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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 20 เมษายน 2559 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน ชัน้ท่ี 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม นางสาวอารยา สลัเลขวิทย์ เป็นเลขานุการ            
ท่ีประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 43 
ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุถือทัง้สิน้ 1,244,281,269 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.7052 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วของบริษัทคือ1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบั
ของบริษัท พร้อมกล่าวแนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท ผู้สอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน  
รวมทัง้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั     วฒิุธรรม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวิชา     พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายธนกร ปลุิเวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. นายธนะชยั     สนัติชยักลู  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฏฐ์  กรรมการ 
8. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  กรรมการ 

 
กรรมการที่ลาประชุม 
 1.  นายสรุเชษฐ์  อศัวเรืองอนนัต์  กรรมการ 
 
เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 
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ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
1. นางสาวสวิุมล  ศรีโสภาจิต        บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

 
ผู้สอบบัญชี 

1. นายไพบลู  ตนักลู        บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวอารยา       สลัเลขวิทย์        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
 

เลขานุการที่ประชุม 
1. นางสาวอารยา       สลัเลขวิทย์        

 
จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุ ได้เชิญประธานกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และ 

กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและขอให้เลขานกุารชีแ้จงถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้
 

การออกเสียงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นท่ีถือ
อยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือ
บริษัทอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากท่ีประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการ
อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้เป็น
การเสียเวลาอนัมีคา่ของผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้ว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามท่ี
ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ
คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม ในช่องท่ีท่านต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้ นชูมือขึน้ เพ่ือให้
พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพ่ือมานบัคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิตามท่ีเสนอ  และไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและหรืองด
ออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ นอกจากนีส้ าหรับผู้ รับมอบฉันทะท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบ
หรือคดัค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉนัทะ ทัง้นีเ้ลขานกุารจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผล
คะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบ
ฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 
 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึง่จะประกอบไปด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไมต้่องลงมติ  
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- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 8 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบังคบัของ
บริษัทข้อท่ี 13 

- วาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุ 
 

 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆตาม
ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            - ไมม่ี - 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่    

21 เมษายน 2558 
 
ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
ของบริษัทซึง่ได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการ
ประชมุซึง่ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 
มตทิี่ประชุม      ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่  

ประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2558 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน    
1,244,275,286 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 5,984 เสียง)  
 

วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  
  

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ 

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ท่ีประชุมทราบ
ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 
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คณุอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา – ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทมี
ผลขาดทุนต่อเน่ืองตัง้แต่ 2555 จนถึงปัจจุบนัปี 2558 ยงัคงมีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 949 
ล้านบาท ซึง่ในปี 2557 ก็มีการเพ่ิมทนุแบบ right offering จ านวน 962 ล้านบาท แต่ในปี 2558 
บริษัทยงัมีผลขาดทุนจ านวน 100 ล้านบาท จึงอยากสอบถามว่ากลยุทธ์และแผนธุรกิจท่ีบริษัท
วางไว้ว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรจึงท าให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และในปี 2559 
บริษัทมีแผนและกลยทุธ์ประการใดท่ีจะท าให้ผลประกอบการมีก าไร 
 
นายธนกร ปุลิเวคินทร์-กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ปีท่ีผ่านมาบริษัทมีผล
ขาดทุนอนัเป็นผลจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เน่ืองจากธุรกิจหดตวั ซึง่ในปี 2559 บริษัทมี
นโยบายลดสดัสว่นธุรกิจดงักลา่ว โดยเน้นการน าเข้าภาพยนตร์ซึง่ธุรกิจนีจ้ะไม่ขาดทุน ประกอบ
กับทางบริษัทมีทีมงานท่ีมีคุณภาพและประสบการณ์ ก่อนการซือ้ภาพยนตร์หรือการเลือก
ภาพยนตร์มาจัดจ าหน่ายทุกครัง้ ทีมงานจะศึกษาข้อมูลและศักยภาพในการท ารายได้ของ
ภาพยนตร์แตล่ะเร่ือง ขณะเดียวกนัธุรกิจผลิตภาพยนตร์ก็เน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยให้ตรงกบั
รสนิยมของผู้บริโภค บริษัทเช่ือมัน่วา่ภาพยนตร์ไทยจะเป็นธุรกิจหลกัท่ีท าก าไรให้กบับริษัท  
 
