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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) 

วนัศุกรท์ี ่24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซนีีเพลก็ซ ์รชัโยธนิ (โรงที ่14) 

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

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

กรรมการของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ  

1. นายสมใจนึก          เองตระกูล     ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายวชิา                  พูลวรลกัษณ ์   กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3. นายชยั                    จรุงธนาภบิาล   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

4. นายไกรทพิย ์  ไกรฤกษ ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ  

     และกรรมการอสิระ  

5. นายวรีวฒัน ์                องคว์าสฎิฐ ์     รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร 

6. นายวลัลภ                ตัง้ตรงจติร     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

7. นางภารด ี                  พูลวรลกัษณ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 

8. นายธนกร                   ปลุเิวคนิทร ์      กรรมการและกรรมการบรหิาร  

9. นายแพทยเ์สถยีร   ภู่ประเสรฐิ       กรรมการอสิระ 

หมายเหต:ุ กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุ คดิเป็นรอ้ยละ 82 ของกรรมการท ัง้หมด 

 

กรรมการของบรษิทัทีล่าประชมุ 

1. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์   โลหะชาละ  กรรมการอสิระ 

2. นายวชิยั                    พูลวรลกัษณ ์     กรรมการ 
 

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางสาวฐติาภสัร ์  อสิราพรพฒัน ์    รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานการเงนิและบญัช ีและเลขานุการบรษิทั   

                             

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นางกุลกนิษฐ  ค าศิรวิชัรา       ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

      และเลขานุการการประชมุคร ัง้นี้ 

2. นางสาวขจ ี          ธนชัปญัเจรญิ        ทีป่รกึษากฎหมาย 

                                                       บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

ผูส้อบบญัชทีีเ่ขา้ร่วมประชมุ 

1. นายขจรเกยีรต ิ  อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัช ี 

                                บรษิทั ไพรซ้วอรเ์ตอรเ์ฮา้ส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
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เริ่มประชมุเวลา 10:00 นาฬกิา 

เลขานุการการประชุม แถลงว่า ในการประชุมคร ัง้นี้  บริษทั อนิเวนทเ์ทค ซสิเทม็ส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ร่วมกบัคุณขจี 

ธนชัปญัเจรญิ ทีป่รกึษากฎหมาย บรษิทั ส  านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั จะท าหนา้ทีต่รวจสอบการลงคะแนน      

นายสมใจนึก  เองตระกูล ประธานกรรมการบรษิทั ท  าหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชุมและไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบั

ของบรษิทัก าหนดใหก้ารประชมุผูถ้อืหุน้ ตอ้งมผูีถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 25 คน และตอ้งมหีุน้

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุน้ทีจ่  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  ขณะนี้มผูีถ้อืหุน้เขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 45 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะจ านวน 966 ราย รวมท ัง้สิ้นจ านวน 1,011 ราย จ านวนหุน้ที่เขา้ประชุมและมสีทิธิ 

ออกเสยีงลงคะแนนจ านวน 649,311,092 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 72.58 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมด ถอืว่าครบเป็นองคป์ระชุม  

จงึขอเปิดการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 

ประธานแจง้ว่า เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุ

ในวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  รวมท ัง้ใหเ้สนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกต ัง้เป็นกรรมการและส่งค าถามเกี่ยวกบัวาระการประชุม

เป็นการล่วงหนา้ต ัง้แต่วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ www.majorcineplex.com และ 

www.set.or.th ปรากฏว่าไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องดงักลา่ว จงึใหพ้จิารณาไปตามวาระทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้  

ก่อนพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการของการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์าร

ลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ดงันี้ 

1.  การออกเสยีงลงคะแนน ขอ้บงัคบัของบรษิทัก าหนดใหผู้ถ้อืหุน้มคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ส  าหรบัการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีทีไ่ม่เหน็

ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระนัน้ ๆ  เท่านัน้  ส่วนในกรณีทีผู่ร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดยีนจะสามารถแยกลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระได ้

และถา้มกีารลงคะแนนไม่เตม็จ านวน  จ านวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นการงดออกเสยีง 

3. ในกรณีที่ผูถ้ือหุน้ไดม้อบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทัไดร้วบรวมและบนัทกึการออกเสียงไวใ้น

คอมพวิเตอรแ์ลว้  ผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ร่วมประชมุไม่ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

4. หากผูถ้อืหุน้ใดจะซกัถามหรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิม่เตมิในประเด็นใด ขอใหเ้ขยีนค าถามลงใน

กระดาษแลว้ส่งใหเ้จา้หนา้ที ่โดยกรรมการจะตอบค าถามเมือ่น าเสนอจบในแต่ละวาระหรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

เลขานุการการประชุม ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถ้อืหุน้เป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน ซึ่งไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดแสดงความ

ประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง 

จากนัน้เลขานุการไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผูถ้อืหุน้คร ัง้นี้  ซึ่งจะประกอบไปดว้ยคะแนนเสยีง

ดงัต่อไปนี้  

- วาระที ่2 และวาระที ่4  เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบจงึไม่ตอ้งลงมต ิ 

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 และวาระที่ 7 ตอ้งไดร้บัมติอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงท ัง้หมดของ   

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- วาระที ่5 ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑท์ีก่  าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที ่13 

