รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชันที
้ ่ 5 โรงที่ 5 เลขที่
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายถิ รชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ ประชุม นางสาวอารยา สัลเลขวิทย์ เป็ นเลขานุการ
ที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 43
ราย รวมจานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมถือทังสิ
้ ้น 1,244,281,269 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 95.7052 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายแล้ วของบริ ษัท) (หุ้นที่จาหน่ายแล้ วของบริ ษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท พร้ อมกล่าวแนะนาคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน
รวมทังที
้ ่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทที่มาเข้ าร่ วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายถิรชัย
วุฒิธรรม
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
3. นายธนกร
ปุลิเวคินทร์
4. นายธนะชัย สันติชยั กูล
5. นายอรรถพล ชดช้ อย
6. นายวัชรา
ตันตริ ยานนท์
7. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์
8. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
กรรมการและรองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ลาประชุม
1. นายสุรเชษฐ์ อัศวเรื องอนันต์

กรรมการ

เลขานุการบริษัท
1. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รักษาการเลขานุการบริ ษัท
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ที่ปรึกษาทางการเงิน
1. นางสาวสุวิมล

ศรี โสภาจิต

บริ ษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด

ผู้สอบบัญชี
1. นายไพบูล

ตันกูล

บริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นางสาวอารยา

สัลเลขวิทย์

เลขานุการที่ประชุม
1. นางสาวอารยา

สัลเลขวิทย์

บริ ษัท กฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด

จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้ เชิญประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 และ
กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและขอให้ เลขานุการชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุ ปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจานวนหุ้นที่ถือ
อยู่หรื อรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนัน้ หรื อ
บริ ษัทอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้ เป็ นการชัว่ คราวในวาระนันๆ
้ อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของการ
อนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ เพื่อไม่ให้ เป็ น
การเสียเวลาอันมีคา่ ของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรี ยนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ูใดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานจะสรุ ปวาระนัน้ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิตามที่
ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะ
คัดค้ านหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่ องหมาย [/] ลงใน
กรอบสี่ เหลี่ ย ม ในช่องที่ ท่ านต้ องการในบัตรลงคะแนนเสี ยงที่ ได้ แ จกให้ ไปและขอให้ ผ้ ูถือหุ้นชูมือขึน้ เพื่ อให้
พนักงานของบริ ษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สาหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและหรื องด
ออกเสียงนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมหรื อออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ นอกจากนี ้สาหรั บผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบ
หรื อคัดค้ านหรื องดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริ ษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ทังนี
้ ้เลขานุการจะเป็ นผู้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผล
คะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
จากนันเลขานุ
้
การได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
-2-

- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้ องได้ รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ ที่กาหนดในข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อที่ 13
- วาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นที่มาประชุม
เมื่อชี แ้ จงถึงวิ ธีการลงคะแนนเสี ยงเสร็ จเรี ยบร้ อยประธานเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาเรื่ องต่างๆตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
- ไม่มี -

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
21 เมษายน 2558
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558
ของบริ ษัทซึง่ ได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ปรากฎรายละเอียดตามสาเนารายงานการ
ประชุมซึง่ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ตามที่ ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยจานวน
1,244,275,286 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จานวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 3

