รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมือ่ วันอังคารที่ 21 เมษายน 2558 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5
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ราย รวมจํานวนหุนที่ผูถือหุนที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 1,240,051,901 หุน (คิดเปนรอยละ 95.40 ของจํานวนหุนที่
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ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. นางสาวสุวิมล

ศรีโสภาจิต

บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด

ผูสอบบัญชี
1. นายไพบูล

ตันกูล

บริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นางกุลกนิษฐ
2. นางสาวอารยา

คําศิริวัชรา
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เลขานุการที่ประชุม
1. นางกุลกนิษฐ

คําศิริวัชรา

บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และ
กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังนี้
การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังนั้น ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนที่ถือ
อยูหรือรับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น หรือ
บริษัทอาจเชิญใหผูถือหุนดังกลาวออกจากที่ประชุมไดเปนการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการ
อนุมัติการแตงตั้งกรรมการ ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ เพื่อไมใหเปน
การเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียง
หรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่
ประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะ
คัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมาย [/] ลงใน
กรอบสี่ เหลี่ย ม ในช อ งที่ ทา นตอ งการในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ ได แจกให ไ ปและขอใหผู ถื อหุ นชู มื อขึ้ น เพื่อ ให
พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนที่ไมคัดคานหรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุน
อนุมัติตามที่เสนอ และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและหรืองด
ออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน
ในแตละวาระ นอกจากนี้สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ
หรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเปนผูแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผล
คะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ
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จากนั้นเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบไปดวย
คะแนนเสียงดังตอไปนี้
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 12 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของ
บริษัทขอที่ 13
- วาระที่ 7 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุม
- วาระที่ 9 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงคัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
- วาระที่ 10 และวาระที่ 11 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง
เมื่อ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตางๆตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี -

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 21
กรกฎาคม 2557
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557
ของบริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงาน
การประชุมซึ่งไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน
1,240,051,901 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 สียง)
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วาระที่ 3

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557
ประธานมอบหมายใหนายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ใหที่ประชุมทราบ
นายธนกร ปุลิเวคินทร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ใหที่ประชุมทราบ
ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2557 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลว
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2557
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว
วาระนี้เปนเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
ประธานมอบหมายใหนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน –กรรมการรายงานสาระสําคัญจากงบ
การเงินประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานจึงสอบถามทีป่ ระชุมวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม
คุณอดิเรก พิพัฒนปทมา –ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม 3 ขอ ดังนี้
1. เมื่อปที่แลวบริษัทมีการเพิ่มทุนจํานวน 657 ลานหุน หุนละ 1.50 บาท นั้นบริษัทไดจัดสรรเงิน
ดังกลาวไปตามวัตถุประสงคที่แจงตอผูถือหุนหรือไม อยางไร
คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน –กรรมการแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดลงทุนในบริษัท ทรานสฟอร
เมชั่น ฟลม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตภาพยนตรประมาณ 40 ลานบาท นําไปชําระหนี้กับสถาบัน
การเงินประมาณ 500 ลานบาท และที่เหลือเปนเงินที่ใชหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวทําใหบริษัทประหยัดตนทุนทางการเงิน คือบริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจายไดมาก
2. ในปที่ 2557 บริษัทมีคาใชจายคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดทําใหมีการขาดทุนสะสม บริษัท
มีแผนการดําเนินอยางไรเพื่อจะทําใหธุรกิจสามารถมีกําไร
คุณธนกร ปุลิเวคินทร – กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารแจงตอที่ประชุมวา ป 2557
บริษัทมีกําไรแตก็มีการตัดสํารองหนี้สูญมากทําใหผลประกอบการขาดทุน อยางไรก็ตามป 2558
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บริ ษั ท เชื่ อ มั่ น ว า จะสามารถทํ า กํ า ไรได เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี ร ะบบคั ด เลื อ กภาพยนตร ที่ มี
ประสิทธิภาพยนตรมากขึ้น และสามารถบริหารตนทุนการการเงินไดดี นอกจากนั้น บริษัทไดเนน
การผลิตภาพยนตรไทย ซึ่งจะเติบโตสอดคลองกับการเพิ่มขึ้นของโรงภาพยนตรของ บริษัท
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเปนบริษัทแมดวยอีกประการหนึ่ง
3. จํานวน Free Float ของบริษัทไมเปนไปตามเกณฑดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2552 บริษัทมีมาตรการแกไขอยางไร
คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน – กรรมการชี้แ จงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและ
พยายามหาทางแกไขมาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามบริษัทยังไมสามารถแกไขจํานวนผูถือหุนรายยอย
ใหครบตามเกณฑที่กําหนดได