- วาระที ่6 ตอ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุ 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงหลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนแลว้  ประธานจงึไดด้  าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ

การประชมุดงัต่อไปนี้ 

 

    

http://www.majorcineplex.com/
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วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัที่ 11 เมษายน 2562 

ประธานไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า บริษทัไดจ้ดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่11 เมษายน 2562 

และไดจ้ดัท  ารายงานการประชุมเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยใ์นเวลาทีก่ฎหมายก าหนด รวมท ัง้ได ้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษทัที่ www.majorcineplex.com แลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 1  

จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 ทีไ่ดป้ระชมุเมือ่วนัที ่11 เมษายน 2562   

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อใหท้ี่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม

สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 701,389,994 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 

 ประธานไดใ้หน้ายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร เป็นผูแ้ถลงผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 

2562 นายวชิา พูลวรลกัษณ์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2562 โดยมรีายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษทั 

ทีไ่ดแ้จกใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนการประชมุแลว้       

นายวชิา พูลวรลกัษณ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ไดข้อใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ที่

บรหิารสายการเงนิและบญัช ีเป็นผูร้ายงานการด าเนินการของบรษิทัเกี่ยวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัช ัน่ในช่วงปีทีผ่่านมา 

นางสาวฐิตาภสัร ์อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า บริษทัไดป้ระกาศ

เจตนารมณ์เพื่อเป็นแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ 

CAC) ในการต่อตา้นทจุรติ เมือ่วนัที ่18 กมุภาพนัธ ์2563 ทีผ่่านมา 

เมือ่จบการรายงานความคบืหนา้เกี่ยวกบันโยบายการต่อตา้นการทจุรติ ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ 

 

1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

จากสถานการณโ์รคโควดิ-19 บรษิทัมแีผนการทีจ่ะสูต่้อไปอย่างไร 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

ธุรกิจของบริษทัถูก Shutdown ตัง้แต่เดือนมีนาคม ถึงเดือนพฤษภาคม และได ้Re-open เมื่อเดือนมถิุนายนที่ผ่านมา  

สิง่ทีเ่ป็นขอ้กงัวลของบริษทัคือ เมือ่โรงภาพยนตรก์ลบัมาเปิดใหบ้ริการได ้คนจะยงัดูภาพยนตรเ์หมอืนเดมิ หรือจะมปีจัจยัใดมา 

disruption เปลีย่นไลฟ์สไตลข์องคนหรือไม่ ซึ่งโรงภาพยนตรก์็เผชิญสถานการณ์เดียวกบัโรงภาพยนตรอ์ื่นๆ ท ัว่โลก คือ

สถานการณ์โรคโควดิ-19 ในสหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศตน้ทางของสตูดโิอภาพยนตร ์ยงัไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได ้

ส่งผลใหโ้รงภาพยนตรใ์นสหรฐัอเมริกายงัไม่เปิดใหบ้ริการ ดงันัน้ สถานการณ์ของโรงภาพยนตรจ์ึงค่อนขา้งตอบยาก  

ว่าจะเป็นไปในทศิทางใด อย่างไรก็ตามนบัเป็นความโชคดทีีร่ะบบสาธารณสุขของประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณข์อง

โรคโควดิ-19 ไดด้ ีท ัง้นี้ เมือ่เดอืนมถินุายนทีผ่่านมา มภีาพยนตรไ์ทยเขา้ฉายสองเรื่อง และภาพยนตรเ์รื่อง Peninsula ทีเ่พิง่
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เขา้ฉายเป็นวนัแรกก็มตีวัเลขทีด่ ีดงันัน้ จงึเชื่อว่าหากภาพยนตรก์ลบัมาฉายตามปกติ คนก็จะยงัคงมาชมภาพยนตร ์ไม่ไดก้ลวั

การชมภาพยนตรแ์ต่อย่างใด 

 

2. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 ค่าใชจ่้ายในการรบัมอืกบัมาตรการป้องกนัโควดิ-19 หากมกีารระบาดรอบสอง จะป้องกนัไดอ้ย่างไร 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

บริษทัมีการบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้าย โดยบริษทัไม่ไดม้ี overhead fixed cost ที่สูง ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะของ 

Revenue share ท ัง้หมด ซึ่งในระหว่างที่โรงภาพยนตรปิ์ดใหบ้ริการก็ไม่ไดม้กีารจ่ายค่าเช่าแต่อย่างใด ดงันัน้ หากเกิดการ

ระบาดรอบสอง แมว้่าบรษิทัคงไม่สามารถลด cost ใหเ้หลอืศูนยไ์ด ้แต่บริษทัสามารถ save cost ในเรื่อง rental cost และ 

film cost ไดค่้อนขา้งมาก 

 

3. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 บรษิทัจะสามารถต่อสูก้บั Disruption อย่างเช่น Netflix และอืน่ๆ ไดห้รอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 Netflix น่าจะไม่ใช่คู่แข่งโดยตรงของธุรกิจภาพยนตร ์คนทีดู่ Netflix ส่วนใหญ่ดูซรีีส ์ไม่ใช่ภาพยนตร ์โดยบริษทัไดร้บัค าถามนี้

