท โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้
ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2558 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที่ 17 เมษายน 2558 และกาหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผูถ้ อื
หุน้ ในวันที่ 30 เมษายน 2558
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปันผล
มติท่ปี ระชุม ทีป่ ระชุมพิจารณาแล ้ว มีมติอนุมตั ใิ ห้จ่ายเงินปันผลตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 629,134,277 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 3,100
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานให้เลขานุ การการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาแหน่งตามวาระให้ท่ปี ระชุม
พิจารณา
เลขานุ การการประชุม แจ้งว่าในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2558 นี้ มีกรรมการจานวนหนึ่งในสามต้องพ้นจากตาแหน่งตาม
วาระจานวน 4 ท่านได้แก่
1. นางภารดี พูลวรลักษณ์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
2. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
รองประธานกรรมการ/กรรมการบริหาร
3. นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ กรรมการอิสระ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้าผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั เมือ่ ครบกาหนดแล ้ว ไม่มผี ูถ้ อื
หุน้ รายใดเสนอชื่อบุคคลมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ดาเนินการสรรหาโดยพิจารณาบุคคลที่มคี วามรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์และ
ประวัติการทางานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอและมีคุณสมบัติท่เี หมาะสมและสอดคลอ้ งกับโครงสร้างของ
คณะกรรมการ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกกรรมการทีต่ อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงต่ออีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และให้เสนอทีป่ ระชุมผู ้
ถือหุน้ เลือกตัง้ กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติและข้อมูลกรรมการที่เสนอให้เลือกตัง้
ครัง้ นี้ มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมเลือกกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึ่งตามทีค่ ณะกรรมการเสนอ โดยให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติให้เลือกกรรมการทัง้ 4 ท่านซึ่งต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระกลับ เข้าดารงตาแหน่ ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
(1)
นางภารดี พูลวรลักษณ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 629,044,077 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9851
ไม่เห็นด้วย จานวน 90,600
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0144
งดออกเสียง จานวน 2,800
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0004
(2)

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 596,509,885 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 94.8139
ไม่เห็นด้วย จานวน 32,624,292 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 5.1855
งดออกเสียง จานวน 3,300
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0005
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(3)

นายวัลลภ ตัง้ ตรงจิตร ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 629,133,677 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน 500
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จานวน 3,300
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
(4)
นายแพทย์เสถียร ภู่ประเสริฐ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จานวน 629,134,177 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
งดออกเสียง จานวน 3,300
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