รั บทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ประธานมอบหมายให้ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ
ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจาปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานจึง เสนอให้ ที่ ประชุมพิ จารณารั บทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษัท ประจาปี 2558
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
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คุณอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริ ษัทมี
ผลขาดทุนต่อเนื่องตังแต่
้ 2555 จนถึงปั จจุบนั ปี 2558 ยังคงมีผลขาดทุนสะสมเป็ นจานวน 949
ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2557 ก็มีการเพิ่มทุนแบบ right offering จานวน 962 ล้ านบาท แต่ในปี 2558
บริ ษัทยังมีผลขาดทุนจานวน 100 ล้ านบาท จึงอยากสอบถามว่ากลยุทธ์ และแผนธุรกิจที่บริ ษัท
วางไว้ ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรจึงทาให้ ผลประกอบการไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย และในปี 2559
บริ ษัทมีแผนและกลยุทธ์ประการใดที่จะทาให้ ผลประกอบการมีกาไร
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ -กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชีแ้ จงว่า ปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมีผล
ขาดทุนอันเป็ นผลจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์เนื่องจากธุรกิจหดตัว ซึง่ ในปี 2559 บริ ษัทมี
นโยบายลดสัดส่วนธุรกิจดังกล่าว โดยเน้ นการนาเข้ าภาพยนตร์ ซงึ่ ธุรกิจนี ้จะไม่ขาดทุน ประกอบ
กับ ทางบริ ษัท มีที มงานที่ มี คุณ ภาพและประสบการณ์ ก่อนการซือ้ ภาพยนตร์ ห รื อ การเลื อก
ภาพยนตร์ มาจัดจาหน่ายทุก ครั ง้ ที มงานจะศึก ษาข้ อมูล และศัก ยภาพในการทารายได้ ของ
ภาพยนตร์ แต่ละเรื่ อง ขณะเดียวกันธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ก็เน้ นการผลิตภาพยนตร์ ไทยให้ ตรงกับ
รสนิยมของผู้บริ โภค บริ ษัทเชื่อมัน่ ว่าภาพยนตร์ ไทยจะเป็ นธุรกิจหลักที่ทากาไรให้ กบั บริ ษัท
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าปี ที่
ผ่านมาเป็ นปี แห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างทางธุรกิจ จากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์เป็ นธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์ ไทยและจัดจาหน่ายภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริ ษัทไม่ได้ มีผลขาดทุนจากธุรกิจ
โฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ แต่อย่างใด และธุรกิจจัดจาหน่ายภาพยนตร์ เองไม่มีการขาดทุน สาเหตุ
หลักที่ทาให้ ปี 2558 ขาดทุนคือธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ไทยเนื่องจากเราผลิตภาพยนตร์ ได้ น้อย
และมีค่าใช้ จ่ายประจาค่อนข้ างสูง สาหรับปี 2559 ธุรกิจที่จะชี ้ว่ากลุ่มบริ ษัทจะมีผลกาไรหรื อ
ขาดทุนนันขึ
้ ้นอยู่กบั ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ไทย โดยในปี นี ้กลุมบริ ษัทวางโปรแกรมฉายภาพยนตร์
ไทยประมาณ 10 เรื่ อง ทัง้ นี ้ ในไตรมาสแรกของปี 2559 ต่อเนื่องมาช่วงต้ นของไตรมาส 2
ภาพยนตร์ เรื่ องหลวงพี่แจ๊ ส4G สามารถทารายได้ ถึง 300 ล้ านบาท ก็ทาให้ เชื่อได้ ว่าปี 2559
บริ ษัทจะมีผลกาไร
คุณอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมว่า
บริ ษัทจะดาเนินการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องสัดส่วนของผู้ถื อหุ้นรายย่อย (Free Float) ที่ไม่เป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กาหนด อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัทได้ ชีแ้ จงว่าทางคณะกรรมการ
ตระหนักในเรื่ องนี ้ตลอด ขณะเดียวกันบริ ษัทก็ต้องการหุ้นส่วนที่มีศกั ยภาพที่สามารถเกื ้อหนุน
ธุรกิจของ MPIC โดยอาจเป็ นหุ้นส่วนที่ประกอบธุรกิจในประเทศหรื อต่างประเทศ ทางคณะทางาน
กาลังศึก ษาความเป็ นไปได้ และศักยภาพของผู้ที่ จ ะมาเป็ นหุ้นส่วน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว
ต้ องใช้ เวลาระยะหนึง่
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คุณ อดิเรก พิ พัฒน์ ปั ทมา – ผู้รั บ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ล งทุน ไทยสอบถามความ
คืบหน้ าในการเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตของ
สถาบัน IOD
