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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้จ ากดั (มหาชน) 

วนัพฤหสับดทีี ่3 เมษายน 2557 

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.  นายนฤนาท                รตันะกนก        กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

6.  นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7.  นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8.  นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร สายงานธุรกิจฟิลม์ภาพยนตร ์

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. นายพสิฐิ               ทางธนกลุ     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  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

จ านวน 256 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 401 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 657 ราย จ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 

580,100,873 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 65.43 ของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจ าปี 2557 

ประธานแจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุในวาระ

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบุคคลเพื่อเขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็นการ

ลว่งหนา้ต ัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2556 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2557 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  าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการ

ประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ประชมุเม่ือวนัพธุที่ 3 เมษายน 2556 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 เมือ่วนัพธุที ่3 เมษายน 2556 และไดจ้ดัท  า

รายงานการประชมุเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์อง

บริษทัที่ www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุม

พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่3 เมษายน 2556   

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ 

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. เพราะเหตใุด ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 นี้ ทางบรษิทัจงึแจง้งดการแจกของสมนาคุณใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

 

http://www.majorcineplex.com/
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นายฮ ัง่ใช ้อคัควสักลุ ผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ ขอชี้แจงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

1. เนื่องดว้ยปีนี้  เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์ไดป้ระทบัตราบนหนงัสอืเชิญประชุม แจง้การงดของสมนาคุณ รวมไปถงึทีร่บัทราบมาจาก

เลขานุการของหลายๆบรษิทั เรื่องทีต่ลาดหลกัทรพัยไ์ดเ้นน้ถงึการเแจกของช าร่วยมูลค่าสูง อนัเนื่องมาจาก สถานการณ์การแตกหุน้

เป็นจ านวนหนึ่งหุน้ เพือ่รบัของช าร่วยเป็นจ านวนมาก ดงันัน้ เพือ่ปกป้องผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่ไดเ้ขา้ประชมุและไม่ไดร้บัของช าร่วยตรงนี้  และ

เพือ่ใหต้ลาดทนุนัน้ มคีวามโปร่งใส เป็นธรรมในอนาคต จงึอยากขอเรียกรอ้งใหเ้พือ่นนกัลงทนุ ใชค้วามเสยีสละเพือ่ตอบโจทยข์อง

ความถกูตอ้งในตลาดทนุดว้ย 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ปจัจบุนั บริษทัมผูีถ้อืหุน้ซึ่งถอืหุน้จ านวนทีต่  า่กว่า 100 หุน้ ประมาณ 2,000 ราย จาก 6,000 ราย ซึ่งพบว่ามพีฤตกิารณ์ในการ

แตกหุน้ย่อยออกเป็น 1 หุน้ เป็นจ านวนมาก บริษทัจึงพจิารณาว่า หากเราไม่หยุดตรงนี้  มนัจะเกิด Moral Hazard ขึ้น และ

ก่อใหเ้กิดผูถ้อืหุน้ที่ไม่ตอ้งการลงทนุจริง แต่มาถอืหุน้เพือ่ประโยชนใ์นการรบัของช าร่วยเป็นหลกัใหญ่ ซึ่งผดิวตัถปุระสงคใ์นการ

ลงทนุในตลาดทนุ โดยทางบรษิทัจดทะเบยีนต่างๆ ไดห้ารอืกนั รวมท ัง้สมาคม หน่วยงานต่างๆ และตลาดหลกัทรพัยเ์อง ซึ่งเหน็พอ้ง

ตอ้งกนัว่า เราควรจะจดัการเรื่องนี้ ไม่ใหเ้ป็นเรื่องของ Moral Hazard อีกต่อไป รวมถงึเพื่อเป็นการป้องกนัการเกิดรายจ่ายทีไ่ม่

สมควร และเพือ่ภาพลกัษณท์ีด่ขีองการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

นายเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ในวาระที ่10 เรื่องหุน้กูต้ามรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ซึ่งนายเกียรต ิเคยไดส้อบถามไวว้่าทางบริษทัจะ

เสนอขายหุน้กูจ้  านวนเท่าใด เมือ่ใดนัน้ โดยบรษิทัตอบค าถามว่า บรษิทัจะเสนอขายหุน้กูจ้  านวน 800 ลา้นบาท เป็นการบนัทกึรายงาน

การประชมุผดิหรอืไม่ หากผดิพลาดขอใหแ้กไ้ข และอยากเสนอให ้ระบหุนา้ของรายงานการประชมุดว้ย 

นางกลุกนิษฐ  ค าศิรวิชัรา ตอบค าถามดงันี้       

1. ทางบริษทัขอตรวจสอบและจะด าเนินการแกไ้ขการพมิพข์อ้มูลในรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2556 ในกรณีที่มี

ขอ้ผดิพลาด ตามทีผู่ถ้อืหุน้ไดแ้จง้ใหท้ราบ  

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามเพิม่เตมิดงันี้ 

1. ส าหรบัวาระหุน้กู ้วงเงนิเก่าทางบริษทัไดข้อไว ้800 ลา้นบาท ทางบริษทัไดช้ าระหนี้ ไป 700 ลา้นบาท ตอนนี้ เหลอืวงเงนิท ัง้สิ้น 

รวมวงเงนิทีเ่คยขออนุมตัไิป รวมวงเงนิหุน้กูท้ีเ่หลอือยู่ ณ ปจัจบุนั จ านวน 400 ลา้นบาท 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2556 ดงันี้ 

                        เหน็ดว้ย   จ านวน  583,434,922  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9996 

     ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน     2,000   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0003 

     งดออกเสยีง  จ านวน    14,300  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000                 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2556 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2556  
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            นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2556 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

นางองัคณา ณ สงขลา ผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1. ทางบริษทัมนีโยบายหา้มน าอาหารหรือเครื่องดื่มจากรา้นคา้อื่นเขา้ไปในโรงภาพยนตรห์รือไม่ เพราะไม่มกีารแจง้ใหลู้กคา้ทราบ 

รวมถงึหากมนีโยบายดงักลา่ว ท  าไมจงึอนุญาตใหม้รีา้นคา้ขายอาหารและน า้ มาขายในช ัน้ทีเ่ป็นโรงภาพยนตรไ์ด ้มนีโยบายหา้มเฉพาะ

สาขาหรอืไม่  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ทางบริษทั มีนโยบายไม่อนุญาตใหน้ าเครื่องดื่มหรืออาหารจากรา้นคา้ภายนอกเขา้มาในโรงภาพยนตร ์โดยเหตุผลหลกั 

เนื่องมาจากขนาดของทีว่างแกว้ทีก่  าหนดไว ้อาจไม่เหมาะกบัขนาดของแกว้ของเครื่องดืม่อืน่ ซึ่งจะส่งผลใหเ้กิดปญัหาตามมา เช่น ถา้