99.9993
0.0000
0.0005
99.9994
0.0000
0.0005

วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2558
ประธานได้มอบให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการกาหนดค่าตอบแทน
สาหรับกรรมการ ประจาปี 2558 ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล แจ้งแก่ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ว่า คณะกรรมการมีมติกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาหรับปี 2558 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 12.5 ลา้ นบาท แยกออกเป็ นค่าตอบแทนประจาปี จานวน 7.2 ลา้ นบาท และบาเหน็จพิเศษ จานวน 5.3 ลา้ นบาท โดยค่าตอบแทน
ประจาปี 2558 นัน้ มีการปรับเพิม่ ขึ้นในอัตราร้อยละ 10 นับจากทีบ่ ริษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนประจาปี คงทีม่ าตลอด 8 ปี
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558 ดังกล่าว พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนให้สอดคลอ้ งกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และได้เปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดใกลเ้ คียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของ
บริษทั โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ ของบริษทั เปรียบเทียบกับปี 2556 และ 2557 ตาม
เอกสารแนบท้าย 4
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสาหรับกรรมการ ประจาปี 2558
มติ ท่ี ป ระชุม ที่ป ระชุม พิจ ารณาแล ว้ มีม ติอ นุ ม ตั ิค่ าตอบแทนส าหรับ กรรมการ ประจ าปี 2558 จ านวน 12.5 ล า้ นบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 629,047,777 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9851
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 93,700
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0148
ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีบริษทั ประจาปี 2558
ประธานให้เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจาปี 2558
ให้ทป่ี ระชุมพิจารณา
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เลขานุ การการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทั ได้เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแลว้
เห็นสมควรให้แต่งตัง้ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2558 โดย
กาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
3. นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430
ทัง้ นี้ ผูส้ อบบัญชีรายนายพิสฐิ ทางธนกุล ได้รบั อนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และบริษทั ย่อยมาแลว้ เป็ นเวลา 6 ปี ตดิ ต่อกัน และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการและทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแลว้ เป็ นเวลา 4 ปี ติดต่อกัน ส่วนนางณฐพร พันธุอ์ ุดม ได้รบั การเสนอชื่อให้แต่งตัง้ เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยมาแลว้ ในปี 2557 ในการนี้ ยังไม่มผี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังรายนามข้างต้นรายใดที่ปฏิบตั ิหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริษทั
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ) มาแลว้ เป็ นเวลา 5 รอบปี บญั ชีตดิ ต่อกัน ส่วนบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ซึง่
เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั นัน้ ได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
มาแล ้ว เป็ นเวลา 9 ปี
ในกรณี ท่ีผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิ บตั ิงานได้ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน่ ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด และผูส้ อบบัญชีทไ่ี ด้รบั การเสนอชื่อดังกล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้
เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุ คคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อ ย่างเป็ น
อิสระแต่อย่างใด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,917,000
บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
ประธานได้ให้ทป่ี ระชุมสอบถามเพิม่ เติม
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษทั ประจาปี 2558
มติท่ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้ มีมติแต่งตัง้ ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัดเป็ นสานักงานสอบบัญชีของ
บริษทั และบริษทั ย่อยสาหรับปี 2558 โดยกาหนดให้ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังนี้ เป็ นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทั
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3760
3. นางณฐพร พันธุอ์ ดุ ม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3430