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์-กรรมการ ได้ ชี ้แจงว่าในส่วนของการต่อต้ านการทุจริ ต บริ ษัทได้
เป็ นสมาชิกของสภาหอการค้ าไทยซึง่ มีนโยบายในการต่อต้ านการทุจริ ต และในปี ที่ผ่านมาบริ ษัท
ได้ เข้ าร่ วมเป็ นสมาชิก PACT NETWORK ของสถาบันไทยพัฒน์ที่ได้ ร่วมมือกับ ก.ล.ต. ซึง่ มีเรื่ อง
การต่อต้ านการทุจริ ตอย่างชัดเจน
นางสุทธาทิ พย์ เตชะชาคริ ต –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่ากการผลิตภาพยนตร์ ไทยมีต้นทุนต่อเรื่ อง
เท่าไหร่ และมีการแบ่งส่วนแบ่งกับโรงภาพยนตร์ อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า
ปั จจุบันกลุ่มบริ ษัทมีบริ ษัทผลิตภาพยนตร์ ไทย 4 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จากัด
บริ ษัท ทาเลนต์ วัน จ ากัด บริ ษั ท ทรานส์ ฟ อร์ เมชั่น ฟิ ล์ ม จ ากัด และ บริ ษั ท ซี เ จ เมเจอร์
เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (บริ ษัทร่ วมทุนระหว่าง บริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน)
กับ บริ ษัท ซีเอช โฮลดิ ้ง จากัด (ฮ่องกง))โดยเน้ นผลิตภาพยนตร์ ไทยที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ทาภาพยนตร์ ขนาด
เล็ก ปกติเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร์ แต่ละเรื่ องจะอยู่ที่เรื่ องละ 40 ล้ านบาท ซึง่ มีช่องทาง
จัดจาหน่ายในโรงภาพยนตร์ ทงไทยและต่
ั้
างประเทศ จาหน่ายในรู ปแบบโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์
เคเบิ ้ลทีวี ดิจิตอลทีวีและ วีดิโอออนดีมานด์ สาหรั บการจัดจาหน่ายในโรงภาพยนตร์ ส่วนแบ่ง
ระหว่างโรงภาพยนตร์ และเจ้ าของภาพยนตร์ จะอยู่ในอัตราร้ อยละ 50-50 ยกตัวอย่างเช่น
ภาพยนตร์ เรื่ องหลวงพี่แจ๊ ส 4G ทารายได้ ในโรงภาพยนตร์ เครื อเมเจอร์ ในขณะนี ้ประมาณ 230
ล้ านบาท โรงภาพยนตร์ และทางเอ็มพิคเจอร์ สเจ้ าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ ก็จะได้ ส่วนแบ่งฝ่ ายละ
115 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ เอ็มพิคเจอร์ ส ยังมีรายได้ จากการจัดจาหน่ายในช่องทางอื่นอีก
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประธานจึงให้ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2558
วาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานมอบหมายให้ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการรายงานสาระสาคัญจาก
งบการเงินประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจาปี ที่ได้ จัดส่ง
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล–ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถาม 4 ข้ อ ดังนี ้
1. จากงบการเงิน มีหนีค้ ้ า งนานจานวนประมาณ 80 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นจานวนค่อนข้ างมาก
บริ ษัทจะมีวิธีการดาเนินการอย่างไรให้ ตวั เลขลดลง
คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้ งต่อที่ประชุมว่าหนี ้ค้ างนานดังกล่าวทางบริ ษัทคาดว่า
จะสามารถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ ซึง่ หากบริ ษัทเห็นว่าหนี ้ใดจะไม่สามารถเรี ยกเก็ บได้ ก็จะดาเนินการ
ตัดหนี ้สูญทันที ซึง่ ปี ที่ผ่านมาก็มีการตัดหนี ้สูญแล้ วประมาณ 5 ล้ านบาท
2. จากงบการเงินรวมมีหนี ้ค้ างนานเกินกว่า 12 เดือนค่อนข้ างมาก เพราะเหตุใดจึงไม่มีการสารอง
หนี ้สูญ
คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า หนี ด้ ังกล่าวส่วนมากเป็ นหนี ต้ าม
คาพิพากษาซึ่งทางบริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บหนีไ้ ด้ อย่างแน่นอนแต่ต้องใช้ ระยะเวลาพอสมควร
จึงไม่มีการตังส
้ ารองหนี ้สูญ
3. ค่าเผื่อสิ ้นค้ าคงเหลือจานวนประมาณ 25ล้ านบาท และสินค้ าล้ าสมัยจานวนประมาณ 8 ล้ านบาท
ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าประเภทใด
คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้ งต่อที่ประชุมว่าสินค้ าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าประเภท
VCD DVD ทีย่ งั สามารถนามาจัดจาหน่ายได้ ซงึ่ กาไรไม่มากนัก
4. จากงบกาไรขาดทุนปรากฏว่าเรามีการขาดทุนในกิจการร่วมค้ าบริ ษัท ทรานส์ฟอร์ เมชัน่ ฟิ ล์ม จากัด
ปี นี ้ทางบริ ษัทจะมีการลงทุนเพิ่มเติมหรื อไม่
คุณฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้ งต่อที่ประชุมว่าการขาดทุนในกิจการร่วมค้ าดังกล่าวเกิดจาก
การขาดทุนของภาพยนตร์ ไทยทีผ่ ลิตโดยบริ ษัทดังกล่าว และ ค่าใช้ จ่ายประจาที่เกิดขึ ้น