มาต ัง้แต่ปี 2017 แต่จ านวนบตัรชมภาพยนตรท์ี่บริษทัจ าหน่ายไดย้งัคงเพิ่มขึ้นทุกปี และในปจัจุบนับริษทัมีการจ าหน่าย

ภาพยนตรไ์ทยใหแ้ก่ Netflix อกีดว้ย 

 

4. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้   

 กระแสเงนิสดเป็นอย่างไร การปิดโรงภาพยนตรม์ผีลกระทบมากนอ้ยแค่ไหน 

 นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

ธุรกิจของบริษทัม ีHard asset ค่อนขา้งมาก ท าใหม้ค่ีาเสือ่มค่อนขา้งมาก จงึอาจท าใหใ้นแงข่อง Balance sheet ดูไม่ค่อยดี

เท่าใดนกั อย่างไรก็ตาม บริษทัมีหนี้ จ  านวนไม่มาก และมีวงเงนิจากธนาคารค่อนขา้งมาก ซึ่งขณะนี้ โรงภาพยนตร์ได ้

เปิดใหบ้รกิารแลว้ จงึน่าจะไม่มปีญัหาเรื่องกระแสเงนิสดแต่อย่างใด 

 

5. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 การส่งเสรมิการขายจะท ามากขึ้นหรอืไม่ ปรมิาณคนดูจะเพิม่ขึ้นไดอ้ย่างไร การใหต้ ัว๋ฟร ีต ัว๋ราคาถกู ต ัว๋บฟุเฟ่ต ์จะช่วยไดม้าก

นอ้ยแค่ไหน ช่วยลดคนกลวัโควดิ-19 ไดห้รอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

ขออธบิายเป็น Big Strategy ซึง่เรยีกไดว้่าเป็น 4 ยุทธศาสตรท์างรอดของเมเจอร ์คอื 

1) M Pass 1,000,000 members -  เปลี่ยนโมเดลธุรกิจ จากการขายบตัรชมภาพยนตร์ปกติ เป็น Subscription 

ท ัง้หมด  ท าใหเ้ป็น New normal ของการชมภาพยนตร ์โดยการน า M Pass มาแทนที ่M generation ซึง่หากท าให ้

สมาชกิ M generation ทีม่อียู่ในปจัจบุนั จ านวน 1,000,000 members จากท ัง้หมด 1.7 ลา้น members เปลีย่นมา

เป็นสมาชิก M Pass จะท าใหบ้ริษทัมรีายไดเ้ป็น Recurring income ประมาณ 250-300 ลา้นบาทต่อเดอืน ซึ่งเชื่อว่า 

M Pass จะตอบโจทยข์องผูบ้รโิภค 
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2) Total Digital Organization – สิ่งที่บริษทัท  าในช่วงโควิด -19 คือทรานส์ฟอร์มองค์กรใหเ้ป็น Total Digital 

Organization กลา่วคอื เป็น Paperless company และ Cashless society ซึง่จะท าใหส้ามารถบรหิารจดัการตน้ทนุ

ไดเ้ป็นอย่างด ี 

3) ส่งเสริมภาพยนตรไ์ทย – บริษทัจะทุ่มเทไปที่ภาพยนตรไ์ทยมากขึ้น โดยเชื่อว่าในปี 2021 จะมีภาพยนตรไ์ทยที่มี

คุณภาพเป็นจ านวนมาก ซึ่งไดม้กีารพูดคุยร่วมกบัสตูดโิอว่าจะตอ้งผลติภาพยนตรไ์ทยทีม่คีุณภาพ และสามารถตอบ

โจทยผู์บ้รโิภคได ้

4) Digital Business – ต ัง้ทีมใหม่โดยสรรหา Young blood เขา้มา เพื่อท  า Digital business new model ใหม่ 

ตวัอย่างเช่น ในอนาคตอาจจะมีภาพยนตร์ฟรีใหร้บัชมผ่าน Youtube ซึ่งจะสรา้งรายไดใ้หบ้ริษทัอีกทางหนึ่ง 

นอกเหนือจากการน าภาพยนตรไ์ปจ าหน่ายให ้Digital TV 

 

6. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 สะพานเชื่อมรถไฟฟ้าบทีีเอสเขา้เมเจอร ์รชัโยธิน เมเจอรต์อ้งรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายดว้ยหรือไม่ และท าใหจ้  านวนคนเขา้มา

เพิม่ขึ้นดว้ยหรอืไม่ 

 นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 จ านวนคนเขา้มาในศูนยก์ารคา้เพิ่มขึ้นแน่นอน โดยในช่วงเย็นของวนัมจี  านวนคนเขา้เยอะมาก ท ัง้นี้  สะพานเชื่อมรถไฟฟ้า 

บทีเีอสดงักล่าว เป็นการร่วมทุนระหว่าง บริษทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จ ากดั (มหาชน) กบัธนาคารไทยพาณิชย ์จ ากดั 

(มหาชน) (SCB) ซึง่เมเจอรร์บัผดิชอบค่าใชจ่้ายเพยีงครึ่งหนึ่ง 

 

7. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 บรษิทัไดม้กีารขอลดค่าเช่ากบัผูใ้หเ้ช่าหรอืไม่ และสามารถลดค่าใชจ่้ายไดอ้ย่างไรบา้ง 

 นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 ลกัษณะการช าระค่าเช่าส่วนใหญ่เป็นแบบ Revenue share 

 

8. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 ภาพยนตรท์ีม่กีารร่วมทนุกบัเกาหล ีเรื่อง Cracked มคีวามคบืหนา้อย่างไร 

 นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

 ภาพยนตรเ์รื่อง Cracked มกี าหนดเขา้ฉายในเดอืนพฤศจกิายน ปี 2563 นี้ 

 

9. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 หากผลกระทบโควดิ-19 ยดืเยื้อไปนานถงึปีหนา้ บรษิทัจะสามารถด ารงธุรกจิไปไดอ้ย่างไร 

 นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 การด ารงธุรกจิภายใตส้ถานการณโ์ควดิ-19 เป็นความทา้ทายของผูบ้รหิารทกุองคก์ร อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าเมเจอรน่์าจะผ่านไปได ้

หากท าตาม 4 ยุทธศาสตรท์างรอดดงักล่าว ซึ่งบริษทัไม่ไดค้ิดเพยีงแค่ทางรอดเท่านัน้ แต่คิดต่อไปอีกว่าจะท าอย่างไรให ้

เมเจอรก์ลบัมายิง่ใหญ่เตบิโต และดกีว่าเดมิไดอ้กีดว้ย 
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10. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ- ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 รฐับาลมาช่วยเยยีวยาธุรกจิของเมเจอรบ์า้งหรอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 บริษทัมคีวามพยายามอย่างยิ่งทีจ่ะใหภ้าครฐัเขา้มาช่วยธุรกิจภาพยนตร ์โดยอยากใหภ้าครฐัมองว่าอตุสาหกรรมภาพยนตร ์

เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มคีวามส าคญั และสามารถน าเงนิเขา้ประเทศไดม้าก ซึ่งจะมกีารเขา้ไปพูดคุยกบัภาครฐั ท ัง้เรื่อง Movie 

Fund และการเขา้มาส่งเสริมภาพยนตรไ์ทยดงัเช่นในต่างประเทศ ซึ่งปจัจบุนัภาครฐัใชเ้งนิกบัดา้นอุตสาหกรรมภาพยนตร์

ค่อนขา้งนอ้ย 

 

11. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ- ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 ผลกระทบจากโควดิ-19 ในประเทศกบัต่างประเทศ มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอย่างไร 

 นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 ขณะนี้ โรงภาพยนตรใ์นเอเชียกลบัมาเปิดใหบ้ริการเยอะมากแลว้ และเชื่อว่าในวนันี้  Hollywood จะมองว่าโรงภาพยนตร ์

ในเอเชียเป็น First window ไม่ใช่สหรฐัอเมริกา ซึ่ง New normal ของสตูดโิอเริ่มจะแบ่งยุโรป เอเชีย และสหรฐัอเมริกา 

โดยในสหรฐัอเมรกิาจะเป็น VOD ขณะทีเ่อเชยีจะตอ้งเป็น theatrical  

 

 เลขนุการการประชุม แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อควบคุมการประชุมไม่ใหใ้ชเ้วลานานเกินไป ซึ่งสนองนโยบายป้องกนัการ 

แพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ค าถามทีม่คีวามคลา้ยคลงึกนัจะขอไปตอบในวาระอืน่ๆ  

 

 ประธานแจง้ต่อทีป่ระชมุว่าวาระนี้ เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัช ีชี้แจงเกี่ยวกบังบการเงนิประจ าปี 

2562 สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ชี้แจงว่าคณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารท างบการเงนิประจ าปี 2562 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแลว้ ตามรายละเอยีดทีไ่ดส่้ง

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุ 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ  

 

1. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 มาตรฐานบญัชฉีบบัที ่9 และฉบบัที ่16 รวมท ัง้ฉบบัอืน่ๆ มผีลกระทบต่อการลงบญัชอีย่างไร 

 นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

 มาตรฐานบญัชีฉบบัที่ 9 เกี่ยวกบัเครื่องมือทางการเงนิ ที่บริษทัพจิารณาการต ัง้ส  ารอง โดยจะมีผลต่องบการเงนิในปี 2563  

ซึง่บรษิทัจะพจิารณาร่วมกบัผูส้อบบญัช ีท ัง้นี้ ผลกระทบทีเ่กดิขึ้นต่อบรษิทัไม่เป็นตวัเลขทีม่สีาระส าคญัแต่อย่างใด และมาตรฐาน

บญัชฉีบบัที ่16 นัน้ บรษิทัปรบัตวัเลขในปี 2563 โดยจะกระทบก าไรสะสม และก าไรขาดทนุต่อๆ ไป ซึง่เป็นตวัเลขทีไ่ม่สูงมากนกั 
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2. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 การเปลีย่นแนวทางบนัทกึบญัชจีากตน้ทนุเป็นส่วนไดเ้สยีของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ไดผ้ลดอีย่างไร 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

การเปลีย่นวธิปีฏบิตัใินการบนัทกึบญัชดีงักลา่วนัน้ มผีลต่อการมองภาพของค่าเสือ่มราคา แต่ไม่มากเท่าใดนกั 

 

3. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 การส ารองเงนิเกษยีณอายุจะมกีารเพิม่ขึ้นตามปจัจยัทีเ่ปลีย่นแปลงหรอืไม่ เช่น ดอกเบี้ยลดลง เป็นตน้ 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัช ีไดช้ี้แจงว่า 

