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บริษัท  เวฟ  เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 17/2553 

วันที่ 26 เมษายน 2553 
--------------------------- 

ประชุม ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนททาวเวอร  2      เลขที่ 3199   ถนนพระราม 4  
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 

บริษัทจดทะเบียนทุน 324,000,000 บาท แบงออกเปน 32,400,000 หุน    
มูลคาหุนละ 10 บาท มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะใหเขารวมประชุม 
รวม 43 ราย  ถือหุนรวม 18,217,000 หุน คิดเปนรอยละ 56  มากกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุน
ท่ีจดทะเบียนไว  ครบองคประชุมตามขอบังคับ 
  มีกรรมการเขารวมประชุม  10  คน ดังนี้ 
1. นายสุนทร   โภคาชัยพัฒน   รองประธานกรรมการ  
2. นายเดชา    ตุลานันท  กรรมการ 
3. นายชาญศักดิ์  เฟองฟู   กรรมการ 
4. ดร.แคทลีน   มาลีนนท   กรรมการ  
5. นางสาวเทรซีแอนน  มาลีนนท   กรรมการ  
6. นายแมทธิว   กิจโอธาน   กรรมการ 
7. นายมนตรี     ศรไพศาล   กรรมการ 
8. นายสมศักดิ์   พยับเดชาชัย   กรรมการ 
9. นางสุดจิต   ทิวารี    กรรมการ 
10. นางมลฤดี   สุขพันธรัชต  กรรมการ  

กรรมการที่ไมเขาประชุม  1  คน ดังนี้ 
1. นายประชา    มาลีนนท  ประธานกรรมการ ติดภารกิจ และไดลาประชุมแลว 
 

ผูเขารวมประชุม ดังนี้ 
1. นางจันทิรา  ศรีมวงพันธ  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในของบริษัท 
2.  นายโชคชัย  ทุติยาภรณ   ผูจัดการทั่วไป และผูอํานวยการฝายกฏหมายสวนกลางของบริษัท 
3. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน   ตัวแทนจากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด 
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 เนื่องจากนายประชา   มาลีนนท   ประธานกรรมการ ติดภารกิจ ไมสามารถเขา
รวมประชุมได ดังนั้นนายสุนทร  โภคาชัยพัฒน รองประธานกรรมการ จึงทําหนาที่เปนประธาน
ในที่ประชุม  โดยมีนางอรอนงค เนาวรัตนกูลชัย   เปนเลขานุการที่ประชุม 
  เริ่มประชุมเวลา 11.10 น. 
  ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณทานผูถือหุนที่มาประชุมในวันนี้ และไดเรียนทํา
ความเขาใจตอท่ีประชุมถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน ในแตละวาระวา เพ่ือความสะดวก
และประหยัดเวลา จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และที่
ลงคะแนนงดออกเสียงเทานั้น แลวนําคะแนนเสียงทั้งสองจํานวนดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียง
ท้ังหมดที่เขาประชุม  สวนที่เหลือจะเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้น ๆ  แลว
ประธานที่ประชุมไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้.- 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16/2552 
  

ประธานที่ประชุมไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 16/2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดรายงานการประชุมที่ไดเสนอผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น ซึ่งมีรวม 9 หนา โดยขอใหพิจารณาเรียงตามรายหนา  
เสร็จแลว ประธานที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวามีทานผูถือหุนเห็นสมควรแกไขเพิ่มเติม
ประการใดบาง ขอใหนําเสนอดวย 
ไมมีผูถือหุนขอเสนอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม  
 

ประธานที่ประชุมแถลงวา เมื่อไมมีผูถือหุนขอแกไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม ประธานที่
ประชุมขอใหท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ดวย 
 

ผลการลงคะแนนเสียง ไดคะแนนเสียง และคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนคะแนนเสียงของผูเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้- 

รับรอง  18,217,000   เสียง  รอยละ 100 
ไมรับรอง       0   เสียง  รอยละ     0 

งดออกเสียง       0   เสียง  รอยละ     0 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งที่ 
16/2552  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 
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วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552 และรายงานประจําปของคณะกรรมการ 
 ประธานที่ประชุมแถลงวา  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯที่คณะกรรมการจะเสนอตอท่ี
ประชุมเปนไปตามที่ปรากฎในรายงานประจําป 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น มีท้ังหมด 89 หนา สวนมากเปนรายงานที่ตองปฏิบัติตาม
กฏหมาย และขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด ซึ่งขอมูลท่ีทานผูถือหุนสนใจคงเปนผล
ประกอบการของบริษัทที่ปรากฎอยูท่ีหนา 58 ถึง 60 กลาวโดยสรุปเปนตัวเลขกลมๆ ในป 2552 
บริษัทมีผลประกอบการดังนี้   
 บริษัทมีรายไดจากการประกอบการ   66 ลานบาท 

