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

 
 
 ประชมุเมื่อวนัพธุที่ 20 เมษายน 2559 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนเีพลก็ซ์ รัชโยธิน ชัน้ท่ี 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางสาวอารยา สลัเลขวิทย์ เป็นเลขานุการที่ประชุม 
เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 43 ราย รวมจ านวนหุ้น 
ที่ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมถือทัง้สิน้ 1,244,281,269 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.7052 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วของบริษัท)     
(หุ้นที่จ าหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกลา่วแนะน า
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงินรวมทัง้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่   
มาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวชิา     พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายธนกร ปลุเิวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
4. นายธนะชยั     สนัติชยักลู  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีรวฒัน์ องค์วาสฏิฐ์  กรรมการ 
8. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  กรรมการ 

 
กรรมการที่ลาประชุม 
 1.  นายสรุเชษฐ์  อศัวเรืองอนนัต์  กรรมการ 
 
เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 
 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 
1. นางสาวสวุิมล  ศรีโสภาจิต      บริษัท ที่ปรึกษา เอเซยี พลสั จ ากดั 
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ผู้สอบบัญช ี

1. นายไพบลู  ตนักลู       บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวอารยา       สลัเลขวิทย์      บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
 

เลขานุการที่ประชุม 
1. นางสาวอารยา       สลัเลขวิทย์        

 
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 และกล่าว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้
 

การออกเสียงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือ     
รับมอบฉนัทะมา โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษัทอาจเชิญ
ให้ผู้ ถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมตัิการแต่งตัง้
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสามารถลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของ 
ผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทกุๆวาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรือ 
งดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้ว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตร
ลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพื่อมานบัคะแนน ส าหรับ     
ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ ถือหุ้ นอนุมัติ ตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน          
โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือ
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนีส้ าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุาร
ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนน     
ในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทัง้นี  ้เลขานุการจะเป็นผู้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุม         
ทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 
 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงการลงมตขิองที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  
- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 13 
- วาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชมุ 
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 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
            - ไมม่ี - 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่            

21 เมษายน 2558 
 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ของ
บริษัทซึง่ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมซึ่ง
ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่ง ประชุม     

เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2558 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 1,244,275,286 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน           
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 5,984 เสยีง)  
 

วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558  
  

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปลุิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชมุทราบ 

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบตาม
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 
นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา – ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในปี 2559 
บริษัทมีกลยุทธ์และแผนธุรกิจอะไรที่จะแก้ไขผลด าเนินงานที่ขาดทุน เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุน
ต่อเนื่องตัง้แต่ 2555 จนถึงปัจจุบนั โดยในปี 2557 บริษัทได้เพิ่มทนุแบบ right offering จ านวน 962 
ล้านบาท แตอ่ยา่งไรก็ตามในปี 2558 บริษัทยงัมีผลขาดทนุจ านวน 100 ล้านบาท        
 
นายวิชา พูลวรลกัษณ์-กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ได้ชีแ้จงว่าในปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่ง
การปรับเปลีย่นโครงสร้างทางธุรกิจ จากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เป็นธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยและ
จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ โดยในปี 2558 บริษัทไม่ได้ขาดทนุจากธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์และธุรกิจ  
จดัจ าหน่ายภาพยนตร์ สาเหตุหลกัที่ท าให้ ปี 2558 ขาดทุนคือธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยเนื่องจาก    
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ผลติภาพยนตร์ได้น้อยและมีคา่ใช้จ่ายประจ าคอ่นข้างสงู ส าหรับปี 2559 ธุรกิจที่จะชีว้า่กลุม่บริษัทจะมี
ผลก าไรหรือขาดทุนนัน้ขึน้อยู่กับธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทย โดยในปีนีก้ลุ่มบริษัทวางโปรแกรมฉาย
ภาพยนตร์ไทยประมาณ 10 เร่ือง ทัง้นี ้ในไตรมาสแรกของปี 2559 ต่อเนื่องมาช่วงต้นของไตรมาส 2 
ภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่แจ๊ส4G สามารถท ารายได้ถึง 300 ล้านบาทก็ท าให้เช่ือได้ว่าปี 2559 บริษัทจะมี
ผลก าไร  
 
นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา – ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัท
จะด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองสดัสว่นของผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย (Free Float) ที่ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด อยา่งไร  
นายวิชา พลูวรลกัษณ์-กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท  ชีแ้จงว่าทางคณะกรรมการตระหนกัเร่ืองนี ้
มาโดยตลอด ขณะเดียวกนับริษัทก็ต้องการหุ้นสว่นที่มีศกัยภาพที่สามารถเกือ้หนุนธุรกิจของบริษัทได้ 
โดยอาจเป็นหุ้นสว่นที่ประกอบธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ ทางคณะท างานก าลงัศึกษาความเป็นไป
ได้และศกัยภาพของผู้ที่จะมาเป็นหุ้นสว่นซึง่กระบวนการดงักลา่วต้องใช้เวลาระยะหนึง่  
 
นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา – ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ ลงทนุไทย สอบถามความคืบหน้าใน
การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตของสถาบนัสง่เสริม
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 
นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์-กรรมการ ได้ชีแ้จงว่าในสว่นของการต่อต้านการทจุริต บริษัทได้เป็น
สมาชิกของสภาหอการค้าไทยซึง่มีนโยบายในการตอ่ต้านการทจุริต และในปีที่ผา่นมาบริษัทได้เข้าร่วม
เป็นสมาชิก PACT NETWORK ของสถาบนัไทยพฒัน์ที่ได้ร่วมมือกบั ก.ล.ต. ซึ่งมีเร่ืองการต่อต้านการ
ทจุริตอยา่งชดัเจน 
 
นางสทุธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่ากการผลิตภาพยนตร์ไทยมีต้นทุนต่อเร่ืองเท่าไหร่ 
และมีการแบง่สว่นแบง่กบัโรงภาพยนตร์อยา่งไร 
นายวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนักลุ่ม
บริษัทมีบริษัททีผ่ลติภาพยนตร์ไทยจ านวน 3 บริษัท  คือ บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั บริษัท ทาเลนต์ 
วนั จ ากดั บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากัด โดยเน้นผลิตภาพยนตร์ไทยที่มีคณุภาพ ไม่ท าภาพยนตร์
ขนาดเลก็ ปกติเงินลงทนุในการผลิตแต่ละเร่ืองจะอยู่ที่เร่ืองละ 40  ล้านบาท ซึ่งมีช่องทางจดัจ าหน่าย
ในโรงภาพยนตร์ทัง้ไทยและตา่งประเทศ จ าหน่ายในรูปแบบโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เคเบิล้ทีวี ดิจิตอล
ทีวี และ วีดิโอออนดีมานด์ ส าหรับการจดัจ าหนา่ยในโรงภาพยนตร์สว่นแบ่งระหว่างโรงภาพยนตร์และ
เจ้าของภาพยนตร์จะอยู่ในอตัราร้อยละ 50-50  ยกตวัอย่างเช่นภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่แจ๊ส 4G ท า
รายได้ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ในขณะนีป้ระมาณ 230 ล้านบาท โรงภาพยนตร์และทางบริษัท    
เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั เจ้าของลิขสิทธ์ิภาพยนตร์ก็จะได้สว่นแบ่งฝ่ายละ 115 ล้านบาท  อย่างไรก็ตาม 
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั ก็มีรายได้จากการจดัจ าหนา่ยในช่องทางอื่นอีก 
  
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมต ิ
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
                     

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ รายงานสาระส าคญัจากงบการเงิน
ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
 

 ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 
 
นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ –ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถาม 4 ข้อ ดงันี ้
1. จากงบการเงิน มีหนีค้้างนานจ านวนประมาณ 80 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนคอ่นข้างสงู บริษัทจะมีวิธี
แก้ปัญหานีอ้ยา่งไร 
นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าหนีค้้างนานดงักลา่วทางบริษัทคาดว่า
จะสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ หากบริษัทเห็นว่าหนีใ้ดไม่สามารถเรียกเก็บได้ก็จะด าเนินการตดัหนีส้ญู
ทนัที โดยปีที่ผา่นมาก็มีการตดัหนีส้ญูแล้วประมาณ 5 ล้านบาท 

2. จากงบการเงินรวมมีหนีค้้างนานเกินกวา่ 12 เดือนคอ่นข้างมาก เพราะเหตใุดจึงไมม่ีการตัง้ส ารองหนีส้ญู 
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่าหนีด้ังกล่าวส่วนมากเป็นหนีต้าม                
ค าพิพากษา ทางบริษัทสามารถยงัสามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้แตต้่องใช้เวลาด าเนินการสกัระยะหนึ่งจึงไม่
มีการตัง้ส ารองหนีส้ญูแตอ่ยา่งใด 

3. ค่าเผ่ือสินค้าคงเหลือจ านวนประมาณ 25 ล้านบาท และสินค้าล้าสมยัจ านวนประมาณ 8 ล้านบาท       
เป็นสนิค้าประเภทใด 
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมว่าสินค้าดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นสินค้า
ประเภทวีซีดี และดีวีดี ทีย่งัสามารถน ามาจ าหนา่ยได้แตก่ าไรไมม่ากนกั 