การต ัง้เงนิส  ารองเกษยีณอายุนัน้ พจิารณาโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่จะกระทบเขา้มาในงบการเงนิเป็นปกตทิกุปี อย่างไร  

ก็ตามตวัเลขทีม่ผีลกระทบในแต่ละปีนัน้เป็นตวัเลขทีไ่ม่สูงมาก 

 

4. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 จากค าถามขา้งตน้ การกระทบจะมผีลต่อการลดพนกังาน ลดเงนิเดอืนหรอืไม่ 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

บรษิทัไม่มนีโยบายลดพนกังาน แต่มกีารปรบัลดเงนิเดอืนบางส่วน ในช่วงสถานการณโ์ควดิ-19 ทีโ่รงภาพยนตรปิ์ดใหบ้รกิาร 

 

5. นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 การปรบัลดอตัราเงนิปนัผล ค่าตอบแทนกรรมการ ท  าใหส้ภาพคลอ่งและฐานะการเงนิ ดขีึ้นมากหรอืไม่ 

 นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

 มผีลท าใหส้ภาพคลอ่งและฐานะการเงนิของบรษิทัดขีึ้น 

 

6. นายปณชยั ก่อสวสัดิ์วรกลุ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

ค่าเสือ่มราคาในไตรมาส 1 จ านวน 318 ลา้นบาทนัน้ สามารถลด Cost ตรงนี้ ไดห้รือไม่ และในไตรมาส 3 โรงภาพยนตรเ์ปิด

ใหบ้รกิารแลว้ Breakeven หรอืไม่ 

 นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

 ค่าเสือ่มราคาในไตรมาส 1 มตีวัเลขทีสู่งขึ้นเลก็นอ้ย ซึง่มผีลกระทบมาจากมาตรฐานฉบบัที ่16 ส่วน Breakeven ของไตรมาส 3 

คงจะตอ้งรอดู โดย fixed cost ส่วนใหญ่จะเป็นค่าเสือ่มราคา 

 

7. นางสาวสุวรรณี เชยีรสริไิกรวุฒิ ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 หนี้สงสยัจะสูญ และหนี้ สูญ ในปี 2562 และปี 2561 ต่างกนัมาก เกดิขึ้นเนื่องจากอะไร และมโีอกาสทีจ่ะบวกกลบัคนืหรอืไม่ 

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายการเงนิและบญัชี ไดช้ี้แจงว่า 

ในปี 2561 และปี 2562 บรษิทัมกีารต ัง้ส  ารองหนี้ สูญ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้รา้นคา้เช่า ลูกหนี้สือ่โฆษณา ลูกหนี้กรมสรรพากร  

ซึง่มจี  านวนรายค่อนขา้งมาก ส าหรบัปี 2561 เหน็ไดว้่าตวัเลขนอ้ย เนื่องจากมกีารรบัคนืลูกหนี้ทีต่ ัง้หนี้ สูญไว ้ท ัง้นี้ ลูกหนี้ทีม่กีาร

ต ัง้หนี้ สูญไป บรษิทัไดพ้ยายามจะตามหนี้ เงนิดงักลา่วกลบัคนืมา 

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562   
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มติที่ประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้  มมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี 2562 สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามที่เสนอ โดยม ี

ผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 702,756,294 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 203,800 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

 ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 4 รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาลจ านวนสองคร ัง้ 

ประธานใหน้างสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานการเงนิและบญัชี ชี้แจงการจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 

2562 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา   

นางสาวฐติาภสัร ์อสิราพรพฒัน ์ชี้แจงว่าบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิ

ไดใ้นแต่ละปี โดยจะตอ้งไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกตขิองบรษิทัอย่างมนียัส  าคญั 

ในปี 2562 บริษทัมีผลก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงนิไดเ้ป็นจ านวน 1,170,028,054 บาท คิดเป็นก าไรต่อหุน้เท่ากบั 1.31 บาท ต่อหุน้ 

คณะกรรมการพจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้รบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจ านวนสองคร ัง้ รวมในอตัรา

หุน้ละ 1.00 บาท เป็นเงนิ 894,667,502 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 76.34 ของก าไรสุทธิต่อหุน้ แบ่งเป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก

ของปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.65 บาท เป็นเงนิ 581,533,876 บาท เมือ่วนัที ่4 กนัยายน 2562 เป็นการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลคร ัง้ทีห่นึ่ง 

และการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลคร ัง้ทีส่อง ส  าหรบัผลประกอบการครึ่งปีหลงัของปี 2562 ตามงบการเงนิ สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

ในอตัราหุน้ละ 0.35 บาท เป็นเงนิจ านวน 313,133,626 บาท เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลคร ัง้ทีส่องนี้ เพือ่

ลดผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นกบัผูถ้อืหุน้จากการเลือ่นประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ทีก่  าหนดไวใ้นวนัพฤหสับดทีี ่9 เมษายน 2563 ออกไป

ไม่มกี าหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงนิปนัผลประจ าปี 2562 อกี  

 

ประธานไดใ้หท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอใหท้ี่ประชุมรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 

จ านวนสองคร ัง้ ในอตัราหุน้ละ 1.00 บาท ตามรายละเอยีดทีเ่สนอขา้งตน้ โดยวาระนี้ เป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