เมื่อไมมีผูถอื หุน สอบถามประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติที่ประชุม

ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2557 สิ้นสุด ณ
วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557
ตามที่ ป ระธานเสนอ ด ว ยคะแนนเสี ย ง เห็ น ด ว ย จํ า นวน
1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดจ า ยเงิ น ป น ผลและงดการจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิ เ ป น เงิ น สํ า รองตาม
กฎหมาย
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ใน
อัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงิน
ปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ ในป 2557 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่
แกไขเพิ่มเติม) และตามขอบังคับของบริษัท ขอที่ 37 ซึ่งกําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรและในการนี้บริษัทจึงไมสามารถจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายไดเชนกัน
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปน
เงินสํารองตามกฎหมาย
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงเห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิด
เปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากตําแหนงตามวาระ
ประธานแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอที่ 14 จึง
จําเปนจะตองพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ สําหรับการ
ประชุมครั้งนี้ กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระนั้นมีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายธนกร ปุลิเวคินทร
กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นายอรรถพล ชดชอย
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2558 แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อมายังบริษัท
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 ทานดังกลาวเปนผูมีความรู
ความสามารถ และมีประสบการณ รวมทั้งไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยดีเสมอมาจึงไดมีมติให
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง
หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรที่จะแตงตั้งกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ทั้งนี้ ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ทานดังกลาว แทนกรรมการที่พน
จากตําแหนงตามวาระ โดยการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดงั ตอไปนี้
1. อนุมัติเลือกตั้งนายธนกร ปุลิเวคินทร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามที่
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอยละ
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100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)
2. อนุ มั ติ เ ลื อ กตั้ ง นายอรรถพล ชดช อย กลั บ เข า ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการของบริ ษั ท ตามที่
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอยละ
100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)
3. อนุมัติเลือกตั้งนายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอย
ละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป 2558
ประธานแจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม ว า ในการพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนและเบี้ ย ประชุ ม สํ า หรั บ
กรรมการประจําป 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาโดยกลั่นกรองอยางละเอียดเพื่อให
สอดคล อ งและเหมาะสมกั บ หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ของกรรมการและได เ ที ย บเคี ย งกั บ
คาตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได ใหเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับป 2558 โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการดังกลาวเปนจํานวนไมเกิน 2
ลานบาท
ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ เปนผูรายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบขอมูลของป 2556 – 2557 และป 2558 (ปที่เสนอ) ตอทานผูถือหุน รายละเอียด
ดังตอไปนี้
หนวย/บาท
รายการคาตอบแทน
ป 2556
ป 2557
ป 2558 (ปที่เสนอ)
คาเบี้ยประชุมตอครั้งที่มา
8,000.00
8,000.00
8,000.00
ประชุม
คาตอบแทนกรรมการรายป
ประธานกรรมการบริษัท
110,000.00
110,000.00
110,000.00
รองประธานกรรมการบริษทั
90,000.00
90,000.00
90,000.00
90,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ
90,000.00
90,000.00
กรรมการทานอื่นๆ
60,000.00
60,000.00
60,000.00
รวมวงเงิน
2,000,000.00
2,000,000.00 2,000,000.00
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ประธานจึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ กํ า หนดค า ตอบแทนและเบี้ ย ประชุ ม สํ า หรั บ
กรรมการประจําป 2558 ตามที่ประธานเสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป
2558 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตแิ ตงตัง้ ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทประจําป 2558
เลขานุการที่ประชุมแจงวา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32.กําหนดใหเปนอํานาจของที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เปนผูแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทในทุกปสําหรับป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวไดเสนอใหคณะกรรมการทําการเสนอใหที่ประชุมแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอรเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด คือ
1. นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกลาว
ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได
ทั้ ง นี้ ในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและความเปนอิสระ คาสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเปนเกณฑในการตัดสินใจ
นอกจากนี้ บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอ
ชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย
ใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยาง
เปนอิสระแตอยางใด
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ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาที่ในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับป 2557 ดังรายละเอียดตอไปนี้
บริษัท
คาสอบบัญชีระหวางกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอรส
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)
สําหรับ ไตรมาส 1 - 3
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
(มหาชน)
รวม
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด
บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
บริษัท เอ็ม เทอรตี้ ไนน จํากัด
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด
บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด
บริษัท ทาเลนต วัน จํากัด
บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสคติ้ง จํากัด
บริษัท ทรานสฟฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด
รวม