4. จากงบก าไรขาดทนุปรากฏวา่เรามีการขาดทนุในกิจการร่วมค้าบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั 
ปีนีท้างบริษัทจะมีการลงทนุเพิ่มเติมหรือไม่ 
นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่การขาดทนุในกิจการร่วมค้าดงักลา่วเกิด
จากการขาดทนุของภาพยนตร์ไทยที่บริษัทดงักลา่วผลติ และ คา่ใช้จ่ายประจ าที่เกิดขึน้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ 
ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

มติที่ประชุม       ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2558 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,610 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน       
0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 5,984 เสยีง) 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  

 
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา
ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

 
ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทมีผลขาดทนุ บริษัทจึงไมส่ามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของ
มาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 37 ซึง่ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงิน
ก าไรและในการนีบ้ริษัทจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย  
 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 1,244,290,610 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 
เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 5,984 เสยีง)  

 
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจ าเป็น
จะต้องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการประชุมครัง้นี ้
กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

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

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตัง้แต่วนัที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2559 
แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือมายงับริษัท 
 
ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้หนึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
ทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ใหมไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  
 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว แทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ โดยการกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิเลือกตัง้นายวิชา พูลวรลกัษณ์  กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,416เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 
194 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 5,984 เสยีง)  

 

2. อนมุตัิเลือกตัง้นายธนะชยั สนัติชยักูล กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995  ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 
194 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 5,984  เสยีง)  
 

3. อนมุตัิเลอืกตัง้นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฏฐ์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,416 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995  ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน  
194 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 5,984  เสยีง) 

 
วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2559 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ
ประจ าปี 2559 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2559 โดยก าหนดวงเงิน
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการดงักลา่วเป็นจ านวนไมเ่กิน 2 ล้านบาท 
 
ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์  -กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบข้อมลูของปี 2557 – 2558 และปี 2559 (ปีที่เสนอ) ตอ่ทา่นผู้ 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 
กรรมการท่านอื่นๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

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

 
ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ
ประจ าปี 2559 ตามที่ประธานเสนอ 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2559 

ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย จ านวน 1,244,290,110 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 99.9994 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน       
0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 6,484 เสยีง)  

 
วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2559 
                      

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 
120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32.ก าหนดให้เป็นอ านาจของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีส าหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้
คณะกรรมการท าการเสนอให้ที่ประชุมแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคูเปอร์ส               
เอบีเอเอส จ ากดั คือ 
  
1. นายไพบลู ตนักูล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095  

 

เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจใน
การด าเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 
 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์     
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส         
เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 
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ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน
และความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 
 
นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือ
ดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้     
ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  
 
ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ประจ าปี 2559 โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบั
ปี 2558 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

                  บริษัท ปี 2558 ปี 2559 

ค่าสอบบัญช ี
 (บาท) 

ค่าสอบบัญช ี
 (บาท)  

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

1,305,000.00  
 

1,335,000.00 

คา่สอบบญัชีประจ าปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

900,000.00 920,000.00 

คา่รายงานสอบบญัชีประจ าปี - 75,000.00 

รวม 2,205,000.00 2,330,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 455,000.00 455,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 535,000.00 500,000.00 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 100,000.00 80,000.00 

บริษัท เอ็ม 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 

 
  ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล – ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะสอบถามว่าเพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงมี
มลูคา่สงูและขอให้ชีแ้จงรายละเอียดคา่รายงานสอบบญัชีประจ าปี 
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นายไพบลู ตนักลู -ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ชีแ้จงว่า เนื่องจากมี
มาตรฐานการบญัชีใหม่ที่ใช้บงัคบัส าหรับการท าบญัชีตัง้แต่ปี 2559 ท าให้ผู้สอบบญัชีมีภาระในการ   
ท ารายงานมากขึน้ ส าหรับงบการเงินรวมผู้สอบบญัชีมีหน้าที่ตรวจสอบการควบคุมภายในเป็นราย     
ไตรมาสด้วย รายการตรวจจสอบจึงไม่ได้ลดจ านวนลงแต่อย่างใด ประกอบกับปัจจุบนัผู้สอบบญัชี   
ขาดแคลนและมีการปรับฐานรายได้ให้กบัผู้สอบบญัชีด้วยประการหนึง่ ทัง้นี ้บริษัทใดรายการลดลงทาง
ผู้สอบบญัชีก็ได้ปรับลดคา่บริการลง คา่สอบบญัชีที่เสนอตอ่บริษัทโดยรวมเพิ่มขึน้ไมถ่ึงร้อยละ 3 
 