  

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระใหท้ี่

ประชมุพจิารณา 

เลขานุการการประชุม แจง้ว่าในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 นี้ มกีรรมการจ านวนหนึ่งในสามตอ้งพน้จากต าแหน่ง

ตามวาระจ านวน 4 ท่านไดแ้ก่ 

1. นายชยั จรุงธนาภบิาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

     กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ 

 2. นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

3. นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

 4. รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ กรรมการอสิระ 
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ในการสรรหากรรมการ บริษทัไดป้ระกาศเชิญใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมาะสมเพื่อรบัการพจิารณา

เลอืกต ัง้เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั เมือ่ครบก าหนดแลว้ 

ไม่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลมายงับริษทั  

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้จิารณาสรรหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณแ์ละประวตักิาร

ท างานที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพียงพอและมีคุณสมบตัิที่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัโครงสรา้งของ

คณะกรรมการ จงึเหน็สมควรเสนอชื่อบคุคลทีค่ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน พจิารณาความเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ลว้

ต่อคณะกรรมการบรษิทั 

 คณะกรรมการบริษทัไดพ้จิารณากล ัน่กรองแลว้เหน็ชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ 

ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ตามรายชื่อดงัต่อไปนี้   

 (1) นายชยั จรุงธนาภบิาล ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

     กรรมการบรหิารความเสีย่ง และกรรมการอสิระ ต่ออกีวาระหนึ่ง 

 (2) นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประธานกรรมการ

     ก ากบัดูแลกจิการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ ต่ออกีวาระหนึ่ง 

 (3) นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ ด ารงค าแหน่งกรรมการ และกรรมการบรหิาร ต่ออกีวาระหนึ่ง 

 (4) นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ แทน รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ 

 โดยรายละเอยีดประวตัขิองบคุคลท ัง้ 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 ท ัง้นี้ ผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อล  าดบัที ่(1) – (2) และ (4) 

มคีุณสมบตัคิวามเป็นอสิระครบถว้นตามนิยามกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่เคร่งครดักว่านิยามของประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

 

ประธานใหท้ีป่ระชมุสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการทีด่ ีบริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิเลอืกกรรมการ

เป็นรายบคุคล โดยในการประกาศคะแนน จะประกาศทลีะรายชื่อเรยีงตามล  าดบั 

 

 มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีติดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

เลอืกต ัง้กรรมการท ัง้ 4 ท่าน คือ นายชยั จรุงธนาภิบาล นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์นายธนกร ปุลเิวคินทร ์และนายประเสริฐ บุญสมัพนัธ ์ 

เป็นกรรมการของบรษิทั ตามทีเ่สนอต่อทีป่ระชมุ ดงันี้  

(1) นายชยั จรุงธนาภบิาล ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 651,764,305 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 92.7171 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน  51,195,791 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 7.2828 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(2) นายไกรทพิย ์ไกรฤกษ ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 691,471,206 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 98.3656 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 11,488,890 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1.6343 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 
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(3) นายธนกร ปลุเิวคนิทร ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย จ านวน 702,156,695 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.8857 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 803,401 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.1142 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

(4) นายประเสรฐิ บญุสมัพนัธ ์ดว้ยคะแนนเสยีง (ด  ารงต าแหน่งแทน รอ้ยต ารวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ) 

เหน็ดว้ย จ านวน 670,729,165 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 95.4149 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 32,230,931 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 4.5850 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

  ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนและเบี้ยประชมุส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2563  

 ประธานไดม้อบให ้นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดการก าหนด

ค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2563 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

นายไกรทิพย ์ไกรฤกษ ์แจง้แก่ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 พิจารณาจากความเหมาะสมของ

ค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย และไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั 

รวมถงึการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษทั อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจัจุบนัซึ่งไดร้บัผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จงึไดเ้สนอให ้

คณะกรรมการบริษทัพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ลดลงรอ้ย 70 เมื่อเทยีบกบัปีก่อน โดยมีมติก าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการส าหรบัปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 4.11 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนประจ าปี จ านวน 2.34 ลา้นบาท และ

บ าเหน็จพเิศษ จ านวน 1.77 ลา้นบาท  

โดยมรีายละเอยีดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอสิระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษทั เปรียบเทยีบกบัปี 2561 และ 

2562 ตามเอกสารแนบทา้ย 4 

 

ประธานไดใ้หท้ีป่ระชุมสอบถามเพิม่เตมิ เมือ่ไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนส าหรบั

กรรมการ ประจ าปี 2563 

 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมพจิารณาแลว้มมีตอินุมตัิค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ ประจ าปี 2563 จ านวน 4.11 ลา้นบาท ตามที่

คณะกรรมการเสนอ โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้    

 

เหน็ดว้ย จ านวน 702,811,998 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9789 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 100 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสยีง จ านวน 148,000 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0210 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 7 พจิารณาแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษทั ประจ าปี 2563 

ประธานใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงรายละเอยีดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีริษทัประจ าปี 

2563 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา  

เลขานุการการประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นชอบตามความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพ้จิารณาแลว้

เหน็สมควรใหแ้ต่งต ัง้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นส านกังานสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 

โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั 

 1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

3. นางสาวธตินินัท ์แว่นแกว้  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432  

