
    
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที ่5 เมษายน 2559 

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                  ต ัง้ตรงจติร      กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

5. นายไกรทพิย ์   ไกรฤกษ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

6.  นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์      รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

7.  นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์     กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8.  นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์       กรรมการและกรรมการบรหิาร  

9. รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์   โลหะชาละ         กรรมการอสิระ 

10. นายแพทยเ์สถยีร    ภู่ประเสรฐิ        กรรมการอสิระ 

11. นายวชิยั                    พูลวรลกัษณ ์      กรรมการ 
 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์     รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   
                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกุลกนิษฐ   คาํศิรวิชัรา          ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                 บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

             และเลขานุการการประชมุคร ัง้นี้ 

2.  นางสาวอารยา        สลัเลขวทิย ์   ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                        บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 
 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายพสิฐิ               ทางธนกลุ      ผูส้อบบญัช ี 

                                 บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

 

เริ่มประชมุเวลา 10:00 นาฬกิา 
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นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชุมและไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของ

บรษิทักาํหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนั

ไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง 

จาํนวน 120 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจาํนวน 469 ราย รวมท ัง้สิ้นจาํนวน 589 ราย จาํนวนหุน้ทีเ่ขา้ประชุมและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนจาํนวน 

653,576,085 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.22 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม จงึขอเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2559 

ประธานไดใ้หน้างสาวอารยา โกศลประภา ชี้แจงหลกัเกณฑก์ารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงันี้  

นางสาวอารยา แจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุ

ในวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งคาํถามเกี่ยวกบัวาระการประชุมเป็น

การล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที ่2 ธนัวาคม 2558 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2559 ผ่านทางเวบ็ไซต ์ www.majorcineplex.com และ www.set.or.th 

ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ โดยการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 

เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้ 

1.  การออกเสียงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้สาํหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรือ

งดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้และถา้มกีาร

ลงคะแนนไม่เตม็จาํนวน  จาํนวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไดม้อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสยีงไวใ้นคอมพวิเตอร์

แลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรอืตอ้งการใหก้รรมการหรอืผูบ้รหิารชี้แจงเพิม่เตมิในประเดน็ใด ใหแ้จง้ชื่อและซกัถามเมือ่นาํเสนอ

จบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เมือ่ชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้าํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ประชมุเม่ือวนัพฤหสับดีที่ 2 เมษายน 2558 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่2 เมษายน 2558 และได ้

จดัทาํรายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาที่กฎหมายกาํหนด รวมท ัง้ไดเ้ผยแพร่ใน

เวบ็ไซตข์องบริษทัที ่www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอยีดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1 จงึเห็นสมควรเสนอใหท้ี่

ประชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2558 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่2 เมษายน 2558   

เมือ่ประธานชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2558 ดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  655,173,752  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9989 

   ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 6,797     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0010 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 329    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   -  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2558 

ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร เป็นผูแ้ถลงผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558  

            นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2558 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

  

คุณกีรติกา แพงลาด อาสาพทิกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย ขอกล่าวชื่นชมบริษทัในเรื่องของการดาํเนินกิจการ

และการบรหิารความเสีย่งทีใ่หป้ระโยชนก์บัผูถ้อืหุน้อย่างมาก และมคีาํถามดงัต่อไปนี้ 

1. ขอสอบถามความคืบหนา้เกี่ยวกบัการเขา้เป็นสมาชิกของสภาหอการคา้ไทย ว่ามผีลอย่างไรต่อการประกาศเจตนารมณ์ต่อตา้น

ทจุรติ 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. เดมิทางบรษิทัเป็นสมาชกิกบัทางสภาหอการคา้แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นภาคีขององคก์รต่อตา้นคอรร์ปัชนั (ประเทศไทย) (ACT) 

และในปีนี้ เราไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกกบัโครงการต่อตา้นทจุริตอกีหนึ่งองคก์รดว้ย คือ PACT (Partnership Against Corruption 

for Thailand) เป็นเครอืข่ายทีร่เิริ่มขึ้นโดยสถาบนัไทยพฒัน ์ซึง่ไดร้บัการสนบัสนุนจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) และปจัจบุนัมไีดม้อีงคก์รธุรกจิเป็นสมาชกิแลว้ถงึ 130 องคก์ร 