นายวิชา พูลวรลกัษณ์-กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าปีท่ี
ผ่านมาเป็นปีแห่งการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจ จากธุรกิจโฮมเอน็เตอร์เทนเม้นท์เป็นธุรกิจ
ผลิตภาพยนตร์ไทยและจดัจ าหน่ายภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริษัทไมไ่ด้มีผลขาดทนุจากธุรกิจ
โฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์แต่อย่างใด และธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์เองไม่มีการขาดทุน สาเหตุ
หลกัท่ีท าให้ ปี 2558  ขาดทุนคือธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยเน่ืองจากเราผลิตภาพยนตร์ได้น้อย
และมีค่าใช้จ่ายประจ าค่อนข้างสูง ส าหรับปี 2559 ธุรกิจท่ีจะชีว้่ากลุ่มบริษัทจะมีผลก าไรหรือ
ขาดทนุนัน้ขึน้อยู่กบัธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย โดยในปีนีก้ลมุบริษัทวางโปรแกรมฉายภาพยนตร์
ไทยประมาณ 10 เร่ือง ทัง้นี ้ในไตรมาสแรกของปี 2559 ต่อเน่ืองมาช่วงต้นของไตรมาส 2 
ภาพยนตร์เร่ืองหลวงพ่ีแจ๊ส4G สามารถท ารายได้ถึง 300 ล้านบาท ก็ท าให้เช่ือได้ว่าปี 2559
บริษัทจะมีผลก าไร  
 
คณุอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา – ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเพ่ิมเติมว่า
บริษัทจะด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองสดัส่วนของผู้ ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ท่ีไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด อย่างไร  
นายวิชา พูลวรลกัษณ์-กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทได้ชีแ้จงว่าทางคณะกรรมการ
ตระหนกัในเร่ืองนีต้ลอด ขณะเดียวกนับริษัทก็ต้องการหุ้นส่วนท่ีมีศกัยภาพท่ีสามารถเกือ้หนุน
ธุรกิจของ MPIC โดยอาจเป็นหุ้นส่วนท่ีประกอบธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ  ทางคณะท างาน
ก าลังศึกษาความเป็นไปได้และศักยภาพของผู้ ท่ีจะมาเป็นหุ้ นส่วน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว    
ต้องใช้เวลาระยะหนึง่  
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คุณอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทยสอบถามความ
คืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของ
สถาบนั IOD 
นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์-กรรมการ ได้ชีแ้จงวา่ในสว่นของการตอ่ต้านการทจุริต บริษัทได้
เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าไทยซึง่มีนโยบายในการตอ่ต้านการทจุริต และในปีท่ีผ่านมาบริษัท
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก PACT NETWORK ของสถาบนัไทยพฒัน์ท่ีได้ร่วมมือกบั ก.ล.ต. ซึง่มีเร่ือง
การตอ่ต้านการทจุริตอย่างชดัเจน 

นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่ากการผลิตภาพยนตร์ไทยมีต้นทุนต่อเร่ือง
เท่าไหร่ และมีการแบ่งสว่นแบ่งกบัโรงภาพยนตร์อย่างไร 
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
ปัจจุบันกลุ่มบริษัทมีบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทย 4 บริษัท  คือ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากัด 
บริษัท ทาเลนต์ วัน จ ากัด บริษัท ทรานส์ฟอร์ เมชั่น ฟิล์ม จ ากัด และ บริษัท ซีเจ เมเจอร์         
เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (บริษัทร่วมทนุระหวา่ง บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
กบั บริษัท ซีเอช โฮลดิง้ จ ากดั (ฮ่องกง))โดยเน้นผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีมีคณุภาพ ไมท่ าภาพยนตร์ขนาด
เล็ก ปกติเงินลงทุนในการผลิตภาพยนตร์แต่ละเร่ืองจะอยู่ท่ีเร่ืองละ 40  ล้านบาท ซึง่มีช่องทาง
จดัจ าหน่ายในโรงภาพยนตร์ทัง้ไทยและต่างประเทศ จ าหน่ายในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
เคเบิล้ทีวี ดิจิตอลทีวีและ วีดิโอออนดีมานด์ ส าหรับการจัดจ าหน่ายในโรงภาพยนตร์ส่วนแบ่ง
ระหว่างโรงภาพยนตร์และเจ้าของภาพยนตร์จะอยู่ในอตัราร้อยละ  50-50  ยกตวัอย่างเช่น
ภาพยนตร์เร่ืองหลวงพ่ีแจ๊ส 4G ท ารายได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ในขณะนีป้ระมาณ 230 
ล้านบาท โรงภาพยนตร์และทางเอ็มพิคเจอร์สเจ้าของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ก็จะได้ส่วนแบ่งฝ่ายละ 
115 ล้านบาท  ทัง้นี ้เอม็พิคเจอร์ส ยงัมีรายได้จากการจดัจ าหน่ายในช่องทางอ่ืนอีก 
  