คาสอบบัญชี (บาท) คาสอบบัญชี (บาท)
ป 2557
ป 2558(ปที่เสนอ)
1,305,000
1,305,000

900,000

900,000

2,205,000
455,000
535,000
425,000
100,000
50,000
150,000
260,000
250,000
4,430,000

2,205,000
455,000
535,000
425,000
100,000
50,000
150,000
260,000
250,000
4,430,000

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัท
ประจําป 2558 ในวงเงินไมเกิน 4,430,000 บาท
มติที่ประชุม

ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า ตอบแทนผู ส อบบั ญ ชี
ประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,060,007 เสียง (คิดเปนรอยละ 100
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0
เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุ มัติ การออกและเสนอขายใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ ที่ จะซื้อหุ นสามัญของบริ ษั ท
ใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย
(“โครงการ ESOP#2”)
-9-

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม แจ ง ว า เพื่ อ เป น การเสริ ม สร า งกํ า ลั ง ใจให กั บ บุ ค ลากรที่ มี ส ว นร ว มใน
ความสําเร็จของบริษัทที่ผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก
บุ ค ลากรของบริ ษั ท ให มี ค วามตั้ ง ใจในการทํ า งานกั บ บริ ษั ท ต อ ไปในระยะยาว อั น จะเป น
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทใน
อนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได โดยจัดสรรใหแกกรรมการที่
เปนผูบ ริหาร ผูบริ หาร และพนั กงานของบริษัทและ/หรื อบริษั ทยอยในจํานวน 12,998,000
หนวย (โครงาร ESOP#2) รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 5
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได โดย
จัดสรรใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยใน
จํานวน 12,998,000 หนวย (โครงการESOP#2) และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะกรรมการของบริษัท ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือประธานเจาหนาที่บริหารมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดตั้งโครงการ ESOP#2 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทดังกลาวไดทุกประการตามที่เห็นสมควรและภายใตขอบอํานาจที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง กําหนด แกไข เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่
จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใตขอบ
อํานาจของกฎหมาย
ทั้งนี้ ผูถือหุนที่จะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิในโครงการจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ประธานจึงสอบถามทีป่ ระชุมวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม
คุ ณ อดิ เ รก พิ พั ฒ น ป ท มา –ผู รั บ มอบฉั น ทะจากสมาคมส ง เสริ ม ผู ล งทุ น ไทย สอบถามดั ง นี้
กําหนดการใชสิทธิ ครั้งที่ 1 ครั้ง 2 หมายความอยางไร และการใชสิทธิครั้งที่ 1 นั้นสามารถใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชไดถึงรอยละ 40 นั้นเปนสัดสวนที่สูงไปหรือไม
คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต –ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ชี้แจงตอที่
ประชุมวา ครั้งที่ระบุในการใชสิทธินั้นคือการใชสิทธิรายไตรมาส โดยผูที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวจะสามารถใชไดเมื่อโครงการครบกําหนดแลว 2 ป โดยครั้งที่ 1-ครั้งที่ 4 ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิไดรอยละ 40 ครั้งที่ 5-ครั้งที่ 8 ใชสิทธิไดรอยละ 70 และครั้งที่ 9ครั้งที่ 12 จึงจะสามารถใชสิทธิไดเต็มจํานวน
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เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ ESOP#2”) ตามที่เสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย
(“โครงการ ESOP#2”) ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,239,860,207 เสียง (คิดเปนรอยละ
100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 10