 

นายสมชาย เจนสถริพนัธุ ์ผูถ้อืหุน้รายย่อย มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. อยากทราบว่าทางบรษิทัฯ มกีารสรา้งภาพยนตรไ์ทยท ัง้สิ้นกี่เรื่อง และมรีายไดเ้ป็นอย่างไร  

2. อยากทราบว่าทางบรษิทัฯ มกีารคาํนวณจดุคุม้ทนุและรายไดผ้นัแปรต่อโรงหนงัไวห้รอืไม่ และมนีโยบายในการงดรอบฉาย หากมี

ผูเ้ขา้ชมภาพยนตรใ์นรอบนัน้มนีอ้ย 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. ปีทีผ่่านมาไม่ถอืว่าเป็นปีทีด่สีาํหรบัหนงัไทย รายไดข้องหนงัหลายเรื่องไม่ไดต้ามทีค่าดหวงัไว ้น ัน่คอืเหตผุลทีผ่ลประกอบการของ

เราน่าจะดกีว่านี้ หากรายไดห้นงัไทยดกีว่านี้ โดยหนงัไทยสดัส่วนในตลาดภายในประเทศอยู่ที ่30% ขณะทีส่ดัส่วนหนงัฮอลวูิดอยู่ที ่

70% แต่หากจะใหด้ ีสาํหรบัสดัส่วนของหนงัทอ้งถิน่หรอืภายในประเทศ ยกตวัอย่างเช่นหนงัเกาหล ีหรอื หนงัจนีนัน้ มส่ีวนแบ่งตลาด

อยู่ที ่60% ซึง่หากจะใหด้ต่ีออตุสาหกรรมหนงัไทย ไม่ควรมส่ีวนแบ่งรายไดต้ ํา่กว่า 50% โดยบรษิทัฯ สรา้งหนงัไทยผ่านบรษิทัเอม็พคิ 

ซึง่ปีทีผ่่านมามกีารสรา้งหนงัไทยนอ้ย แต่ปีนี้จะเป็นปีทีเ่ราสรา้งภาพยนตรไ์ทยไดเ้ยอะมาก ซึง่น่าจะเป็นผลทีท่าํใหส้ดัส่วนของตลาด

หนงัไทยดขีึ้นกว่าปีทีแ่ลว้ 

2. ทางบรษิทัฯ พจิารณารายไดข้องแต่ละสาขาทีจ่าํนวนใบ ไม่ไดพ้จิารณาจากรอบฉาย แต่แมม้ผูีเ้ขา้ชมเพยีงหนึ่งท่าน ทางบริษทัก็มี

นโยบายทีจ่ะฉาย โดยเป็นการมองในภาพรวม  

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบริษทัชี้แจงเกี่ยวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2558 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 
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เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี 2558 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ซึ่ง

ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผู ้

ถอืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

เมือ่ชี้แจงรายละเอยีดแลว้ ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทนุ

ประจาํปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558   

 

            มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 ตามทีเ่สนอ โดยมี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  655,464,156  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   99.9989     

ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 6,797     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0010 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 1,053,529   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   -  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2558  

ประธานให ้นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์เลขานุการบรษิทัชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2558 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

เลขานุการบรษิทัชี้แจงว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัรารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดใ้นแต่ละปี โดยจะตอ้งไม่มี

ผลกระทบต่อการดาํเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัสาํคญั 

ในปี 2558 บริษทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดเ้ป็นจาํนวน 1,170,922,485 บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 1.31 บาท ต่อหุน้ 

บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ข

เพิม่เตมิ) และตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลให ้

แบ่งตามจาํนวนหุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั ซึง่คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลกาํไรสุทธขิองบรษิทัในปี 2558 ทาํใหบ้รษิทัมคีวามสามารถทีจ่ะ

จ่ายเงนิปนัผล ประจาํปี 2558 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจงึมมีตใิหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการของปี 2558 ใน