 ท ัง้นี้  ผูส้อบบญัชีรายนางสาวนนัทกิา ลิ้มวริิยะเลศิ และนางสาวธิตินนัท ์แว่นแกว้ ไดร้บัการเสนอชื่อใหแ้ต่งต ัง้เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยเป็นคร ัง้แรก และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการและทีป่ระชุม 

ผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ระหว่างปี 2549-2553 และปี 2559-2562 ในการนี้ ยงัไม่มผูีส้อบบญัชรีบัอนุญาต

ดงัรายนามขา้งตน้รายใดที่ปฏิบตัิหนา้ที่ตรวจสอบบญัชีของบริษทั (เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั) มาแลว้เป็นเวลา 7 รอบปีบญัชี

ติดต่อกนั ส่วนบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ซึ่งเป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษทันัน้ไดร้บัอนุมตัิจากที่ประชุม

คณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 14 ปี 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตังิานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  แทนได ้

นอกจากนี้  บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั และผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละ/

หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการ

ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบับริษทัประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 4,250,000 บาท  
และรบัทราบค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 3,810,000 บาท รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 

ท ัง้นี้  ส  าหรบับริษทั อจีีว ีเอ็กซิบชิ ัน่ จ ากดั บริษทั ดจิิตอล โปรเจคเตอร ์แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั และบริษทั เมเจอร ์รีวอรด์ส ์

จ ากดั ไดใ้ชบ้ริการสอบบญัชีจากบริษทั ศุภชยัสอบบญัชี จ ากดั ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท  

โดยคณะกรรมการจะเป็นผูดู้แลใหผู้ส้อบบญัชดีงักลา่วจดัท  างบการเงนิไดท้นัตามระยะเวลาทีก่  าหนด 

 

ประธานใหท้ี่ประชุมสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มผูีใ้ดสอบถาม ประธานจึงเสนอให ้ทีป่ระชุมพจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและ

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชบีรษิทั ประจ าปี 2563 

 

มติที่ประชมุ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตแิต่งต ัง้ใหบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮา้สคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดัเป็นส านกังานสอบบญัชี

ของบรษิทัและบริษทัย่อยส าหรบัปี 2563 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงันี้  เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ

ของบรษิทั 

1. นายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  

2. นางสาวนนัทกิา ลิ้มวริยิะเลศิ   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่7358 

3. นางสาวธตินินัท ์แว่นแกว้  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่9432  
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ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบตัิงานได ้ใหบ้ริษทั ไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบีเอเอส จ ากดั  

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษทัแทนได ้ และก าหนดค่าสอบบญัชีส  าหรบับริษทัประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกิน 4,250,000 บาท  

และรบัทราบค่าสอบบญัชขีองบรษิทัย่อยประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 3,810,000 บาท โดยผูถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 695,437,399 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 98.9298 

ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 7,522,700 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 1.0701 

งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ - 

บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0000 

ของจ านวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน      

 

วาระที่ 8 วาระอืน่ๆ 

 

เมือ่สิ้นสุดการประชุมในวาระที ่7 แลว้ ประธานสอบถามทีป่ระชุมว่า ผูถ้อืหุน้ท่านใดมคีวามประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อทีป่ระชุม

เพือ่พจิารณาอกีหรอืไม่  

 

- ไม่มกีารพจิารณาในเรื่องอืน่ ๆ – 

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุว่า มขีอ้คดิเหน็หรอืขอ้ซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม่ 

 

1. นายทศันะ ชตุกิานนท ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 ธุรกจิ E-sports มแีนวโนม้เตบิโตด ีในอนาคตเมเจอรม์แีผนจะท าธุรกจินี้หรอืไม่  

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

ธุรกิจ E-sports เป็นธุรกิจที่เมเจอรใ์หค้วามสนใจมาโดยตลอด แต่ยงัไม่ม ีBusiness Model ที่เหมาะสม และสามารถสรา้ง

รายไดใ้หเ้มเจอรไ์ด ้ซึ่งไดเ้คยทดลองท าแลว้ที่เอสพลานาด ซีนีเพลก็ซ ์รชัดา โดยท าโรงภาพยนตรเ์ป็นเกา้อี้แบบ  E-sports  

แต่ไม่ค่อยเหมาะกบัเมเจอรเ์ท่าใดนกั 

 

2. นายทศันะ ชตุกิานนท ์ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 สดัส่วนภาพยนตรไ์ทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร เมือ่เทยีบกบัภาพยนตรต่์างประเทศ รวมท ัง้จะพฒันาภาพยนตรไ์ทยอย่างไรใหม้ี

คุณภาพทีด่ขีึ้น 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

สิ่งที่เมเจอรอ์ยากเห็น คือสดัส่วนภาพยนตรไ์ทย ควรจะมอีย่างนอ้ย 50 เปอรเ์ซ็นตข์องตลาด ซึ่งจะท าใหธุ้รกิจของเมเจอร์

แขง็แรง ท ัง้นี้ เชื่อว่าหากโรงภาพยนตรก์ลบัมาเปิด ประเทศทีม่ ีLocal movies แขง็แรง ธุรกจิก็จะ V-Shape ไดเ้ร็ว  

 