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจงึให้ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมต ิ

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
                     

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการรายงานสาระส าคัญจาก      
งบการเงินประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บญัชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีท่ีได้จัดส่ง
ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  
 

 ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 
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นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ–ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถาม 4 ข้อ ดงันี ้
1. จากงบการเงิน มีหนีค้้างนานจ านวนประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนค่อนข้างมาก 
บริษัทจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไรให้ตวัเลขลดลง 
คณุฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่หนีค้้างนานดงักล่าวทางบริษัทคาดว่า
จะสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ ซึง่หากบริษัทเห็นว่าหนีใ้ดจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ก็จะด าเนินการ
ตดัหนีส้ญูทนัที ซึง่ปีท่ีผ่านมาก็มีการตดัหนีส้ญูแล้วประมาณ 5 ล้านบาท 

2. จากงบการเงินรวมมีหนีค้้างนานเกินกว่า 12 เดือนค่อนข้างมาก เพราะเหตใุดจึงไม่มีการส ารอง
หนีส้ญู 
คุณฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อท่ีประชุมว่าหนีด้ังกล่าวส่วนมากเป็นหนีต้าม      
ค าพิพากษาซึ่งทางบริษัทสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้อย่างแน่นอนแต่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร  
จงึไมม่ีการตัง้ส ารองหนีส้ญู 

3. คา่เผ่ือสิน้ค้าคงเหลือจ านวนประมาณ 25ล้านบาท และสินค้าล้าสมยัจ านวนประมาณ 8 ล้านบาท 
สว่นใหญ่เป็นสินค้าประเภทใด 
คณุฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าสินค้าดงักล่าวสว่นใหญ่เป็นสินค้าประเภท
VCD DVD ทีย่งัสามารถน ามาจดัจ าหนา่ยได้ซึง่ก าไรไมม่ากนกั 

4. จากงบก าไรขาดทนุปรากฏวา่เรามีการขาดทนุในกิจการร่วมค้าบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั 
ปีนีท้างบริษัทจะมีการลงทนุเพิ่มเติมหรือไม่ 
คณุฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การขาดทนุในกิจการร่วมค้าดงักลา่วเกิดจาก
การขาดทนุของภาพยนตร์ไทยทีผ่ลติโดยบริษัทดงักลา่ว และ คา่ใช้จ่ายประจ าที่เกิดขึน้ 

เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ 
ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มตทิี่ประชุม       ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,610 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 5,984 เสียง) 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตาม

กฎหมาย  
 

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล         
ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหักภาษี หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงิน
ปันผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยัส าคญั 
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ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ น        
ได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อท่ี 37 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรและในการนีบ้ริษัทจึงไม่สามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสทุธิเป็น
เงินส ารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารอง
ตามกฎหมายตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 1,244,290,610 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง และงดออกเสียง จ านวน 5,984 เสียง)  

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท ข้อท่ี 14 จึง
จ าเป็นจะต้องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการ
ประชมุครัง้นี ้กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์               กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 
2. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ตัง้แต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือมายงับริษัท 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าวเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้
เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้
หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นควรท่ีจะแต่งตัง้กรรมการท่ีพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งใหมไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว แทนกรรมการท่ีพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ โดยการกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมัติเลือกตัง้นายวิชา พูลวรลักษณ์  กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ี
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,416เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
99.9995 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 194 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 5,984 เสียง)  

 
2. อนุมัติเลือกตัง้นายธนะชัย สันติชัยกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ี

ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
99.9995  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 194 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 5,984  เสียง)  
 

3. อนุมตัิเลือกตัง้นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฏฐ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ี
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
99.9995  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 194 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 5,984  เสียง) 