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมแจงวาปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,322,072,456 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,322,072,456 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,299,797,315 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,299,797,315
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทมีหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน
22,275,141 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนที่เหลือจากการจัดสรรไวเพื่อเสนอขาย
ตอผูถือหุนเดิม (Right Offering) จํานวน 16,292,791 หุน และสํารองไวเพื่อการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 จํานวน 5,982,350 หุน ทั้งนี้
เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มทุนเปนจํานวนอื่นตอไป บริษัทจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากจํานวน 1,322,072,456 บาท เปน 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่
ยังไมไดจําหนายจํานวน 19,733,251 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ยกเวนหุนสามัญที่สํารอง
ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1
ที่ไดออกไปแลวและยังคงเหลืออยูจํานวน 2,541,890 หุน)
คณะกรรมการพิ จ ารณาแล วเห็ น ว า ควรนํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุน ประจํ าป 2558
พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากจํ า นวน 1,322,072,456 บาท เป น
1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายจํานวน 19,733,251 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (ยกเวนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 ที่ไดออกไปแลวและยังคงเหลืออยู จํานวน
2,541,890 หุน) เพื่อ ที่บริษัทจะเพิ่มทุนเปนจํานวนอื่นตอไปไดและพิจารณาอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนเปนดังนี้
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน
แบงออกเปน
มูลคาหุนละ
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
หุนบุริมสิทธิ

1,302,339,205 บาท (หนึ่งพันสามรอยสองลานสามแสนสามหมื่น
เกาพันสองรอยหาบาท)
1,302,339,205 หุน (หนึ่งพันสามรอยสองลานสามแสนสามหมื่น
เกาพันสองรอยหาหุน)
1 บาท (หนึ่งบาท)
1,302,339,205 หุน (หนึ่งพันสามรอยสองลานสามแสน
สามหมื่นเกาพันสองรอยหาหุน)
- หุน (- หุน)”

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,060,207 เสียง
(คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 11

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมแจงวาสืบเนื่องจากวาระที่ 9 ซึ่งบริษัทกําหนดใหมีโครงการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได โดยจัดสรรใหแก
กรรมการที่ เ ป น ผู บ ริ ห าร ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย อ ยในจํ า นวน
12,998,000 หนวย (โครงการ ESOP#-W2) ทั้งนี้ เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 บริษัทจะตองเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,302,339,205 บาท เปนจํานวน 1,315,337,205 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 12,998,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,302,339,205 บาท เปนจํานวน 1,315,337,205 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 12,998,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP# 2 และ
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
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บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท (หนึ่งพันสามรอยสิบหาลานสามแสนสามหมืน่ เจ็ด
พันสองรอยหาบาท)
แบงออกเปน 1,315,337,205 หุน (หนึ่งพันสามรอยสิบหาลานสามแสนสามหมืน่ เจ็ด
พันสองรอยหาหุน)
มูลคาหุนละ
1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ 1,315,337,205 หุน (หนึ่งพันสามรอยสิบหาลานสามแสนสามหมืน่ เจ็ด
พันสองรอยหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ
- หุน (-หุน)”
ประธานจึง เสนอใหที่ ป ระชุ ม พิจ ารณาอนุมั ติ ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น และการแกไ ขหนั ง สื อ
บริคณห สนธิ ขอ 4. เรื่อ งทุ นจดทะเบี ยนเพื่ อให สอดคลอ งกับ การเพิ่ม ทุนจดทะเบีย นตามที่
ประธานเสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ
4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0
เสียง)