ในกรณีทผ่ี ูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรบั อนุญาตอื่นของบริษทั แทนได้ และกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับบริษทั และบริษทั ย่อย เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 6,917,000 บาท โดยผูถ้ อื หุน้
ลงคะแนนเสียงดังนี้
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เห็นด้วย
จานวน 629,148,884 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย จานวน 0
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง จานวน 2,800
เสียง หรือเท่ากับร้อยละ ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 วาระอืน่ ๆ
เมือ่ สิ้นสุดการประชุมในวาระที่ 8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ ระชุมว่า ผูถ้ อื หุน้ ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพือ่
พิจารณาอีกหรือไม่
- ไม่มกี ารพิจารณาในเรื่องอืน่ ๆ –
ประธานให้ทป่ี ระชุมสอบถามประเด็นเพิม่ เติมและข้อเสนอแนะ
นายตะวัน วิชพันธุ ์ ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. อยากทราบถึงแผนการดาเนินงาน และการลงทุนของบริษทั ในระยะกลางและระยะยาว
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. บริษทั มีเป้ าหมายว่า ภายในปี น้ ี บริษทั จะมีโรงภาพยนตร์มากกว่า 600 Screens จากปัจจุบนั ทีม่ โี รงภาพยนตร์อยู่ 527 Screens
และในปี 2020 คาดว่าจะมีโรงภาพยนตร์ไม่ต า่ กว่า 1,000 Screens ประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์ในเมือ งไทยประมาณ 900
Screens และใน CLMV อีกประมาณ 100 Screens รวมถึงมีการลงทุนในโครงการใหญ่ๆ กับกลุม่ เดอะมอลล์ เช่น ควอเทียร์ ซีนิ
อาร์ต ทีเ่ อ็มควอเทียร์, บางกอกมอลล์ ถนนบางนา-ตราด, เดอะมอลล์ทภ่ี ูเก็ต หรือกลุม่ เซนทรัล เช่น เซนทรัลบางใหญ่, เซนทรัลเอก
มัย-รามอินทรา เซนทรัลระยอง และสมุย โดยในต่างจังหวัด บริษทั มีแผนการขยายสาขาร่วมไปกับ เทสโก้ โลตัส และ บิก๊ ซี ซึง่ จะทา
ให้ขยายฐานลูกค้าต่อไปได้อกี มาก สาหรับในธุรกิจโฆษณา บริษทั มีแผนจะขยายตลาดของสือ่ โฆษณามากขึ้น นอกเหนือจากการขาย
โฆษณาในโรงภาพยนตร์อย่างเดียว จะมีการขายสื่อในรูปแบบของดิจิตอลซึง่ จะทาให้บริษทั สามารถขายโฆษณาได้มากขึ้น รวมไปถึง
การร่วมมือกับ ไทยทิคเกต เมเจอร์ ในการขายโฆษณาผ่านออนไลน์ และในอนาคต บริษทั จะขยายฐานลูกค้าไปในกลุม่ ผูส้ ูงอายุและ
เด็ก เพือ่ เป็ นการเพิม่ กลุม่ เป้ าหมายให้มากขึ้น ซึง่ แผนนโยบายดังกล่าว จะส่งผลให้ธุรกิจของบริษทั เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี
ผูถ้ อื หุน้ มีคาถามดังนี้
1. เมเจอร์มโี รงภาพยนตร์ทส่ี ร้างในทีข่ องบริษทั เองจานวนเท่าไหร่
2. บริษทั มีการพิจารณาเรื่องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หรือ กองทรัสต์เพือ่ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. สาขาโรงภาพยนตร์ของบริษทั ส่วนใหญ่ เป็ นการเช่าช่วงพื้นที่จากผูไ้ ด้รบั สิทธิการเช่าในระยะยาว โดยมีระยะเวลาการเช่าตัง้ แต่ 15
ปี ข้นึ ไป
2. สาหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นนั้ ทางบริษทั มองว่าเป็ นทางเลือกพิเศษในการระดมทุน ซึง่ ปัจจุบนั อัตราดอกเบี้ยตา่ มาก ยัง
ไม่เห็นความจาเป็ นในการขยายกองทุนให้ใหญ่ข้นึ ในขณะนี้
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นางวิยะดา คงเสรี ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง ขอร่วมแสดงความยินดีกบั บริษทั ที่ได้รบั รางวัล ผูป้ ระกอบการโรงภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ภาคพื้นเอเชียประจาปี 2557 และมีคาถามดังนี้
1. จากที่มกี ารออกข่าวว่าทาง กันตนา กรุป๊ มีแผนในการจัดทาโรงภาพยนตร์ อยากทราบว่าลูกค้าเป็ นกลุม่ เป้ าหมายคนละกลุม่ กับ
ของบริษทั ใช่หรือไม่ และทางบริษทั มีมมุ มองในเรื่องนี้อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ในฐานะทีก่ นั ตนาถือเป็ นหนึ่งในหุน้ ส่วนทางธุรกิจของบริษทั ซึง่ ทา M Channel ร่วมกัน ขณะนี้บริษทั รับทราบมาว่า ทางกันตนา
เองได้ระงับแผนการดังกล่าวแล ้ว
ผูถ้ อื หุน้ มาด้วยตนเอง มีคาถามดังนี้
1. มีโอกาสทีจ่ ะพัฒนาแอปพริเคชัน่ ให้ลูกค้าได้เลือกทีน่ งั ่ เองหรือไม่
2. ขอเสนอแนะเรื่องการดูแลห้องนา้ สาหรับสาขาทีไ่ ม่ใช่ใจกลางเมือง
นายวิชา พูลวรลักษณ์ ตอบคาถามดังนี้
1. ขอรับคาแนะนาไปให้ทมี บริหารพิจารณา
2. ทางบริษทั ให้ความสาคัญเรื่องของห้องนา้ มาก โดยใช้คอนเซปห้องนา้ ในสไตล์รีสอร์ทหรือโรงแรม ดังนัน้ จะขอรับไว้พจิ ารณาและ
หากผูถ้ อื หุน้ แจ้งรายชื่อสาขาได้ จะแจ้งให้ทางผูจ้ ดั การดูแลต่อไป
เมือ่ ไม่มผี ูใ้ ดเสนอเรื่องอืน่ ใดต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาแล ้ว ประธาน ฯ จึงเสนอปิ ดประชุมเวลา 11:30 นาฬกิ า

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
ประธานทีป่ ระชุม
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