 
วาระที่ 7  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2559 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2559 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดเพ่ือให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกับ
ค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ส าหรับปี 2559 โดยก าหนดวงเงินค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดงักล่าวเป็นจ านวนไม่เกิน 2 
ล้านบาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบข้อมูลของปี 2557 – 2558 และปี 2559 (ปีท่ีเสนอ) ต่อท่านผู้ ถือหุ้น รายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
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                                                                                                 หน่วย/บาท 
       รายการค่าตอบแทน        ปี 2557       ปี 2558  ปี 2559 (ปีที่เสนอ) 
 ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มา   
 ประชุม 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 
 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 
ประธานกรรมการบริษัท     110,000.00    110,000.00     110,000.00 
รองประธานกรรมการบริษัท       90,000.00      90,000.00       90,000.00 
ประธานกรรมการตรวจสอบ       90,000.00      90,000.00       90,000.00 
กรรมการท่านอ่ืนๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

รวมวงเงนิ  2,000,000.00  2,000,000.00    2,000,000.00 

 
ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับ
กรรมการประจ าปี 2559 ตามท่ีประธานเสนอ 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการประจ าปี  

2559 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,110 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 99.9994 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 6,484  เสียง)  

 
วาระที่ 8         พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2559 
                      

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)
มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32.ก าหนดให้เป็นอ านาจของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เป็นผู้ แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีส าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล้วได้เสนอให้คณะกรรมการท าการเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์
เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั คือ  
1. นายไพบลู ตนักลู  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095  

เป็นผู้ สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อ านาจในการด าเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์    
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 
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ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบญัชี คณุสมบตัิตามท่ี คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอ
ช่ือดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย 

ใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่ง
เป็นอิสระแตอ่ย่างใด  

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชี
ส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 โดยก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2558 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
                  บริษัท ปี 2558 ปี 2559 

ค่าสอบบัญชี 
 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี 
 (บาท)  

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล บริษัท เอม็ พิค
เจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ส าหรับ ไตรมาส  1 - 3  

1,305,000.00  
 

1,335,000.00 

คา่สอบบญัชีประจ าปี บริษัท เอ็ม พิค
เจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

900,000.00 920,000.00 

คา่รายงานสอบบญัชี - 75,000.00 
รวม 2,205,000.00 2,330,000.00 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส จ ากดั 455,000.00 455,000.00 

บริษัท เอม็ วี ดี จ ากดั 535,000.00 500,000.00 
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 100,000.00 80,000.00 
บริษัท เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั 425,000.00 425,000.00 
บริษัท ทีวี ฟอรัม จ ากดั  50,000 - 
บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 150,000.00 250,000.00 
บริษัท เมเจอร์ กนัตนาบรอดแคสติง้ จ ากดั 260,000.00 260,000.00 
   รวม 4,180,000.00 4,300,000.00 

 
  ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุท่านใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล–ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามว่าเพราะเหตุใดค่าสอบบัญชี    
จงึมีมลูคา่สงูและขอให้ชีแ้จงรายละเอียดคา่รายงานสอบบญัชี 

นายไพบูล ตนักูล -ผู้ สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ชีแ้จงว่า 
เน่ืองจากมีมาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่ใช้บงัคบัส าหรับการท าบญัชีตัง้แตปี่ 2559 ท าให้ผู้สอบบญัชี
มีภาระในการท ารายงานมากขึน้ ส าหรับงบการเงินรวมผู้ สอบบัญชีต้องมีการตรวจสอบการ
ควบคุมภายในเป็นรายไตรมาสด้วยรายการตรวจจสอบจึงไม่ได้ลดจ านวนลงแต่อย่างใด 
ประกอบกบัปัจจุบนัผู้สอบบญัชีขาดแคลนและมีการปรับฐานรายได้ให้กบัผู้สอบบญัชี ค่าสอบ
บญัชีโดยรวมท่ีเสนอต่อบริษัทโดยรวมเพ่ิมขึน้ไม่ถึง 3% ทัง้นี ้บริษัทใดรายการลดลงทางผู้สอบ
บญัชีก็ได้ปรับลดคา่บริการลง 

นายธนะชัย สนัติชัยกูล-กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า 
จากคา่สอบบญัชีท่ีก าหนดจะเห็นได้วา่คา่สอบบญัชีรายไตรมาสเพ่ิมขึน้ 10,000 บาทตอ่ไตรมาส
เท่านัน้ ส่วนค่าสอบบัญชีรายปีขึน้มา 20,000 บาท ส่วนค่ารายงานสอบบัญชีนัน้เป็นผลอัน
เน่ืองมาจากสภาวิชาชีพบัญชีก าหนดมาตรฐานขึน้มาใหม่ทางบริษัทก็เห็นว่าเหมาะสม 
ขณะเดียวกันบริษัทก็ได้ต่อรองกับทางผู้ สอบบัญชีว่าหากบริษัทใดท่ีมีรายการลดลงก็ให้ลด
คา่บริการด้วย ทางผู้สอบเองก็ยินยอมตามท่ีบริษัทร้องขอ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจงึเสนอประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 4,300,000 บาท 