แกว้กาแฟตัง้ไม่ได ้และลูกคา้น าไปวางบนพื้น ก็จะเสีย่งต่อการหกเลอะเทอะ อกีท ัง้เบาะและพื้นของทางโรงภาพยนตรท์  าดว้ยพรม ซึ่ง

ล  าบากต่อการท าความสะอาดเป็นอย่างมาก รวมถงึ การจ ากดัประเภทของอาหารนัน้ มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ป้องกนักลิน่ทีไ่ม่พงึประสงค ์

ซึ่งอาจมกีลิน่รบกวนลูกคา้ท่านอื่น ซึ่งเป็นนโยบายใกลเ้คียงกบัอีกหลายองคก์ร เช่นแอรไ์ลน ์ซึ่งมกีฎบงัคบัไว ้ท ัง้นี้  ทางบริษทัได ้

พยายามทีจ่ะชี้แจงใหลู้กคา้ทราบ และทกุโรงภาพยนตรไ์ดม้กีารตดิป้ายแจง้เตอืนเอาไวแ้ลว้ 

 

นายชวนะ วสุธาลยันนัท ์ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. กาแฟสตารบ์คั สามารถน าเขา้โรงหนงัไดห้รอืไม่ เพราะพนกังานของรา้นสตารบ์คัยนืยนัว่าน าเขา้ไปได ้และบางแห่งมป้ีายตดิไวว้่า

สามารถน ากาแฟสตารบ์คัเขา้โรงภาพยนตรไ์ด ้

2. รายไดข้อง Concession มกี าไรมากกว่ารายไดจ้ากบตัรชมภาพยนตร ์จริงหรือไม่ ยกตวัอย่าง เช่น หากรายไดข้องภาพยนตร์

เรื่องพีม่าก อยู่ที ่1,000 ลา้นบาท รายไดข้องป๊อบคอรน์จะเท่ากบั 2,000 ลา้นบาท เพราะป๊อบคอรน์ไดก้ าไรมากกว่าบตัรชมภาพยนตร ์

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ยนืยนั ว่าไม่สามารถน ากาแฟสตารบ์คัเขา้โรงภาพยนตรไ์ด ้

2. รายไดข้อง Concession  อยู่ทีป่ระมาณ 30% ของรายไดจ้ากการขายบตัรชมภาพยนตร ์ซึ่งหากภาพยนตรเ์รื่องพีม่าก มรีายได ้

อยู่ที ่1,000 ลา้นบาท รายไดข้องป๊อบคอรน์จะอยู่ที ่300 ลา้นบาท 

 

นายเอกพจน ์นภาวรรณ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. อยากทราบรายละเอยีดของผลประกอบการในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั เทยีบเป็นสดัส่วนเท่าไหร่  

2. การชมุนุมทางการเมอืงในกรุงเทพ มผีลกระทบแค่ไหน  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ปีทีผ่่านมา ทางบริษทัมกีารเปิดโรงภาพยนตร์เพิม่ ประมาณ 70 จอภาพยนตร ์ และมอีตัราการเตบิโตมากกว่า 20% โดยเป็น

สดัส่วนของต่างจงัหวดั 80% ณ ปจัจบุนัสดัส่วนทางการตลาด กรุงเทพอยู่ที ่70% และต่างจงัหวดัอยู่ที ่30% ซึง่ในอนาคตประมาณ 3 

ปีขา้งหนา้ สดัส่วนทางการตลาดของต่างจงัหวดัเมือ่เทยีบกบักรุงเทพน่าจะอยู่ที ่50-50  

2. จากผลประกอบการสะทอ้นใหเ้ห็นว่า บริษทัไดร้บัผลจากวกิฤติทางการเมอืงค่อนขา้งนอ้ยมาก เนื่องจาก ธุรกิจของบริษทันัน้ 

หลกัๆไม่ไดข้ึ้นกบัทางภาครฐั แต่จะขึ้นอยู่กบัภาพยนตรส่์วนใหญ่ ซึ่งหากภาพยนตรด์ี มคีวามน่าสนใจ ลูกคา้ก็จะออกมาชม

ภาพยนตรม์าก 
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นางศิรนิทร ์ตนัตพิทิกัษโ์ชต ิตวัแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย มคี าถามดงันี้ 

1. จากที ่IOD (สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย) ไดพ้ฒันาโครงการแนวร่วมของภาคเอกชน ใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเขา้ร่วม

ลงนามการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ ทางบริษทัมคีวามสนใจจะเขา้ร่วมโครงการหรือไม่ หากสนใจ บริษทัมแีนวนโยบายในเรื่องนี้อย่างไร 

รวมถงึวธิกีารปฏบิตัใินการน าไปสู่การร่วมลงนามรณรงคต่์อตา้นคอรร์ปัช ัน่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. กรรมการทกุท่านในนี้ผ่าน IOD PROGRAM ทกุท่าน และตระหนกัถงึความส าคญัในเรื่องนี้  อกีท ัง้บริษทัเป็นส่วนหนึ่งของสภา

หอการคา้ ซึ่งมโีครงการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่อยู่แลว้ แต่ท ัง้นี้  ไม่ทราบว่าทางบริษทัไดล้งนามการต่อตา้นคอรร์ ัปช ัน่ แลว้หรือยงั ตอ้ง

ขอรบัเรื่องไปตรวจสอบเพิม่เตมิ 

นายสมใจนึก เองตระกูล ไดช้ี้แจงเพิม่เตมิดงันี้ 

1. เชื่อว่าทางบรษิทัไดท้  าด  าเนินการไปถงึระดบัหนึ่งแลว้ จะขอรบัไปตรวจสอบเพิม่เตมิต่อไป 

นายฮ ัง่ใช ้อคัควสักลุ ขอชี้แจงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

1. ในนามของชมรมผูถ้อืหุน้ไทย ขอสนบัสนุนเรื่องโครงการต่อตา้นคอรร์ปัช ัน่ เนื่องจาก ขอ้ทีห่นึ่ง ถอืว่าเป็นตน้ทนุของบริษทั ทีไ่ม่

สามารถลงในงบดุลได ้และขอ้ที่สอง ถอืเป็นตน้ทุนประเทศที่ตอ้งใชส่้วนเกินไปกบัการคอรร์ปัช ัน่ จึงน าเสนอใหท้่านประธานช่วย

พจิารณาในเรื่องนี้ 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทัยนิดรีบัค าแนะน าเพือ่ด  าเนินการ 

 

นายอาทติย ์ธรรมตระการ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. กรณีของการใชบ้ตัร M CASH เพือ่ซื้อบตัรชมภาพยนตรน์ ัน้ มคีวามเหน็โดยส่วนตวัว่า เป็นบริการทีก่่อความยุ่งยากใหก้บั