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน
ประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิงบดุล และงบกาไรขาดทุน ประจาปี 2558 สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 1,244,290,610 เสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย จานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จานวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 5

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง ดจ่ า ยเงิ น ปั นผลและงดการจั ด สรรก าไรสุ ท ธิ เ ป็ นเงิ น ส ารองตาม
กฎหมาย
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ ายเงิ นปั นผล
ในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงิน
ปั นผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สาคัญ
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ทัง้ นี ้ ในปี 2558 บริ ษัทมีผลขาดทุน บริ ษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ได้ ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535
(และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 37 ซึ่งกาหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกาไรและในการนี ้บริ ษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงิน
สารองตามกฎหมายได้ เช่นกัน
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ น
เงินสารองตามกฎหมาย
มติท่ ีประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นเงินสารอง
ตามกฎหมายตามที่ประธานเสนอด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วย จานวน 1,244,290,610 เสียง (คิด
เป็ นร้ อยละ 100 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
เห็นด้ วย จานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จานวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานแจ้ งต่อที่ ประชุมว่า เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 14 จึง
จาเป็ นจะต้ องพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ สาหรั บการ
ประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระนันมี
้ รายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายธนะชัย สันติชยั กูล
3. นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์

กรรมการและรองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
บริ ษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ตัง้ แต่วันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2559 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริ ษัท
ในการนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ ได้ ปฏิบัติหน้ าที่ของตนด้ วยดีเสมอมาจึงได้ มีมติให้
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตังกรรมการที
้
่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกครัง้
หนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัท พิ จารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่ จะแต่งตัง้ กรรมการที่ พ้นจาก
ตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
ทัง้ นี ้ ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารง
ตาแหน่งใหม่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้น
จากตาแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมัติเลือกตัง้ นายวิชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยง เห็นด้ วย จ านวน 1,244,290,416เสี ยง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วยจานวน 194 เสียง และงดออกเสียงจานวน 5,984 เสียง)
2. อนุมัติเลือกตังนายธนะชั
้
ย สันติชัยกูล กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วยจานวน 194 เสียง และงดออกเสียงจานวน 5,984 เสียง)
3. อนุมตั ิเลือกตัง้ นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วยจานวน 194 เสียง และงดออกเสียงจานวน 5,984 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมสาหรั บกรรมการประจาปี 2559
ประธานแจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ในการพิ จ ารณาก าหนดค่ า ตอบแทนและเบี ย้ ประชุ ม ส าหรั บ
กรรมการประจาปี 2559 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาโดยกลัน่ กรองอย่างละเอี ยดเพื่อให้
สอดคล้ องและเหมาะสมกั บ หน้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ของกรรมการและได้ เ ที ย บเคี ย งกั บ
ค่าตอบแทนของกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ ประกอบธุรกิ จประเภทเดียวกัน และได้ ให้ เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรั บปี 2559 โดยกาหนดวงเงินค่าตอบแทนสาหรั บ กรรมการดังกล่าวเป็ นจานวนไม่เกิน 2
ล้ านบาท
ประธานเรี ยนเชิญนางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็ นผู้รายงานรายละเอียดโดย
เปรี ยบเทียบข้ อมูลของปี 2557 – 2558 และปี 2559 (ปี ที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
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รายการค่ าตอบแทน
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ ที่มา
ประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี
ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่ านอื่นๆ
รวมวงเงิน

ปี 2557
8,000.00

110,000.00
90,000.00
90,000.00
60,000.00
2,000,000.00

หน่ วย/บาท
ปี 2558
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
8,000.00
8,000.00