 

มตทิี่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,292,146 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
99.9995 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
จ านวน 5,984 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง)  

              
วาระที่ 9  พจิารณาวาระอ่ืนๆ 

-ไมม่ี-  

เม่ือพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานท่ีประชุมสอบถามว่ามีผู้ ใดประสงค์จะ
สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นางสทุธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้น สอบถาม 4 ข้อ ดงันี ้ 

1. ขอให้ทางคณะกรรมการพูดถึงธุรกิจของบริษัทเมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติง้ จ ากัด ว่าปีท่ี
ผ่านมามีผลประกอบการเป็นเช่นไร  
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท แจ้งว่า บริษัทเมเจอร์ 
กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั ประกอบธุรกิจเคเบิล้ทีวี 3 ช่อง คือ M Channel Boomerang และ
Toonami ซึง่ปีท่ีผ่านมาผลประกอบการมีก าไร และเช่ือว่าปี 2559 ผลประกอบการก็น่าพอใจ
มากย่ิงขึน้ 
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2. หุ้นสว่นเชิงกลยทุธ์ของ เอม็ พิคเจอร์ส คือหุ้นสว่นท่ีด าเนินธุรกิจประเภทใด 
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชีแ้จงว่า หุ้นส่วนเชิง     
กลยทุธ์ของ เอม็ พิคเจอร์ส คือหุ้นสว่นท่ีประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ เพราะเช่ือว่าบริษัทแม่ซึง่
ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์ซึ่งมีนโยบายขยายโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาดต่างจังหวัดจะช่วย
ผลกัดนัให้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยมีสดัส่วนทางการตลาดได้มากขึน้ เพราะภาพยนตร์ไทยตรง
กบัรสนิยมของผู้บริโภคในตา่งจงัหวดัมากกวา่ภาพยนตร์ตา่งประเทศ 

3. อะไรคือปัจจยัท่ีท าให้บริษัทในตา่งประเทศเข้ามาร่วมผลิตภาพยนตร์ไทยกบั เอม็ พิคเจอร์ส  
นายวิชา พูลวรลักษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชีแ้จงว่าบริษัท
ตา่งประเทศเห็นศกัยภาพของภาพยนตร์ไทยจากภาพยนตร์ไทยเร่ืองพ่ีมากพระโขนงท่ีท ารายได้
ในประเทศมากถึง 1,000 บาท นอกจากนัน้ภาพยนตร์ไทยยงัเป็นท่ีต้องการของตลาด CLMV 
(กมัพชูา ลาว พมา่ และเวียดนาม)  

4. เอม็ พิคเจอร์ส เป็นหุ้นสว่นในระดบัใดของธุรกิจวีดิโอออนดีมานด์ 
นายวิชา พลูวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชีแ้จงว่าธุรกิจ วีดิโอออน
ดีมานด์ส าหรับเอ็ม พิคเจอร์สยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่อย่างไรก็ตามเอ็มพิคเจอร์สถือได้ว่าเป็น  
เจ้าท่ีมี Content มากท่ีสดุเจ้าหนึง่ของประเทศไทย 

5.  ขอให้ชีแ้จงวิสยัทศัน์ของบริษัทในอีก 3-5 ปี 
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทชีแ้จงว่าวิสยัทัศน์ของ
บริษัทคือเป็นบริษัทท่ีผลิตภาพยนตร์ไทยท่ีมีคณุภาพมีมาตรฐาน ซึง่จะสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของ
บริษัทแม่ คือบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ท่ีมีเป้าหมายเปิดโรงภาพยนตร์ 
1,000 โรง ในปี 2020 ซึง่ท าให้ภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งทางตลาดมากขึน้เมื่อเทียบภาพยนตร์ 
Hollywood 
 
เม่ือไมม่ีผู้ ใดสอบถามตอ่ท่ีประชมุประธานจงึกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 11.40 น. 

 

              
 
(นายถิรชยั วฒิุธรรม)       

                             ประธานกรรมการ 