ผูบ้ริโภคอย่างมาก และไม่สะดวกในการรบับริการเมือ่เทยีบกบัการใหบ้ริการของคู่แข่ง จงึอยากทราบว่าทางบริษทัมแีผนการรบัมอื

คู่แข่ง ซึง่ก าลงัรุกส่วนแบ่งตลาด อย่างไร  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ปจัจุบนั โรงภาพยนตรเ์มเจอร ์ซีนีเพล็กซ ์เป็น Digital Platform หมดแลว้ โดยเครื่องขายต ัว๋ ในขณะนี้  80% เป็น             

E-Ticketing  ซึง่ในธุรกจิโรงภาพยนตรต่์างประเทศ เช่น อเมรกิา หรอื เกาหล ีกเ็ปลีย่นเป็นระบบ Online Ticketing กนัหมดแลว้ 

ซึ่งการซื้อผ่านระบบออนไลน ์ลูกคา้จะไดร้บัความสะดวกมากขึ้น ท  าใหบ้ริษทัสามารถเพิ่มอตัราการเขา้ชมภาพยนตร์ไดม้ากขึ้น 

เนื่องจากลูกคา้ไมต่อ้งรอควินาน อย่างไรก็ด ีทางบรษิทัไม่ขอเปรยีบเทยีบกบัคู่แข่ง เพราะการลงทนุ E-Ticketing นัน้ตอ้งใชพ้ลงัและ

เงนิลงทุนมหาศาล แต่ขอ้ดีที่ส  าคญัที่สุดคือ บริษทัไม่ตอ้งใชค้นเกือบพนัคนในการขายบตัรชมภาพยนตร ์ซึ่งลดค่าใชจ่้ายในการ

บรหิารไดด้ ีซึง่จะส่งผลต่อ margin ทีด่ขีึ้นของบรษิทั อกีท ัง้ในปจัจบุนั ผลตอบรบัจากลูกคา้ถอืว่าดมีาก ซึ่งโดยรวมแลว้การเปลีย่น

มาใช ้E-Ticketing  ถอืไดว้่ามขีอ้ดมีากกว่าขอ้ไม่ด ี

 

นางวยิะดา คงเสร ีผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ไดท้ราบข่าวเรื่องที ่บรษิทัรุกเขา้ตลาด AEC ทีป่ระเทศอนิเดยี อยากทราบแผนงานในส่วนนี้ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 



    
 

MAJOR CINEPLEX GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED.  
Registration No. 0107545000047 

1839, 1839/1-6 Phaholyothin Rd., Ladyao, Jatuchak, Bangkok 10900 Tel: 0-2511-5427-36 www.majorcineplex.com 

1. ทางบริษทัไดล้งทนุที่อนิเดยี มา 5 ปีแลว้ โดยแบ่งการลุงทนุเป็นสองส่วน หนึ่ง คือการร่วมลงทนุในสดัส่วน 51-49 กบับริษทั 

PVR ซึ่งเป็นโรงภาพยนตรท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในอนิเดยี ในการท าธุรกิจโบวล์ิง่ ภายใตแ้บรนด ์Blu-O ซึ่งเปิดไปแลว้กว่า 170 เลน และมี

แผนการเปิดใหค้รบจ านวน 200 เลน และสอง คือ การถอืหุน้สดัส่วนประมาณ 7% ของบริษทั PVR Cinema ซึ่งการลงทนุใน

ขณะนัน้ อยู่ที ่165 รูปีต่อหุน้ ปจัจบุนัราคาต่อหุน้อยู่ที ่600 รูปี ซึง่ท  าใหบ้รษิทัมกี าไรทีซ่่อนอยู่ในการลงทนุนี้ จ  านวนไม่นอ้ย โดยในปี

นี้  ทางบริษทัจะเปิดโรงภาพยนตรท์ีก่มัพูชาเป็นทีแ่รก มโีรงหนงั 7 จอภาพยนตร ์ และมโีบวล์ิง่ 14 เลน และในอนาคตอนัใกล ้ก็

อาจจะมกีารลงทนุทีล่าวและพม่า 

 

นายสมชาย เจนสถริพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทั ยงัมกีารร่วมลงทนุสรา้งภาพยนตรไ์ทยอกีหรอืไม ่ 

2. ทางบรษิทัไดค้วบรวมกจิการกบั EGV มานานแลว้ ท  าไมยงัใชแ้บรนด ์EGV อยู่ ไม่เปลีย่นเป็น Major เพราะเหตใุดถงึตอ้งใชช้ื่อ

เดมิ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. เนื่องดว้ย Key success ของบรษิทั คอื คุณภาพของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย ซึง่ตอ้งอาศยัการวางยุทธศาสตรร์ะยะยาวและ

พยายามควบคุมคุณภาพใหไ้ด ้โดยบริษทัจะเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการผลติภาพยนตร์ ผ่านบริษทั เอ็ม พคิเจอรส์ เอ็นเตอรเ์ทนเมน้ท ์

จ ากดั (มหาชน) และขณะนี้  บริษทัก าลงัอยู่ระหว่างการเจรจากบัพนัธมติรทางธุรกิจทีม่ศีกัยภาพในดา้น Media ต่างๆ เพือ่ลงทนุ

ร่วมกนั 

2. บรษิทัมนีโนบายในการท าการตลาด ภายใตแ้บรนดท์ีแ่ตกต่างกนัไป ยกตวัอย่าง เช่น พารากอนซนีีเพลก็ซ ์หาดใหญ่ซนีีเพลก็ซ ์

รวมถงึในไม่ชา้นี้ก็จะมกีารเปิดตวัโรงภาพยนตร ์ชื่อ เอม็ควอเทยีร ์ดว้ยเช่นกนั  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2556 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2556 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบดุลและบญัชกี าไรขาดทนุประจ าปี 2556 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ซึ่ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีมคี าถามดงันี้ 

1.  กรณีขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื หมายความว่าอย่างไร  

2. ค่าใชจ่้ายในการขายกบัค่าใชจ่้ายในการบริหาร เพราะเหตใุดจึงไม่มรีายการแจกแจงใหช้ดัเจน และเพราะเหตใุดค่าใชจ่้ายในการ

บรหิารในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเดีย่วจงึต่างกนั  

3. การใชส้ทิธ ิESOP 4 ของพนกังาน ก าหนดหลกัเกณฑไ์วอ้ย่างไร และมกีารใชส้ทิธดิงักลา่วครบถว้นแลว้หรอืไม ่
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4. ส าหรบัรายไดจ้  านวน 500 ลา้นบาท จากภาพยนตรเ์รื่องพีม่าก มรีายไดเ้ขา้บรษิทัในสดัส่วนเท่าไหร่ 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ส าหรบัการขาดทนุจากการลดมลูค่าสนิคา้คงเหลอื  คอื การปรบัมลูค่ายุตธิรรม ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของแผ่นวซีดี ีดวีดี ีซึ่งเมือ่อายุ