110,000.00
90,000.00
90,000.00
60,000.00
2,000,000.00

110,000.00
90,000.00
90,000.00
60,000.00
2,000,000.00

ประธานจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก าหนดค่ า ตอบแทนและเบี ย้ ประชุ ม ส าหรั บ
กรรมการประจาปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสาหรับกรรมการประจาปี
2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 1,244,290,110 เสียง (คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9994 ของจานวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิ ทธิ ออกเสี ย ง
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจานวน 6,484 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีบริษัทประจาปี 2559
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งว่า ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
มาตรา 120 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32.กาหนดให้ เป็ นอานาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทในทุกปี สาหรั บปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล้ วได้ เสนอให้ คณะกรรมการทาการเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์
เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด คือ
1. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรื อ
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
เป็ นผู้ส อบบัญชี และแสดงความเห็ นต่องบการเงิ น ของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมี
อานาจในการดาเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด แทนได้

-9-

ทัง้ นี ้ ในการพิ จ ารณาแต่ง ตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและความเป็ นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่าง
เป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนนั ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ ในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นควรกาหนดค่าสอบบัญชี
สาหรั บบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2559 โดยกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัทและ
บริ ษัทในกลุม่ เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
บริษัท

ปี 2558
ค่ าสอบบัญชี
(บาท)

ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริ ษัท เอ็ม พิค
เจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด
(มหาชน) สาหรับ ไตรมาส 1 - 3
ค่าสอบบัญชีประจาปี บริ ษัท เอ็ม พิค
เจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ค่ารายงานสอบบัญชี
รวม
บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จากัด
บริ ษัท เอ็ม วี ดี จากัด
บริ ษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จากัด
บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จากัด
บริ ษัท ทีวี ฟอรัม จากัด
บริ ษัท ทาเลนต์ วัน จากัด
บริ ษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ ้ง จากัด
รวม

1,305,000.00

ปี 2559
ค่ าสอบบัญชี
(บาท)
(ปี ที่เสนอ)
1,335,000.00

900,000.00

920,000.00

2,205,000.00
455,000.00
535,000.00
100,000.00
425,000.00
50,000
150,000.00
260,000.00
4,180,000.00

75,000.00
2,330,000.00
455,000.00
500,000.00
80,000.00
425,000.00
250,000.00
260,000.00
4,300,000.00