อตัราหุน้ละ 1.15 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 87.79 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้กีารจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรบัผลการดาํเนินการ

งวดสองไตรมาสแรก ระหว่างเดือนมกราคม 2558 – มถินุายน 2558 ในอตัรา 0.55 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 490,661,818 บาท โดย

คณะกรรมการขอเสนอจ่ายปนัผลอีกหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 535,511,795 บาท สาํหรบัผลประกอบการสองไตรมาสหลงั ระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2558 – ธนัวาคม 2558 รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2558 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 1,026,173,613 บาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ที่

มสีทิธไิดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่18 เมษายน 2559 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยวธิปิีดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่19 เมษายน 2559 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลแก่ผูถ้อื

หุน้ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2559   
 
ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผล 
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้ มมีตอินุมตัใิหจ่้ายเงนิปนัผลตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้      

เหน็ดว้ย   จาํนวน  656,560,437  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ  99.9987 

   ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 8,097     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0012 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 329    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   -  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระใหท้ีป่ระชุม

พจิารณา 

เลขานุการการประชมุ แจง้ว่าในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 นี้  มกีรรมการจาํนวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากตาํแหน่งตาม

วาระจาํนวน 3 ท่านไดแ้ก่ 

 1. นายสมใจนึก เองตระกูล    ประธานกรรมการบรษิทั/กรรมการอสิระ 

2. นายวชิา พูลวรลกัษณ ์   ประธานกรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิาร 

3. นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์   กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณาเลอืกต ัง้

เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบกาํหนดแลว้ ไม่มผูีถ้อื

หุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับรษิทั  

              คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหาโดยพจิารณาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์และ

ประวตักิารทาํงานทีด่ ี มคีุณธรรม จริยธรรม สามารถอทุศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพอและมคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงต่ออกีวาระหนึ่ง   

   คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และใหเ้สนอทีป่ระชมุผู ้

ถอืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง ประวตัแิละขอ้มูลกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกต ัง้

คร ัง้นี้ มรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

               

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เติม ประธานจงึเสนอใหท้ี่ประชุมเลอืกกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาดาํรง

ตาํแหน่งอกีวาระหนึ่งตามทีค่ณะกรรมการเสนอ โดยใหล้งคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มตทิี่ประชมุ  ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติใหเ้ลอืกกรรมการท ัง้ 3 ท่านซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่ง ดงันี้ 

 

(1)   นายสมใจนึก เองตระกูล ดว้ยคะแนนเสยีง 

   เหน็ดว้ย   จาํนวน  650,568,737  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   99.0861 

   ไมเ่หน็ดว้ย       จาํนวน 5,999,797    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.9138 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 329    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0000 
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(2)   นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

   เหน็ดว้ย   จาํนวน  633,479,934  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   96.4833 

   ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน 23,088,500   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   3.5165 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 429    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0000 

 

(3)   นายวชิยั พูลวรลกัษณ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

   เหน็ดว้ย   จาํนวน  633,480,034  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   96.4834 

   ไม่เหน็ดว้ย       จาํนวน 23,088,500   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   3.5165 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 329    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6

  

พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2559  

ประธานไดม้อบใหน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทน

สาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2559 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายชยั จรุงธนาภบิาล แจง้แก่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ว่า คณะกรรมการมมีตกิาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2559 เป็นจาํนวน

เงนิไม่เกิน 13 ลา้นบาท แยกออกเป็นค่าตอบแทนประจาํปี จาํนวน 7.2 ลา้นบาท และบาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 5.8 ลา้นบาท ท ัง้นี้  ค่าตอบแทน

กรรมการประจาํปี 2559 ดงักลา่ว พจิารณาจากความเหมาะสมของค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และ

ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดาํเนินงานของบริษทั โดยมรีายละเอียด

ค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชดุย่อยอืน่ของบรษิทั เปรยีบเทยีบกบัปี 2557 และ 2558 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2559  

 

              มตทิี่ประชมุ  ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมตัิค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2559 จาํนวน 13 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