มนัมากขึ้น ก็มกีารปรบัมลูค่ายุตธิรรม และต ัง้ส  ารองเอาไวใ้นการเสือ่มค่า 

2. ส าหรบัค่าใชจ่้ายเรื่องการขาย ซึง่หากแยกย่อยไปตามธุรกิจจะมปีรากฎอยู่ในผลการด าเนินงานตามส่วนงาน ส าหรบัค่าใชจ่้ายใน

การบรหิารนัน้ เป็นค่าใชจ่้ายทีเ่ป็นภาพรวมอนัเนื่องมาจากการบรหิารโดยส่วนกลาง โดยค่าใชจ่้ายในการบริหารในงบการเงนิรวมและ

งบการเงนิเดี่ยวแตกต่างกนั เนื่องมาจากค่าบริหารที่เกิดขึ้นจากการบริหารในส่วนของบริษทัย่อย ท ัง้นี้  บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูล

ครบถว้นตามมาตรฐานบญัช ีซึง่ก าหนดโดยสภานกับญัช ี

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบค าถามดงันี้ 

3. ส าหรบั ESOP 4 นัน้ ปจัจบุนัยงัไม่มกีารใชส้ทิธ ิซึง่จะเริ่มใหม้ใีชส้ทิธใินไตรมาสที ่2 ของปี 2557 โดยจะแบ่งการใชส้ทิธเิป็น 3 ปี 

ในสดัส่วน 40-30-30 เปอรเ์ซน็ต ์และบรษิทัใหส้ทิธแิก่พนกังานเช่นกนั 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

4. ส่วนแบ่งรายไดภ้าพยนตรก์บัเจา้ของภาพยนตรโ์ดยเฉลีย่ อยู่ที ่48.8% ซึง่สดัส่วนทีบ่รษิทัไดร้บัคอื 51.2% 

 

นายเกยีรต ิสุมงคลธนกลุ ผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1. ลูกหนี้ในงบการเงนิรวมทีค่า้งช าระเกนิหกเดอืน เป็นลูกหนี้ประเภทไหน และทางบรษิทัมแีนวทางในการจดัการอย่างไร 

2. การบนัทกึผลขาดทนุจากสนิคา้ลา้สมยั และค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิคา้ ควรแยกใหเ้หน็ในงบการเงนิดว้ย 

3. ปีนี้มกี าไรจากอตัราแลกเปลีย่นหรอืไม่ เพราะไม่มกีารบนัทกึไว ้

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ ของบรษิทั เอม็ พคิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึง่ส่วนใหญ่เป็นการขายสทิธิ

ดวีดี ีหรอืวซีดี ีซึง่มอีายุการคา้ขายยาวกว่าธุรกจิปกต ิซึง่นโยบายของทางบรษิทัก็พยายามลดธุรกิจดา้นนี้  และหนัไปท าธุรกิจทางดา้น

สือ่ภาพยนตรม์ากขึ้น ซึง่เมือ่ธุรกจิดงักลา่วลดลงจะส่งผลใหลู้กหนี้ในส่วนนี้ลดลงดว้ย 

2 เรื่องของการขาดทนุจากการต ัง้ส  ารองของสนิคา้ต่างๆ ไม่ไดแ้ยกเอาไว ้ เพราะว่ามกีารเคลือ่นไหวตลอดเวลา บางส่วนตอ้งตดั

จ าหน่ายออกไป บางส่วนก็ตอ้งต ัง้ส  ารองเพิม่ขึ้น ทางผูส้อบบญัชกี็จะค านวณจากสูตรตายตวั ซึง่หากตอ้งแสดงสูตรการค านวณอาจจะ

ยุ่งยากพอสมควร 

3. ธุรกจิของบรษิทัมส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบัอตัราแลกเปลีย่นนอ้ยมาก ส าหรบัปีทีแ่ลว้เกิดจากการส ัง่ซื้อเครื่องฉายหนงั ซึ่งในปีนี้  บริษทั

ซื้อเครื่องฉายจากอกีบรษิทั ซึง่ช าระเป็นเงนิบาท ดงันัน้ กจิกรรมทีเ่กี่ยวกบัอตัราแลกเปลีย่นของบรษิทัมนีอ้ยมาก 

 

นายชาตชิยั จนัทรศิ์รเิจรญิ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1.  ส าหรบัการจ าหน่ายเงนิลงทนุของ SF ซึ่งเป็นบริษทัร่วม การตดัสนิใจซื้อขายหุน้น ัน้ขึ้นอยู่กบัการวเิคราะหโ์ดยฝ่ายบริหารใช่

หรอืไม่ 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. นโยบายของบรษิทัส  าหรบัการลงทนุใน SF คอื บรษิทัจะถอืหุน้ในสดัส่วนระหว่าง  20-25 เปอรเ์ซน็ เมือ่ราคาตลาดของหุน้สูงกว่า

ทีก่  าหนดไว ้บรษิทัก็จะท าการขาย หากราคาในตลาดต า่กว่าทีก่  าหนด บรษิทัก็จะท าการซื้อเพิม่ โดยการตดัสนิใจขึ้นอยู่กบัภาวะตลาด

ในขณะนัน้  
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นายเอกพจน ์นภาวรรณ มคี าถามดงันี้ 

1.  การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์ีเ่พิม่ขึ้นมาก เกดิจากสาเหตใุด 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. การดอ้ยค่าของทรพัยส์นิมอียู่สองส่วน ส่วนแรกคือค่าเสือ่มราคา กบัส่วนที่สองคือการดอ้ยค่าของทรพัยส์นิที่มากกว่าค่าเสือ่ม

ราคา โดยปีนี้การดอ้ยค่าของทรพัยส์นิจะมากขึ้น เนื่องจากการดอ้ยค่าของเครื่องฉายภาพยนตร ์เพราะบริษทัไดเ้ปลีย่นเป็นระบบ

ดจิติอลมากขึ้น เพราะฉะนัน้ เครื่องฉายทีเ่ป็นการฉายแบบฟิลม์ 35 มม. ก็จะดอ้ยค่าลง  ซึง่เมือ่ไหร่ก็ตามทีบ่รษิทัจ าหน่ายเครื่องฉาย

ภาพยนตร ์และมกีารต ัง้การดอ้ยค่าของทรพัยส์นิจนครบ สดัส่วนตรงนี้ก็จะหมดไป 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที่ 31 

ธนัวาคม 2556   

 

            มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทนุประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  590,759,715  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9974 

ไม่เหน็ดว้ย  จ านวน    15,029   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0025 