วาระที่ 12

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
เลขานุการที่ประชุมแจงวาสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และ 11 เรื่องการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย (โครงการ ESOP#2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุน ทั้งนี้
ตามรายละเอียดการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญที่กําหนดในวาระที่ 9
ขางตน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 ในอั ต ราส ว น 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 12,998,000 หุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOPขางตน
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอ
มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแลวมีอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 13

พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไมม-ี
เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถวนแลว ประธานที่ประชุมสอบถามวามีผูใดประสงคจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม
นายอดิเรก พิพัตนปทมา –ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมผูลงทุนไทย สอบถามวาบริษัทจะเขารวม
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นกับทางสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
หรือไม
คุณธนกร ปุลิเวคินทร –กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทจะ
นําไปพิจารณาศึกษาขอมูลและรายละเอียดโครงการ แตอยางไรก็ตามบริษัทไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการตอตานและปราบปรามการทุจริตในองคกรมาโดยตลอด
คุ ณ สุ ธ าทิ พ ย เตชะชาคริ ต –ผู ถื อ หุ น สอบถามว า ในป 2557 บริ ษั ท มี ก ารเพิ่ ม ทุ น แต ผ ล
ประกอบการยังไมเปนที่นาพอใจมากนัก ในป 2558 บริษัทมีแผนการดําเนินการอยางไร
คุณวิชา พูลวรลักษณ –กรรมการและรองประธานกรรมการชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีธุรกิจ
หลัก 3 สวน คือ การจัดหาสิขสิทธิภาพยนตรตางประเทศ, การจัดทําภาพยนตรในรูปแบบโฮม
เอ็นเตอรเทนเมนท และการผลิตภาพยนตรไทย
 การจัดหาสิขสิทธิภาพยนตรตางประเทศ มีการเปลี่ยนจากการซื้อเพื่อฉายใน
โรงภาพยนตร เปนตัวแทนผูจัดจําหนายและไดรับคาตอบแทนจากการจัด
จําหนายซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจากการขาดทุน และสามารถทํากําไรใหกับ
บริษัทได
 ธุ ร กิ จ โฮมเอ็ น เตอร เ ทนเม น ท ป จ จุ บั น ไม ค อ ยได รั บ ความนิ ย ม บริ ษั ท ได
พยายามลดสัดสวนธุรกิจดานนี้ลงและจะทําธุรกิจในสวนที่กอใหเกิดรายได
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 การผลิ ตภาพยนตรไ ทย เปน ธุร กิ จที่ บริ ษั ทใหค วามสํ าคั ญเนื่ อ งจากเป น ที่
ตองการในตางจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ไดรับความนิยมในตางประเทศ
ดวย เชน ประเทศกัมพูชา
ปจจุบัน บริษัทเนนการเปน Content Provider ไมวาจะเปนการผลิตเองหรือรวมลงทุนกับคูคา
ทางธุ ร กิ จ มากกว า การทํ า โฮมเอ็ ม เตอร เทนเม น ท และหากสามารถทํ า ภาพยนตร ใ นเป น ที่
ชื่นชอบตรงกับความสนใจของตลาดก็จะทําใหบริษัทมีกําไรไดอยางแนนอน นอกจากนั้นบริษัท
ยังหาชองทางการจําหนายมากขึ้น เชน Smartphone, VOD (Video on Demand) เปนตน
คุณสุธาทิพย เตชะชาคริต –ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา Vision ของบริษัทในอีก 3-5 ปขางหนา
เปนอยางไร
คุณวิชา พูลวรลักษณ –กรรมการและรองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา Vision ของบริษัท
คือ การผลิตภาพยนตรไทยใหมีคุณภาพ เพื่อแบงสัดสวนตลาดใหไดรอยละ 50-60 และให
ภาพยนตรไทยขยายในตลาด AEC และคาดหวังเปนอยางยิ่งที่จะนําภาพยนตรไทยทําตลาดใน
ประเทศจีนใหได
เมื่อไมมีผูใดสอบถามตอที่ประชุมประธานจึงกลาว ปดการประชุม เวลา 11.00 น.

(นายถิรชัย วุฒธิ รรม)
ประธานกรรมการ
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