เหน็ดว้ย   จาํนวน  619,513,049  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   94.3542 

    ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน  37,068,890   เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   5.6457 

    งดออกเสยีง  จาํนวน 329    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0000 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2559 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชแีละการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทัประจาํปี 2559 

ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  
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เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2559 โดย

กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

1. นายไพบูล ตนักูล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

2. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

ท ัง้นี้ ผูส้อบบญัชรีายนายไพบูล ตนักูล และรายนายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและ

บรษิทัย่อยเป็นคร ัง้แรก และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 ส่วนนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทั

ย่อยแลว้เป็นเวลา 5 ปีตดิต่อกนั ในการนี้ ยงัไม่มผูีส้อบบญัชรีบัอนุญาตดงัรายนามขา้งตน้รายใดทีป่ฏบิตัหินา้ทีต่รวจสอบบญัชีของบริษทั (เป็นผู ้

ลงลายมอืชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 5 รอบปีบญัชีตดิต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ซึ่งเป็น

สาํนกังานสอบบญัชขีองบรษิทันัน้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ 

เป็นเวลา 10 ปี 
ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักล่าวไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/หรือส่วนได ้

เสยีกบับรษิทั/บรษิทัย่อย/ผูบ้รหิาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะทีจ่ะมผีลกระทบต่อการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็น

อสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ควรกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 7,270,000 

บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

ผูถ้อืหุน้ มาประชมุดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. อยากทราบว่าทางบริษทัฯ ใชบ้ริการบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั ในฐานะผูส้อบบญัชีมาแลว้กี่ปี และมี

นโยบายในการเปลีย่นผูส้อบบญัชหีรอืไม่ 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบคาํถามดงันี้ 

1. บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 10 ปี มกีาร

เปลีย่นตวัผูส้อบบญัชีไปแลว้ 2 ท่านและในปีนี้จะเป็นผูส้อบบญัชีรายที ่3 โดยนโยบายการพจิารณาผูส้อบบญัชีน ัน้ ทางบริษทัฯ 

พจิารณาจากผูส้อบบญัชีที่อยู่ในมาตรฐาน ที่เป็นที่ยอมรบัของผูถ้อืหุน้ ขณะเดียวกนั ตอ้งอยู่ในหลกัเกณฑท์ี่ทางบริษทัสามารถ

ปรกึษาและทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการพจิารณาค่าสอบบญัชีดว้ยเช่นกนั โดยสามประเด็นนี้ถอืเป็นหลกัในการ

พจิารณาผูส้อบบญัชขีองทางบรษิทั ท ัง้นี้ทกุๆ 3 ปี บรษิทัจะเชญิผูส้อบบญัชรีายอืน่เขา้มาเสนอ และพจิารณาถงึทางเลอืกอืน่ๆ เสมอ 
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ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิรายย่อย มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. สาํหรบัการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชี อยากใหล้องพิจารณาการแต่งต ัง้ใหผู้ส้อบบญัชีตรวจสอบบริษทัย่อย/บริษทัในเครือที่อยู่ใน

ต่างประเทศดว้ย แทนการจา้งผูส้อบบญัชีของประเทศนัน้ๆ เพือ่ประหยดัค่าใชจ่้าย และอยากให ้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ 

เอบเีอเอส จาํกดั เปิดเผยขอ้มลูของผูส้อบบญัชรีายใหม่ๆ เพือ่เป็นขอ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้ 

นายชยั จรุงธนาภบิาล ตอบคาํถามดงันี้ 

1. ทางบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาการคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีตาม 3 หลกัเกณฑใ์นขา้งตน้ ดงัทีก่ลา่วมาแลว้ 

 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอให ้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี

บรษิทั ประจาํปี 2559 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดัเป็นสาํนกังานสอบบญัชีของ

บรษิทัและบริษทัย่อยสาํหรบัปี 2559 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ

บรษิทั 

1. นายไพบูล ตนักูล     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298 

2. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

4. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์     ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฎิบตัิงานได ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตอื่นของบริษทัแทนได ้ และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบับริษทัและบริษทัย่อย เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 7,270,000 บาท โดยผูถ้ือหุน้

ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  656,573,958  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   99.9986 

   ไม่เหน็ดว้ย   จาํนวน 9,097     เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   0.0013 

   งดออกเสยีง  จาํนวน 329    เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ   -  

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 วาระอืน่ๆ 

เมือ่สิ้นสุดการประชมุในวาระที ่8 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุมเพือ่

พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

-  

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามประเดน็เพิม่เตมิและขอ้เสนอแนะ  

 

ผูถ้อืหุน้ มาดว้ยตนเอง มคีาํถามดงันี้ 

1. อยากทราบถงึเหตผุลในการงดแจกของชาํร่วย   
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นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาํถามดงันี้ 

1. บริษทัฯ ไดร้บัการแนะนําจากตลาดหลกัทรพัยเ์รื่องของการงดแจกของชาํร่วยแก่ผูถ้ือหุน้ ท ัง้นี้  ทางบริษทัฯ จะขอพิจารณา

ดาํเนินการในเรื่องอืน่เพือ่ประโยชนข์องผูถ้อืหุน้เป็นการทดแทน 

นางกลุกนิษฐ  คาํศิรวิชัรา ตอบคาํถามเพิม่เตมิดงันี้ 

1. นโยบายการใหง้ดแจกของชาํร่วย เป็นเรื่องทีก่าํหนดโดยตลาดหลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัฯ จาํเป็นตอ้งปฏบิตัติามคาํแนะนาํดงักลา่ว  

 

ผูถ้อืหุน้ มคีาํถามและขอ้เสนอแนะดงันี้ 

1.  บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการลดพนกังานและใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆ มาทดแทนในการจองบตัรชมภาพยนตร ์ใช่หรือไม่ หากใช่ อยากจะ

ใหพ้ฒันาระบบและแอปพลเิคช ัน่ใหม้คีวามเสถยีร 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. ปจัจบุนัทางบริษทัฯ รอ้ยละ 95 มกีารขายบตัรชมภาพยนตรผ่์านอเีลก็ทรอนิคสห์มดแลว้ แต่เรายงัไม่ทิ้งดา้นการใหบ้ริการโดย

พนกังานไป ซึง่การทาํงานโดยใชร้ะบบอเีลก็ทรอนิคสเ์ช่นนี้ ไดก้ารตอบรบัทีด่มีากจากลูกคา้ จะสงัเกตไดว้่า แมจ้ะมหีนงัทีส่เกลใหญ่ๆ 

เขา้มา แต่สาขาต่างๆ ของเราไม่มกีารลูกคา้ทีต่อ้งรอคิวเลย ซึ่งในแผนธุรกิจของเรา มกีารขยายสาขามากขึ้น แต่ไม่ใช่ว่าจาํนวนคน

จะตอ้งมากตามจาํนวนสาขา ทางบริษทัฯ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์เช่น การนาํจอ LED มาใชใ้นการแจง้เรื่องและ

รอบหนงัเพือ่ใหข้อ้มูลแก่ลูกคา้ เป็นตน้ โดยแผนธุรกิจดงักล่าวจะช่วยใหบ้ริษทัฯ เตบิโตไปพรอ้มๆกบัการควบคุมรายจ่ายไดอ้ย่าง

เหมาะสม และ ทางบริษทัฯ จะมกีารพฒันาและปล่อยระบบแอปพลเิคช ัน่ตวัใหม่ในเดอืนนี้  โดยจะมคีวามทนัสมยัและเสถยีรยิ่งขึ้น

กว่าเดมิ 

 

ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิรายย่อย มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. อยากใหบ้รษิทัฯ ทาํการ Road Show บ่อยๆ เพือ่ประโยชนใ์นการขยายธุรกจิและเพิม่ศกัยภาพในการทาํการตลาดมากขึ้น 

2. อยากเสนอใหม้กีารเผยแพร่ข่าวสารผ่าน e-newsletter เพื่อใหข้อ้มูลแก่ผูถ้อืหุน้ และอยากใหห้น่วยงานที่เกี่ยวขอ้งลด หรือ