งดออกเสยีง  จ านวน    18,000  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000                 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจ าปี 2556  

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2556 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการการประชุม ชี้แจงว่าบริษทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดใ้นแต่ละปี โดย

จะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั 

ปี 2556 บรษิทัมผีลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้เป็นจ านวน 1,051,627,488.00 บาท ซึ่งคิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.18 บาทต่อหุน้ 

บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้ าหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบ่งตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลก าไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2556 ท าใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจ าปี 2556 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2556 ใน

อตัราหุน้ละ 1.00 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 85.00 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส  าหรบัผลการด าเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดอืนมกราคม 2556 – มถินุายน 2556 ในอตัรา 0.50 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจ านวน 443,788,171.50 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอกีหุน้ละ 0.50 บาท เป็นเงนิ 443,788,171.50 บาท ส าหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดอืน

กรกฎาคม 2556 – ธนัวาคม 2556 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2556 เป็นเงนิจ านวนรวมท ัง้สิ้น 887,576,343.00 บาท โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้

ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่16 เมษายน 2557 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่17 เมษายน 2557 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อื

หุน้ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2557  
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ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีมคี าถามดงันี้ 

1.  การจ่ายเงนิปนัผล ซึง่ทางบรษิทัพจิารณาจ่ายจากงบการเงนิรวม เพราะสาเหตใุดจงึไม่พจิารณาจ่ายจากงบการเงนิเดีย่ว  

2. ทางบรษิทัจ าเป็นตอ้งต ัง้ทนุส  ารองหรอืไม่ และขณะนี้ ก าไรสะสมของบรษิทัมจี  านวนเท่าไหร่ 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. หลกัเกณฑก์ารจ่ายเงนิปนัผลนัน้ โดยปกตจิะพจิารณาจากผลการด าเนินงานในงบการเงนิรวมเป็นหลกั แต่ท ัง้นี้  ทางบริษทัก็ได ้

พจิารณาดูจากงบการเงนิเดีย่วร่วมไปดว้ยว่ามเีพยีงพอหรอืไม่ ซึง่หากการจ่ายเงนิปนัผลสูงกว่างบการเงนิเดี่ยวทีม่อียู่ และก าไรสะสม

มไีม่เพยีงพอ ทางบรษิทัก็จะไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้

2. บรษิทัไม่จ  าเป็นตอ้งต ัง้ทนุส  ารอง และหลงัจากการจ่ายเงนิปนัผล บรษิทัยงัคงเหลอืก าไรสะสมอยู่ทีม่ากกว่า 400 ลา้นบาท 

 

นางสาวนนัทวนั วงศน์ิตพิฒัน ์มคี าถามดงันี้ 

1. ปีทีแ่ลว้ บรษิทัมหีนี้สนิเพิม่ขึ้น แต่ท  าไมบรษิทัยงัคงนโยบายจ่ายปนัผลถงึ 85% เหตใุดจงึไม่น าเงนิไปช าระหนี้  หรือขยายกิจการ

เพิม่เตมิ (ขอใหก้รรมการช่วยตอบเป็นภาษาองักฤษ) 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. (แปล) หนี้สนิทีเ่กดิขึ้น เกดิจากการลงทนุซื้อเครื่องฉายระบบดจิติอล โดยบรษิทัจะไดร้บัเงนิจาก VPF โปรแกรม ซึง่ทาง Major 

Studio ต่างๆ ไดช่้วยเหลอืส  าหรบัการลงทนุนี้  ซึ่งจากการค านวณแลว้ บริษทัจะมจีดุคุม้ทนุภายใน 5 ปี และหากพจิารณาจากผล

ประกอบการแลว้ บริษทัยงัคงมกี าไรกว่า 2 พนัลา้นบาท และหากพจิารณาจากงบดุลของบริษทัแลว้ บริษทัยงัคงมทีรพัยส์นิแฝง 

จ านวนถงึ 5,000,000,000 บาท ฉะนัน้โดยพื้นฐานแลว้ บรษิทัยงัมคีวามสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลได ้

    นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. ทางบรษิทัไดม้กีารพจิารณาเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลเยอะพอสมควรในทีป่ระชุมกรรมการ เพราะสดัส่วนของหนี้สนิต่อทนุเพิม่ขึ้น

จากปีก่อนๆ เนื่องจากการขยายสาขา การเปลีย่นเครื่องฉายเป็นระบบดจิติอล รวมถงึการขยายกิจการ และจากการลงทนุเพิม่เตมิใน

บรษิทัร่วมและบรษิทัย่อย ซึง่การเพิม่ขึ้นของสดัส่วนหนี้สนิทางคณะกรรมการพจิารณาแลว้ว่าเป็นเพยีงช ัว่คราว ทีเ่กดิขึ้นในปีเดยีวกนั 

อกีท ัง้ อตัราดอกเบี้ยยงัอยู่ในระดบัทีต่  า่ ซึง่ยงัอยู่ในระดบัทีบ่รษิทัสามารถบริหารจดัการได ้จงึพิจารณาแลว้ว่า การตอบแทนผูถ้อืหุน้

ในลกัษณะของเงนิปนัผล เป็นทีพ่อใจมากกว่า / ส าหรบั กรณีการขยายกิจการนัน้ เนื่องจากบริษทัมค่ีาเสือ่มราคาอยู่ที ่600 - 800 

ลา้นบาท รวมก าไรแลว้ ทางบรษิทัยงัคงมกีระแสเงนิสดเหลอืเพยีงพอใหข้ยายกจิการได ้ทีจ่  านวน 1,200 - 1,500 ลา้นบาท  

 

ผูถ้อืหุน้ ชาวต่างประเทศ มคี าถามดงันี้ 

1. (แปล) ทรพัยส์นิแฝงของบรษิทั ทีม่ลูค่าประมาณ 5,000,000,000 บาท ไม่ทราบว่ามาจากไหน 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้  

1.  (แปล) ทรพัยส์นิแฝงของบริษทั เกิดจากการที่บริษทัมกีารลงทุนท ัง้ในอินเดีย , บริษทั สยาม ฟิวเจอร ์ดีเวลปเมน้ท ์จ ากดั 

(มหาชน) รวมไปถงึการลงทนุกองทนุอสงัหารมิทรพัย ์ซึง่เมือ่น ามาค านวณดู มลูค่ารวมจะมากกว่า 5,000,000,000 บาท  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย   จ านวน  590,776,815  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9996 

    ไม่เหน็ดว้ย   จ านวน     2,029   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0003 

    งดออกเสยีง  จ านวน   16,000  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000                

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2557 นี้  มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่งตาม

วาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นายชยั จรุงธนาภบิาล      กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนฤนาท รตันะกนก      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ   กรรมการอสิระ 

4. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์     กรรมการ  

 

               ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบ ัติเหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณา

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

              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  

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1.  กรรมการท ัง้หมดของบรษิทัมจี  านวนกี่ท่าน  

2. เพราะเหตใุดจ านวนกรรมการจงึเป็น 11 ไม่เป็น 12 ท่าน เพราะไม่สามารถหารไดล้งตวั 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

1. กรรมการของบรษิทัมจี  านวนท ัง้หมด 11 ท่าน  

2. ทางบรษิทัจะรบัขอ้เสนอแนะไวพ้จิารณา 
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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  581,904,233  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  98.4951 

        ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน    8,850,209   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  1.4980 

        งดออกเสยีง   จ านวน    40,402  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0068 

 

    (2) นายนฤนาท รตันะกนก ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  590,742,923  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9912 

        ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน     4,219   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0007 

        งดออกเสยีง       จ านวน    47,702  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0080 

 

    (3) รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  590,556,823  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9597 

        ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน  192,919   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0326 

        งดออกเสยีง   จ านวน   45,102  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0076 

 

(4) นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

     เหน็ดว้ย   จ านวน  590,741,923  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9910 

        ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน     5,219   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0008 

        งดออกเสยีง   จ านวน    47,702  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0080 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6

  

พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2557  

ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการก าหนดค่าตอบแทน

ส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2557 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้แก่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษทัได ้

พจิารณาแกไ้ขค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 จากเดมิซึง่คณะกรรมการมมีตกิ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2557 เป็นจ านวน

เงนิไม่เกนิ 13.7 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 6.6 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 7.1 ลา้นบาท โดยมมีตเิหน็ควร

ใหป้รบัลดเงนิค่าบ  าเหน็จลง 2 ลา้นบาท อนัเนื่องมาจากการค านวณผดิพลาด โดยเสนอใหก้ าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2557 ใหม่ 

เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 11.7 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 6.6 ลา้นบาท และบ าเหน็จพเิศษ จ านวน 5.1 ลา้นบาท  
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ประธานกรรมการฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ทราบเพื่อพจิารณาอนุมตัติามที่คณะกรรมการเสนอแกไ้ข ท ัง้นี้  ค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2557 ดงักลา่ว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ

ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั โดยมรีายละเอียด

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2555 และ 2556 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1.  กรรมการอสิระของบรษิทั มจี  านวนกี่คน และท่านประธานกรรมการ เป็นกรรมการอสิระหรอืไม่ 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1. กรรมการของบรษิทัมจี  านวนท ัง้หมด 11 ท่าน โดยกรรมการอสิระมจี านวน 6 ท่าน และกรรมการบริหารมจี  านวน 4 ท่าน และมี

กรรมการทีไ่ม่ใช่กรรมการบริหารมจี  านวน 1 ท่าน โดยสดัส่วนของกรรมการอสิระต่อสดัส่วนของกรรมการ คือ 6 ต่อ 5 ท ัง้นี้  ท่าน

ประธานในทีป่ระชมุก็เป็นหนึ่งในกรรมการอสิระ 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2557  

 

              มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2557 จ านวน 11.7 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย   จ านวน  563,568,104  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  95.3905 

   ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน   27,048,719   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  4.5783 

   งดออกเสยีง  จ านวน   184,000  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0311              

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2557 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจ าปี 2557 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2557 โดย

ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430 
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ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชรีายนายพสิฐิ ทางธนกลุ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั

และบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 5 ปีตดิต่อกนั และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 3 ปีตดิต่อกนั ส่วนนางณฐพร พนัธุอ์ดุม ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยประจ าปี 2557 นี้ เป็นปีแรก (นบัแต่ปี 2554) ในการนี้  ยงัไม่มผูีส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ที่

ตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั (เป็นผูล้งลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์

เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึง่เป็นส  านกังานสอบบญัชขีองบรษิทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 8 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั แทนได ้

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบริษทัย่อย ประจ าปี 2557 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 6,649,000

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ  

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ขอสอบถามยอ้นไปถงึวาระที ่5 ส าหรบัคะแนนเสยีงของคณะกรรมการทีถ่กูเลอืก ไดห้กัคะแนนทีม่ส่ีวนไดเ้สยีออกแลว้ ใช่หรอืไม่ 

เพราะมกีรรมการสองท่าน คอื คุณชยั จรุงธนาภบิาล และคุณธนกร ปลุเิวคนิทร ์เป็นผูถ้อืหุน้ 

นางกลุกนิษฐ  ค าศิรวิชัรา ตอบค าถามดงันี้       

1. คะแนนผลโหวตในวาระที ่5 นัน้ ไดร้วมคะแนนของกรรมการท ัง้สองท่านดว้ย เพราะกฎหมายมหาชนไดก้ าหนดไวว้่า หา้มผูม้ี

ส่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษ ซึ่งในปจัจบุนัยงัไม่มคี าพพิากษาเป็นบรรทดัฐาน ว่ากรณีนี้ถอืเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษหรือไม่ รวมถงึการ

ปรกึษาเจา้หนา้ทีต่ลาดหลกัทรพัยอ์ย่างไม่เป็นทางการ เหน็ว่าการท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการไม่ถอืเป็นผูม้ส่ีวนไดเ้สยีเป็นพเิศษ และ

ควรมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอให ้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

บรษิทั ประจ าปี 2557 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบริษทัย่อยส าหรบัปี 2557 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

                    1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นางณฐพร พนัธุอ์ดุม    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3430  
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ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชรีบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตังิานได ้ใหบ้รษิทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชสี  าหรบับรษิทัและบริษทัย่อย เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 6,649,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จ านวน  587,912,594  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.5396 

    ไม่เหน็ดว้ย       จ านวน    2,719,129   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.4603 

    งดออกเสยีง  จ านวน  169,100  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  0.0000              

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ  

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ปีทีแ่ลว้ รายไดบ้ริษทัเพิม่ขึ้นกว่า 10% เนื่องจากภาพยนตรห์ลายเรื่องท  ารายไดด้มีาก ไม่ทราบว่าในปีนี้จะมโีอกาสที่ภาพยนตร์

เรื่องไหนจะท ารายไดด้อีย่างปีทีผ่่านมาหรือไม่ และหากรายไดข้องบริษทัตอ้งองิกบัความนิยมของภาพยนตรม์ากๆ ไม่ทราบว่าทาง

บรษิทัมนีโยบายใดทีจ่ะชดเชยรายไดส่้วนนี้ หากไม่สามารถสรา้งภาพยนตรท์ีฮ่ติขึ้นมาได ้

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ส าหรบัปีนี้ รายไดจ้ากภาพยนตรต่์างประเทศ น่าจะดขีึ้นมากไม่แพปี้ทีผ่่านมา โดยเฉพาะหนงัทีม่าจาก เมเจอร ์สตูดโิอ ต่างๆ เช่น 