นายธนะชัย สนัติชัยกูล-กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีแ้จงเพิ่มเติมว่าจาก      
ค่าสอบบญัชีที่ก าหนดจะเห็นได้ว่าค่าสอบบญัชีรายไตรมาสเพิ่มขึน้ 10,000 บาทต่อไตรมาสเท่านัน้ 
ส่วนค่าสอบบัญชีรายปีขึน้มา 20,000 บาท ส่วนค่ารายงานสอบบัญชีนัน้เป็นผลอันเนื่องมาจาก       
สภาวิชาชีพบญัชีก าหนดมาตรฐานขึน้มาใหม่ซึ่งทางบริษัทก็เห็นว่าเหมาะสม ขณะเดียวกนับริษัทก็ได้
ต่อรองกับทางผู้ สอบบัญชีว่าหากบริษัทใดที่มีรายการลดลงก็ให้ลดค่าบริการด้วย ทางผู้ สอบเอง           
ก็ยินยอมตามที่บริษัทร้องขอ 
 
 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบ
บญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีบริษัทประจ าปี 2559 ในวงเงินไมเ่กิน 4,300,000 บาท 

 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 

2559 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,244,292,146 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 5,984 เสียง และ    
งดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

              
วาระที่ 9  พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม่ี-  

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ ใดประสงค์จะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม ่

นางสทุธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้น สอบถาม 4 ข้อ ดงันี ้ 

1. ขอให้ทางคณะกรรมการพดูถึงธุรกิจของบริษัทเมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสติง้ จ ากดั ว่าปีที่ผ่านมามี
ผลประกอบการเป็นเช่นไร  
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท แจ้งว่า บริษัทเมเจอร์ กันตนา     
บรอดแคสติง้ จ ากดั ประกอบธุรกิจเคเบิล้ทีวี 3 ช่อง คือ M Channel Boomerang และToonami ซึง่ปีที่
ผา่นมาผลประกอบการมีก าไร และเช่ือวา่ปี 2559 ผลประกอบการก็นา่พอใจมากยิ่งขึน้ 
 
2. หุ้นสว่นเชิงกลยทุธ์ของบริษัทคือหุ้นสว่นท่ีด าเนินธุรกิจประเภทใด 
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทชีแ้จงว่า หุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ของ
บริษัทคือผู้ประกอบธุรกิจผลิตภาพยนตร์ เพราะบริษัทแม่ซึ่งประกอบธุรกิจโรงภาพยนตร์มีนโยบาย
ขยายโรงภาพยนตร์ไปสู่ตลาดต่างจังหวัดจะช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ไทยมีสดัส่วนทาง
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เอกสารแนบท้าย 2 

การตลาดมากขึน้ เพราะภาพยนตร์ไทยตรงกบัรสนิยมของผู้บริโภคในต่างจงัหวดัมากกว่าภาพยนตร์
ตา่งประเทศ 
 
3. ปัจจยัใดที่ท าให้บริษัทในตา่งประเทศเข้ามาร่วมผลติภาพยนตร์ไทยกบับริษัท 
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทชีแ้จงว่าบริษัทต่างประเทศ           
เห็นศกัยภาพของภาพยนตร์ไทยจากภาพยนตร์ไทยเร่ืองพี่มากพระโขนงที่ท ารายได้ในประเทศมากถึง 
1,000 ล้านบาท นอกจากนัน้ภาพยนตร์ไทยยงัเป็นท่ีต้องการของตลาด CLMV (กมัพชูา ลาว พมา่ และ
เวียดนาม)  
 
4. บริษัทเป็นหุ้นสว่นในระดบัใดของธุรกิจวีดิโอออนดีมานด์ 
นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทชีแ้จงว่าธุรกิจ วีดิโอออนดีมานด์
ส าหรับบริษัทยังอยู่ในช่วงเร่ิมต้น แต่อย่างไรก็ตามบริษัทถือได้ว่าเป็นผู้ประกอบการที่มีภาพยนตร์    
มากที่สดุเจ้าหนึง่ของประเทศไทย 
 
5.  ขอให้ชีแ้จงวิสยัทศัน์ของบริษัทในอีก 3-5 ปี 
นายวิชา พลูวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัทชีแ้จงว่าวิสยัทศัน์ของบริษัทคือเป็น
บริษัทที่ผลติภาพยนตร์ไทยที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ซึง่จะสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ของบริษัทแม่ คือบริษัท 
เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) ที่มีเป้าหมายเปิดโรงภาพยนตร์ 1,000 โรง ในปี 2020 ซึง่ท าให้
ภาพยนตร์ไทยมีสว่นแบง่ทางตลาดมากขึน้เมื่อเทียบภาพยนตร์ Hollywood 
 
เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ที่ประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 11.40 น. 

 

              
 
(นายถิรชยั วฒุิธรรม)       

                             ประธานกรรมการ 
  บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 