ยกเลกิการเปิดเผยทีป่รากฎอยู่แลว้ทางเวบไซต ์เช่น วาระที ่1 เพือ่ประหยดัเวลาในการประชมุ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1.  ทางบรษิทัฯ มกีาร Road Show ท ัง้ลอนดอน ฮ่องกง สงิคโปร ์เป็นประจาํในแต่ละปี เพราะผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่เป็นกองทนุท ัง้ไทย

และต่างชาต ิรวมไปถงึการประชมุผ่าน Conference Call หรอื พบปะผูถ้อืหุน้ดว้ย เพือ่เป็นการเขา้ถงึและใหข้อ้มลูแก่ผูถ้อืหุน้ไดม้าก

ขึ้น นอกเหนือไปจากการ Road Show เพยีงอย่างเดยีว 

2. ทางบรษิทัฯ จะพจิารณานาํขอ้มลูทีน่่าสนใจขึ้นบนเวบไซด ์ท ัง้นี้ประเดน็เรื่องของ CG ทีเ่ป็นเรื่องทีท่างบรษิทัฯ ใหค้วามสาํคญัเป็น

อย่างมาก ท ัง้เรื่องความโปร่งใสและการใหข้อ้มูลทีถู่กตอ้งครบถว้น โดยเฉพาะทางผูส้อบบญัชีของเราซึ่งเป็นบริษทัใหญ่ทีส่ามารถ

เชื่อม ัน่ไดถ้งึความเป็นมอือาชพีและมมีาตราฐานทีสู่ง ซึง่ทาํใหส้รา้งความม ัน่ใจในประเดน็ของ CG ไดเ้ป็นอย่างมาก 

 

ผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิรายย่อย มขีอ้เสนอแนะดงันี้ 

1. อยากเสนอใหเ้พิม่ค่าตอบแทนพเิศษ เพือ่สรา้งแรงจูงใจในการทาํงาน โดยอาจพจิารณาเทยีบเคียงจากบริษทัช ัน้นาํต่างๆในตลาด

หลกัทรพัย ์รวมไปถงึ อยากเสนอใหม้กีารทาํประกนัความรบัผดิของกรรมการและพนกังานเพือ่อาจลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกิดขึ้นจาก

การทาํงาน 
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นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1.  ขอขอบคุณในคาํแนะนาํเป็นอย่างมาก โดยบริษทัฯ ทาํธุรกิจใหบ้ริการซึ่งตอ้งมกีารตดิต่อกบัผูร่้วมงานเป็นจาํนวนมาก สาํหรบั

เรื่องของค่าตอบแทนพเิศษ ทางบรษิทัฯ จะพจิารณากนัเป็นการภายในต่อไป 

นายสมใจนึก เองตระกูล ตอบคาํถามเพิม่เตมิ ดงันี้ 

1. ทางคณะกรรมการตอ้งขอขอบคุณในคาํแนะนาํทีใ่หพ้จิารณาในการเพิม่บาํเหน็จใหแ้ก่กรรมการ ซึง่ทางคณะกรรมการมคีวามยนิดี

เป็นอย่างยิง่แลว้ ทีท่ีป่ระชมุพจิารณาค่าตอบแทนตามความเหมาะสม ดงัทีเ่สนอไป 

 

ผูถ้อืหุน้ มคีาํถาม ดงันี้ 

1.  อยากถามถงึแผนงานในระยะ 1-2 ปีขา้งหนา้นี้ สาํหรบัการลงทนุในต่างประเทศ  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์ตอบคาํถามดงันี้ 

1. ปีทีแ่ลว้บริษทัฯ ขยายโรงภาพยนตรไ์ดค่้อนขา้งมาก โดยปีทีผ่่านมามกีารขยายโรงไดถ้งึ 100 โรง จากทีเ่คยเพิ่มจาํนวนโรงได ้

เพยีง 30-40 โรงในแต่ละปี โดยในปี 2563 เราคาดว่าเราจะขยายโรงภาพยนตรไ์ดร้วมท ัง้หมดถงึ 1000 โรง โดยเป็นโรงภาพยนตร ์