กปัตนัอเมรกิา สไปเดอรแ์มน ฯลฯ แต่ท ัง้นี้ ทางบริษทัก็ยงัคงใหค้วามส าคญัอย่างมากในการลงทนุกบัภาพยนตรไ์ทย เนื่องจากฐาน

ของลูกคา้ทีม่าชมภาพยนตรไ์ทยนัน้มมีากกว่าภาพยนตรต่์างประเทศถงึ 3 เท่า ดงันัน้ บริษทัจะเนน้การลงทนุในการผลติภาพยนตร์

ไทยมากขึ้น เพือ่สรา้งใหภ้าพยนตรไ์ทยมมีาตรฐานทีด่ขีึ้น เพราะหากภาพยนตรไ์ทยไปไดด้ ีบริษทัเองก็จะเตบิโตไดด้ดีว้ยเช่นกนั อกี

ท ัง้ บรษิทัยงัมแีผนการขยายการเปิดโรงภาพยนตรอ์ย่างต่อเนื่อง ซึง่การขยายโรงภาพยนตรจ์ะมส่ีวนใหบ้รษิทัเตบิโตไดม้ากขึ้น  

 

นายชยัโย โกวทิจนิดาชยั ผูถ้อืหุน้ และ ผูถ้อืหุน้รบัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1.  ปีนี้ บรษิทัมกีารเปิดโรงภาพยนตรเ์พิม่ขึ้นหรอืไม่ แบ่งเป็นต่างจงัหวดัและกรุงเทพมหานครจ านวนเท่าใด และบริษทัคาดการณ์ว่า

การเตบิโตของรายไดใ้นปีนี้ เทยีบเป็นอตัรารอ้ยละเท่าไร และทางบรษิทัจะยงัคงรกัษา MP ไวไ้ดห้รอืไม่ 

2. ทางบริษทัยงัคงเปิดโรงภาพยนตรก์บักลุ่ม Central อยู่หรือไม่ หมดสญัญากนัเมื่อไหร่ และทาง Central เคยคิดจะท าโรง

ภาพยนตรเ์อง แต่ไดอ้อกมาปฏเิสธแลว้ ไม่ทราบว่าจรงิหรอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. ในปีนี้ ทางบรษิทัมแีผนงานจะขยายโรงภาพยนตรจ์ านวน 40 จอภาพยนตร ์โดยแผนงานนี้  รวมไปถงึการขยายโรงภาพยนตรใ์น

กมัพูชา และในกรุงเทพคอื เอม็ควอเทยีร ์รวมท ัง้ สุพรรณบรุ ีและพนมสารคาม ซึง่ไดเ้ปิดโรงภาพยนตรใ์หม่ไปแลว้ 
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2. ส าหรบั Central คาดว่าก็มแีนวคิดอยู่ แต่ยกตวัอย่างเช่น หากจะใหบ้ริษทัไปท าธุรกิจศูนยก์ารคา้ ทางบริษทัเองก็คงไม่ถนดั 

เนื่องจากมอีงคค์วามรูค่้อนขา้งเยอะ ก็คงตอ้งรอดูกนัต่อไป แต่อย่างทีไ่ดเ้รียนใหท้ราบ ธุรกิจภาพยนตรท์ ัว่โลก ยกัษใ์หญ่ ก็จะมอียู่

เพยีงเจา้สองเจา้เท่านัน้ เพราะการเขา้มาท าโรงภาพยนตรน์ ัน้ จะตอ้งม ีScale ถา้ไม่ม ีScale ก็ท  าไม่ได ้แมก้ระท ัง่ United Artist 

หรอื Village ทีอ่ยู่ในเมอืงไทย ก็อยู่ไม่ไดเ้ช่นกนั 

 

นายณฐัพฒัน ์นิ่มศรตีระกูล ผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉนัทะ มคี าถามดงันี้ 

1. ราคาบตัรชมภาพยนตรใ์นปีนี้จะปรบัขึ้นหรอืไม่ 

2.  อยากใหท้างบริษทัช่วยพจิารณา ใหส้ามารถใชโ้ปรโมช ัน่ อย่างเช่น AIS หรือเมอืงไทยประกนัชีวติ ร่วมกบัการซื้อบตัรชม

ภาพยนตรผ่์าน ตู ้E-Ticketing เพราะปจัจุบนัเห็นว่าลูกคา้ใชโ้ปรโมช ัน่มากขึ้น ซึ่งจะท าใหเ้พิ่มความสะดวกในการซื้อบตัรชม

ภาพยนตรไ์ดม้าก 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  นโยบายของบรษิทัในการปรบัราคาบตัรชมภาพยนตร ์จะพยายามใหส้อดคลอ้งไปกบัภาวะทางเศรษฐกิจ โดยตามแผนงาน ราคา

บตัรชมภาพยนตรข์องปีนี้จะปรบัขึ้นที ่3 เปอรเ์ซน็ต ์

2.  กรณีการใชโ้ปรโมช ัน่ AIS นัน้ ภายใน 2 เดอืนจะสามารถใชไ้ดโ้ปรโมช ัน่ ผ่านตู ้E-Ticketing ได ้ท ัง้นี้  บริษทัมนีโยบายในการ

เร่งผลกัดนัและพฒันารูปแบบการซื้อบตัรชมภาพยนตรผ่์านทาง Online ใหส้ะดวกมากขึ้น เพราะการใชตู้ ้E-Ticketing นัน้ ลูกคา้

จะไดร้บัความสะดวกแลว้ก็รวดเร็วกว่าการซื้อบตัรชมภาพยนตรใ์นรูปแบบเดมิ ซึ่งปจัจบุนั ระบบ E-Ticketing ของเรา ก็มคีวามล  า้

หนา้มากทีสุ่ดในประเทศไทย และบรษิทัเชื่อว่าระบบออนไลนจ์ะพฒันาไปไดอ้กีมาก เพราะว่าวนันี้  ทางบริษทัมสีมาชิกใน Line กว่า

สบิลา้นคน มลูีกคา้ทีโ่หลดแอปพลเิคช ัน่ของบริษทัแลว้กว่าสามลา้นคน อกีท ัง้ บริษทัยงัมฐีานลูกคา้ทีเ่ป็นคนหนุ่มสาวและท าธุรกิจ

เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิออนไลนค่์อนขา้งเยอะ ซึง่ถอืเป็นฐานของกลุม่ลูกคา้ทีค่่อนขา้งใหญ่  

 

นายนรศิ เลศิอรยิกลุ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. มปีระเดน็สอบถามเกี่ยวกบั Content ทีบ่รษิทัถอืไว ้เนื่องจาก ดจิติอลทวีแีละเคเบิ้ลทวี ีเตบิโตขึ้นมาก ดงันัน้ แนวโนม้ในการท า 