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล –ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามว่าเพราะเหตุใดค่าสอบบัญชี
จึงมีมลู ค่าสูงและขอให้ ชี ้แจงรายละเอียดค่ารายงานสอบบัญชี
นายไพบูล ตันกูล -ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด ชีแ้ จงว่า
เนื่องจากมีมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ใช้ บงั คับสาหรับการทาบัญชีตงแต่
ั ้ ปี 2559 ทาให้ ผ้ สู อบบัญชี
มีภาระในการทารายงานมากขึน้ สาหรั บ งบการเงิ นรวมผู้สอบบัญชี ต้องมีการตรวจสอบการ
ควบคุมภายในเป็ นรายไตรมาสด้ ว ยรายการตรวจจสอบจึ งไม่ ไ ด้ ล ดจ านวนลงแต่ อย่ า งใด
ประกอบกับปั จจุบนั ผู้สอบบัญชีขาดแคลนและมีการปรับฐานรายได้ ให้ กบั ผู้สอบบัญชี ค่าสอบ
บัญชีโดยรวมที่เสนอต่อบริ ษัทโดยรวมเพิ่มขึ ้นไม่ถึง 3% ทังนี
้ ้ บริ ษัทใดรายการลดลงทางผู้สอบ
บัญชีก็ได้ ปรับลดค่าบริ การลง
นายธนะชัย สันติชัยกูล -กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี ้แจงเพิ่ มเติมว่า
จากค่าสอบบัญชีที่กาหนดจะเห็นได้ วา่ ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสเพิ่มขึ ้น 10,000 บาทต่อไตรมาส
เท่านัน้ ส่วนค่าสอบบัญชี รายปี ขึน้ มา 20,000 บาท ส่วนค่ารายงานสอบบัญชี นั น้ เป็ นผลอัน
เนื่ อ งมาจากสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี ก าหนดมาตรฐานขึ น้ มาใหม่ ท างบริ ษั ท ก็ เ ห็ น ว่ า เหมาะสม
ขณะเดีย วกัน บริ ษัทก็ ได้ ต่อรองกับทางผู้ส อบบัญชี ว่าหากบริ ษัทใดที่ มีร ายการลดลงก็ใ ห้ ล ด
ค่าบริ การด้ วย ทางผู้สอบเองก็ยินยอมตามที่บริ ษัทร้ องขอ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีบริ ษัทประจาปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ วมี มติอ นุมัติ แ ต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ าตอบแทนผู้ ส อบบัญ ชี
ประจาปี 2558 ด้ วยคะแนนเสี ย ง เห็น ด้ วย จ านวน 1,244,292,146 เสีย ง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9995 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย
จานวน 5,984 เสียง และงดออกเสียงจานวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่มีเมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้ วนแล้ ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผ้ ใู ดประสงค์จะ
สอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่
นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริ ต –ผู้ถือหุ้น สอบถาม 4 ข้ อ ดังนี ้
1. ขอให้ ทางคณะกรรมการพูดถึงธุรกิจของบริ ษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ ้ง จากัด ว่าปี ที่
ผ่านมามีผลประกอบการเป็ นเช่นไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท แจ้ งว่า บริ ษัทเมเจอร์
กันตนา บรอดแคสติ ้ง จากัด ประกอบธุรกิจเคเบิ ้ลทีวี 3 ช่อง คือ M Channel Boomerang และ
Toonami ซึง่ ปี ที่ผ่านมาผลประกอบการมีกาไร และเชื่อว่าปี 2559 ผลประกอบการก็น่าพอใจ
มากยิ่งขึ ้น
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2. หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ เอ็ม พิคเจอร์ ส คือหุ้นส่วนที่ดาเนินธุรกิจประเภทใด
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชีแ้ จงว่า หุ้นส่วนเชิ ง
กลยุทธ์ของ เอ็ม พิคเจอร์ ส คือหุ้นส่วนที่ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ เพราะเชื่อว่าบริ ษัทแม่ซงึ่
ประกอบธุร กิ จ โรงภาพยนตร์ ซึ่ง มีน โยบายขยายโรงภาพยนตร์ ไ ปสู่ตลาดต่างจังหวัด จะช่วย
ผลักดันให้ ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ ไทยมีสดั ส่วนทางการตลาดได้ มากขึ ้น เพราะภาพยนตร์ ไทยตรง
กับรสนิยมของผู้บริ โภคในต่างจังหวัดมากกว่าภาพยนตร์ ตา่ งประเทศ
3. อะไรคือปั จจัยที่ทาให้ บริ ษัทในต่างประเทศเข้ ามาร่ วมผลิตภาพยนตร์ ไทยกับ เอ็ม พิคเจอร์ ส
นายวิ ช า พู ล วรลัก ษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษั ท ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท
ต่างประเทศเห็นศักยภาพของภาพยนตร์ ไทยจากภาพยนตร์ ไทยเรื่ องพี่มากพระโขนงที่ทารายได้
ในประเทศมากถึง 1,000 บาท นอกจากนัน้ ภาพยนตร์ ไทยยังเป็ นที่ต้องการของตลาด CLMV
(กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม)
4. เอ็ม พิคเจอร์ ส เป็ นหุ้นส่วนในระดับใดของธุรกิจวีดิโอออนดีมานด์
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัทชี ้แจงว่าธุรกิจ วีดิโอออน
ดีมานด์สาหรั บเอ็ม พิคเจอร์ สยังอยู่ในช่วงเริ่ มต้ น แต่อย่างไรก็ตามเอ็มพิคเจอร์ สถือได้ ว่าเป็ น
เจ้ าที่มี Content มากที่สดุ เจ้ าหนึง่ ของประเทศไทย
5. ขอให้ ชี ้แจงวิสยั ทัศน์ของบริ ษัทในอีก 3-5 ปี
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัทชีแ้ จงว่าวิสยั ทัศน์ ของ
บริ ษัทคือเป็ นบริ ษัทที่ผลิตภาพยนตร์ ไทยที่มีคณ
ุ ภาพมีมาตรฐาน ซึง่ จะสอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ของ
บริ ษัทแม่ คือบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จากัด (มหาชน) ที่ มีเป้าหมายเปิ ดโรงภาพยนตร์
1,000 โรง ในปี 2020 ซึง่ ทาให้ ภาพยนตร์ ไทยมีส่วนแบ่งทางตลาดมากขึ ้นเมื่อเทียบภาพยนตร์
Hollywood
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิ ดการประชุม เวลา 11.40 น.

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการ
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