900 โรงในประเทศไทยและอกี 100 โรงภาพยนตรใ์น CLMV ซึ่งบริษทัคาดการณ์ว่า อตุสาหกรรมภายใน 5 ปีขา้งหนา้จะโตไดเ้ป็น

สองเท่า โดยสามารถเห็นไดว้่าหนงัทางฝัง่ฮอลวูิดปจัจุบนัทาํออกมาเอาใจคนเอเชียเป็นหลกั เพราะในปจัจบุนั แถบเอเชียนัน้มกีาร

เตบิโตในอตุสาหกรรมภาพยนตรม์ากทีสุ่ด โดยหลกัเลยคอื ประเทศจนี ซึง่ปจัจบุนัมโีรงภาพยนตรถ์งึ 35,000 โรงแลว้ และในอกีสอง

ปีขา้งหนา้ประเทศจนีน่าจะเป็นทีห่นึ่งใน Box office ของโลก หากมโีอกาสนาํหนงัไปขายทีป่ระเทศจนีจะมโีอกาสทาํเงนิมากมาย ซึง่ใน

อเมรกิาและยุโรป ปจัจบุนัเรยีกไดว้่ามกีารเตบิโตนอ้ย แต่ในเอเชยีมกีารเตบิโตกา้วกระโดด เช่น จนีมกีารเตบิโตถงึ 20-30 เปอรเ์ซ็นต์

ในแต่ละปี โดยบรษิทัฯ เองก็ตอ้งขยายฐานใหม้ากขึ้น เพือ่รองรบัการเขา้มาของหนงัฮอลวูิดเช่นกนั สาํหรบัในไทยเอง ทางบรษิทัฯ ก็

สามารถขยายสาขาไดม้ากขึ้น จากการขยายสาขาไปพรอ้มกบัเทสโกโลตสัและบิก๊ซ ีซึ่งเป็นส่วนสาํคญัทีท่าํใหบ้ริษทัฯ เตบิโตไดม้าก 

และในส่วนของภาพยนตรไ์ทย เมือ่เราขยายสาขาออกต่างจงัหวดัไดม้าก เท่ากบัเราเปิดช่องทางใหก้บัภาพยนตรไ์ทยไดม้ากขึ้น รวมไป

ถงึการใชภ้าพยนตรไ์ทยในการขบัเคลือ่นการเตบิโต ซึ่งเหน็ไดจ้ากสดัส่วนภาพยนตรไ์ทยในเขมรและลาวทีสู่งมาก หลายเรื่องชนะ

หนงัฮอลวูิด โดยทางเราจะพฒันาในการกาํหนดวนัฉายภาพยนตรใ์หพ้รอ้มๆกนั กบัทีฉ่ายในประเทศไทย เพือ่ทาํใหโ้อกาสทีจ่ะทาํ

รายไดใ้นต่างประเทศสูงขึ้น โดยบรษิทัฯ จะทาํการพฒันาอตุสาหกรรมท ัง้ในส่วนของขนาดและขยายโรงภาพยนตรใ์หม้ากขึ้น และใน

ส่วนของภาพยนตรจ์ะใชภ้าพยนตรไ์ทยเป็นโอกาสในการพฒันา ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ ไดร่้วมลงทนุกบัทาง CJ ซึง่เป็นบรษิทัยกัษใ์หญ่ของ

เกาหล ีซึง่เป็นผูส้รา้งวฒันธรรม K-Pop ใหเ้ตบิโต เพือ่ผลติหนงัไทยโดยเฉพาะฉายท ัว่เอเชยี ซึง่ทาง CJ เองก็มองว่าหนงัไทยสามารถ

ไปฉายในประเทศเพือ่นบา้นไดง้า่ยกว่าหนงัเกาหลมีาก และมกีารตอบรบัดมีากๆ และหากมโีอกาสไปฉายทีจ่นีไดก็้จะทาํใหอ้ตุสากรรม

หนงัของไทยแขง็แรงมาก 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:00 นาฬกิา 

 

 
                              (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

                                    ประธานทีป่ระชมุ 
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