3. นายทศันะ ชตุกิานนท ์- ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

บรษิทัมแีผน Mergers and acquisitions (M&A)  กบับรษิทัผลติภาพยนตรท์ีเ่กี่ยวขอ้งหรอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

ในปจัจุบนันอกจากเมเจอรจ์ะเป็นเจา้ของโรงภาพยนตรท์ี่เยอะที่สุดแลว้ จะเป็นค่ายที่ท  าภาพยนตรเ์ยอะที่สุดอีกดว้ย ซึ่งมที ัง้

ลกัษณะของการร่วมทุน การถอืหุน้ส่วนนอ้ย ซึ่งขอ้ดปีระการหนึ่งของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ทย คือโรงภาพยนตรก์บัค่ายที่

ผลติภาพยนตรม์กีารพูดคุยและมองไปในทศิทางเดยีวกนั จงึสามารถจดัการปญัหาของอตุสาหกรรมภาพยนตรไ์ดด้ ี
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4. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ– ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

โรงภาพยนตรต์อ้งมคีนใชบ้รกิารเท่าไหร่ถงึจะคุม้ค่าต่อโรง ต่อรอบ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

ในสหรฐัอเมริกา Occupancy rate ตอ้งอยู่ที่ประมาณ 15 เปอรเ์ซ็นต ์จึงจะคุม้ ส  าหรบัในประเทศไทย อยู่ประมาณ 15-20 

เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่ปจัจบุนัภาครฐัก าหนดใหท้ีน่ ัง่ภายในโรงภาพยนตรจ์ดัแบบ 2 ทีน่ ัง่ เวน้ 1 ทีน่ ัง่ ดงันัน้ Occupancy rate ปจัจบุนั

ของเมเจอรจ์ะอยู่ที ่75 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่เป็นความตอ้งการของบรษิทัเองทีย่งัคงการเวน้ทีน่ ัง่เช่นนี้ เพือ่สรา้งความม ัน่ใจใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

5. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ– ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 ในช่วงที่ภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เขา้ฉายนอ้ย เป็นไปไดห้รือไม่ที่จะน าภาพยนตรแ์นวอินดี้ ต่างๆ เขา้มาฉาย เพื่อใหม้ีความ

หลากหลาย หรอืน าภาพยนตรท์ีเ่คยไดร้บัความนิยมกบัมาฉายอกีคร ัง้ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

 ปจัจบุนัมกีารท าอยู่ตลอด ยิง่ไปกว่านัน้จะมกีารเปลีย่น Business model ใหเ้ป็น Subscription ดว้ย 

 

6. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ– ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

สาขาใดทีไ่ดร้บัผลกระทบมากทีสุ่ด  สาขาใดทีส่ามารถฟ้ืนตวัไดด้ ีและสาขาต่างจงัหวดัไดร้บัผลกระทบมากนอ้ยเพยีงใด 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

โรงภาพยนตรข์องเมเจอรจ์  าหน่ายบตัรชมภาพยนตรร์าคาไม่แพง ซึ่งภาพยนตรไ์ทยที่ฉายไปแลว้ ท ัง้ 2 เรื่อง ตวัเลขส่วนใหญ่ 

มาจากสาขาต่างจงัหวดั ส่วนในกรุงเทพมหานครจะเหมาะกบัภาพยนตรต่์างประเทศ 

 

7. นายอนุพจน ์พนาพรศิรกิลุ– ผูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

บรษิทัมมีมุมองต่อการท าโรงภาพยนตรแ์บบ Drive-in หรอืไม่อย่างไร และจะคุม้ค่าหรอืไม่ 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดช้ี้แจงว่า 

เมเจอรท์  าแลว้คุม้ค่าเนื่องจากม ีSponsorship แต่หากลงทนุในโรงภาพยนตรแ์บบ Drive-in แบบถาวรคงไม่คุม้ค่า เนื่องจากมี

ปจัจยัทีเ่กี่ยวขอ้งมากมาย เช่น สภาพอากาศ โดยสามารถท าเป็นคร ัง้คราวในลกัษณะ movie event ได ้ซึ่งการท าโรงภาพยนตร์

แบบ Drive-in นัน้ ถอืเป็น Movie event อย่างหนึ่ง เหมอืนเช่น Movie on the beach และ Movie on the mountain เป็นตน้  

 

นายวชิา พูลวรลกัษณ ์กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ไดก้ลา่วทิ้งทา้ยว่า 

วกิฤตริอบนี้ เป็นวกิฤติที่ทกุคนไดร้บัผลกระทบหมด แต่อย่างไรก็ตามมกีารพูดคุยและวางแผนร่วมกบัผูบ้ริหารของบริษทัอยู่

ตลอดว่าจะร่วมกนัฝ่าวกิฤตนิี้  และจะท าใหบ้ริษทักลบัมาดกีว่าเดมิ จงึอยากขอใหค้วามม ัน่ใจแก่นกัลงทนุ และผูถ้อืหุน้ทกุท่านว่า

บรษิทัจะท าอย่างเตม็ที ่เชื่อว่าเมเจอรจ์ะผ่านวกิฤตนิี้ไปได ้

 

เมือ่ไม่มผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธาน ฯ จงึเสนอปิดประชมุเวลา 11:15 นาฬกิา 

 

 
                 (นายสมใจนึก เองตระกูล)   

              ประธานทีป่ระชมุ 