Margin ของบรษิทัจะเป็นอย่างไร  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  ถอืเป็นมลูค่าซ่อนเรน้ ของบรษิทั เอม็ พกิเจอรส์ เอน็เตอรเ์ทนเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ซึง่มภีาพยนตรป์ระเภท Independent อยู่

มากกว่า 1,000 เรื่อง ขณะนี้ถอืว่าอยู่ในช่วงของการเจรจา และคดิว่าทางบรษิทัน่าจะหาประโยชนจ์ากส่วนนัน้ไดด้พีอสมควร 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. เงนิลงทนุหลกัทรพัยเ์ผือ่ขาย เพิม่ขึ้นมาจาก 300 ขึ้นมาเป็น 800 คอืหลกัทรพัยอ์ะไร 

2.  เป็นมลูค่าเพิม่ใช่หรอืไม่ 

3.  ส าหรบัเงนิลงทนุช ัว่คราว ตอนทีม่ ีการปรบัปรุงใหม่ ณ ตน้ปี 2555 มคีงเหลอือยู่ 50 ลา้นบาท ซึ่งปลายปี 2555 ก็หายไป อยาก

ทราบว่าเป็นเงนิลงทนุอะไร 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบค าถามดงันี้ 

1.  ทางบรษิทัไม่ไดล้งทนุเพิม่แต่อย่างใด ส่วนต่างราคาดงักลา่วเพิม่ขึ้นจากหลกัทรพัย ์PVR ทีอ่นิเดยี  

2. เป็นมลูค่าเพิม่ และไม่ไดแ้สดงเป็นก าไร เพราะอยู่ในส่วนองคป์ระกอบอืน่ของผูถ้อืหุน้ 
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3. เป็นการลงทนุในพนัธบตัรบา้ง เนื่องจากมเีงนิเหลอื จงึน าไปลงทนุช ัว่คราว 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. จากกรณีเกี่ยวกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค ซึง่มช่ีวงหนึ่งเป็นกระแสใหช้ี้แจงออกมาว่า ต ัว๋ภาพยนตรห์นึ่งใบมตีน้ทนุจากอะไรบา้ง จงึ

เป็นเหตใุหร้าคาสูง ยงัมกีระแสเรยีกรอ้งดงักลา่วอยู่หรอืไม่ 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ไม่มคีรบั 

 

ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1.  การเตบิโตของรายไดบ้รษิทัในอนาคต จะมาจากจ านวนคนทีม่าดู หรอืว่า มาจากการปรบัราคาของบตัรชมภาพยนตร ์ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. รายไดข้องบริษทัจะเติบโตขึ้น โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก การขยายสาขา และ การผลติหนงัไทยที่มคีุณภาพมากขึ้น เพราะหาก

ภาพยนตรท์ี่มีคุณภาพ ลูกคา้จะอยากชมภาพยนตรม์ากขึ้น รวมไปถึงการที่บริษทัจดัใหม้ีโครงการกระตุน้ยอดขายเพิ่มขึ้น เช่น 

โครงการใหม่ เรยีกว่า M Generation Freedom ส  าหรบักลุม่ลูกคา้ทีอ่ายุเกนิ 60 ปี โดยแผนงานของบริษทั คือการขยายฐานลูกคา้ 

ขยายโรงภาพยนตรเ์พิม่ขึ้น แลว้พยายามท าใหส้ดัส่วนของภาพยนตรไ์ทยกบัภาพยนตรต่์างประเทศฝร ัง่อยู่ในเกณฑ ์50/50 ซึง่หากท า

เช่นนี้ได ้อตุสาหกรรมก็จะแขง็แรง 

 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทัมกีารด าเนินกจิกรรมเพือ่สงัคม แต่ไม่ค่อยจดักจิกรรมกบัผูถ้อืหุน้ อยากเสนอใหบ้รษิทัจดักจิกรรมเพือ่ผูถ้อืหุน้ดว้ย 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบค าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทัจะรบัไวข้อ้เสนอแนะไวพ้จิารณา  

 

นายชาตชิาย จนัศิรเิจรญิ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. เพราะเหตใุดเราจงึเลอืกไปลงทนุทีก่มัพูชา ท  าไมไม่เลอืกการลงทนุในเวยีดนาม ซึง่เป็นประเทศก าลงัเตบิโต และเป็นกลุม่ทีน่่าจะมี

ก าลงัทรพัยใ์นการใชจ่้ายสูง  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1.  บรษิทัมองโอกาสในการลงทนุในทกุประเทศ แต่ท ัง้นี้ การเลอืกไปลงทนุทีก่มัพูชา เนื่องจาก บรษิทัไดร้บัเงือ่นไขทีด่มีาก และยงัไม่

มคู่ีแข่งทางการคา้ เมือ่เทยีบกบัเวยีดนาม ซึง่คู่แข่งทางการคา้เยอะและมค่ีาเช่าทีร่าคาสูง  

 

นางสาววภิา บญุคุณจงเจรญิ ผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. จากการเปลีย่นมาใชเ้ป็นจอภาพยนตรแ์บบดจิติอล จะท าใหบ้รษิทัลดค่าไฟฟ้าไดเ้ท่าไหร่ และมผีลกบัรายจ่ายมากนอ้ยเพยีงใด 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

1. เรื่องของค่าไฟฟ้านัน้ ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมากนกั อกีท ัง้ ยงัมค่ีาใชจ่้ายเรื่องของหลอดไฟที่เพิม่ขึ้น เพราะว่าจอระบบดจิติอลนัน้ ใช ้

แสงเยอะกว่ามาก โดยเฉพาะจอภาพยนตรท์ีเ่ป็น 3D ซึ่งเป็นสาเหตุทีท่างบริษทัตอ้งต่อรองกบั Major Studio ใหช่้วยเหลอืเรื่องค่า 

VPF กบัทางบรษิทัดว้ยส่วนหนึ่ง เพือ่ลดค่าใชจ่้ายส่วนนี้ 
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นายศกัดิ์ชยั สกลุศรมีนตร ีผูถ้อืหุน้ มคี าถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทัมแีผนงานในการหารายได ้จากระบบทวีดีจิติอลบา้งหรอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบค าถามดงันี้ 

2. ปญัหาของทวีดีจิติอลทกุช่องในขณะนี้  คือขาด Contents จงึถอืเป็นโอกาสอนัดขีองบริษทั และเชื่อว่าบริษทัน่าจะไดป้ระโยชน์

จากภาพยนตรท์ีม่อียู่ และเป็นหนึ่งในอกีสาเหตทุีบ่รษิทัลงทนุในการผลติภาพยนตรไ์ทยมากขึ้น 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 12:15 นาฬกิา 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 