มีรายไดจากการลงทุนและดอกเบี้ย   40 ลานบาท 
รวมบริษัทมีรายได     106 ลานบาท 
บริษัทมีรายจายรวม     117 ลานบาท 
ในป 2552 บริษัทจึงขาดทุน เปนจํานวนเงนิ  11.1 ลานบาท 
ซ่ึงในป 2551 บริษัทมีผลขาดทุน    23.5 ลานบาท 
ป 2552 จึงขาดทุนนอยกวาป 2551    12.4 ลานบาท 
สวนผลประกอบการของบริษัทอื่นๆ ก็ปรากฎในรายงานประจําป 2552 ของบริษัทแลว 
 

 สําหรับป 2553 คงตองพิจารณาภาวะเศรษฐกิจ และการเมือง ท่ีเปนอยูในขณะนี้ วาจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวก หรือทางลบกวาที่เปนอยูในขณะนี้หรือไมอยางไร 
 อนึ่งประธานที่ประชุมแถลงวา ธุรกิจของบริษัทนั้น ถาทานผูถือหุนจะขอทราบประเด็น
ใดเปนการเฉพาะเจาะจง หรือมีขอเสนอแนะใด ก็ขอใหนําเสนอและหารือได สําหรับในวาระนี้ 
เปนเรื่องที่เรียนใหท่ีประชุมทราบ จึงไมมีการลงมติแตประการใด 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2552 และรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการตามที่เสนอ 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 ประธานที่ประชุมไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับป  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําป 2552 ของบริษัท
ต้ังแตหนา 56 ถึง 90 ซึ่งจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น ซึ่งไดผานการพิจารณา
ของ  ผูสอบบัญชี  และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  ท้ังไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทแลว     
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หากทานผูถือหุนมีขอสงสัยประการใด โปรดเสนอ  และสอบถามได ซึ่งกรรมการ 
ผูรับผิดชอบงานดานนี้ และผูสอบบัญชีของบริษัทก็อยูในที่ประชุมนี้ พรอมจะชี้แจงเสมอ 

ประธานที่ประชุมแถลงวา เมื่อไมมีผูถอืหุนสอบถาม หรือเสนอแนะในวาระนี้ ประธานที่
ประชุมขอใหท่ีประชุมลงมติวาจะรับรองงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2552 หรือไมดวย 
 

ผลการลงคะแนนเสียง ไดคะแนนเสียง และคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนคะแนนเสียงของผูเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้- 

รับรอง  18,217,000   เสียง  รอยละ 100 
ไมรับรอง       0   เสียง  รอยละ     0 

งดออกเสียง       0   เสียง  รอยละ     0 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการไมจายเงินปนผล ประจําป 2552 
 ประธานที่ประชุม รายงานตอท่ีประชุมวา เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในป 2552 ยัง
ขาดทุนอยู ตามที่ไดเรียนที่ประชุมในวาระกอนแลว โดยสถานะเศรษฐกิจของบริษัทก็ดี และโดย
ขอกําหนดของกฏหมายก็ดี จึงไมมีการจายเงินปนผลประจําป 2552 แกผูถือหุน จึงขอใหท่ีประชุม
มีมติตามที่เสนอดวย 
 

ผลการลงคะแนนเสียง ไดคะแนนเสียง และคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนคะแนนเสียงของผูเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้- 

เห็นชอบตามเสนอ 18,217,000   เสียง  รอยละ 100 
ไมเห็นชอบ            0   เสียง  รอยละ     0 

งดออกเสียง            0   เสียง  รอยละ     0 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการไมจายเงินปนผล ประจําป 2552 
 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
 ประธานที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของ
บริษัท แถลงวา กรรมการบริษัทมีจํานวน 11 คน ตามขอบังคับบริษัท ในแตละปกรรมการบริษัท
ตองพนจากวาระ 1 ใน 3  สําหรับปนี้ กรรมการที่พนจากวาระ จํานวน 4 คน เรียงตามลําดับวาระ 
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ไดแก   นางสุดจิต  ทิวารี   นายสมศักดิ์   พยับเดชาชัย    ดร. แคทลีน    มาลีนนท และนายแมทธิว   
กิจโอธาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท ยกเวนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระไมไดรวมพิจารณาดวย  
เห็นสมควรแตงตั้งกรรมการทั้งสี่คนเดิม กลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งทั้งสี่คนมี
ประวัติและผลงานดังรายละเอียดที่ไดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  จึงขอใหท่ี
ประชุมพิจารณา ท้ังนี้ถามีผูถือหุนทานใดเสนอบุคคลอื่นเปนกรรมการก็ขอใหนําเสนอดวย 
 

ประธานที่ประชุมแถลงวา เมื่อไมมีผูถือหุนขอเสนอบุคคลอื่นเปนกรรมการ ประธานที่
ประชุมขอใหท่ีประชุมลงมติแตงตั้งกรรมการแทนผูท่ีพนจากตําแหนงตามวาระดวย 
 

ในการลงคะแนนวาระนี้ ผูถูกเสนอใหเปนกรรมการไมไดออกเสียงลงคะแนนดวย ซึ่งผลการ
ลงคะแนนเสียง ไดคะแนนเสียง และคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนคะแนนเสียงของผูเขาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้- 
 กรรมการ  เห็นดวย    (%)  ไมรับรอง    (%) งดออกเสียง   (%) 
นางสุดจิต  ทิวารี          18,217,000   (100)       -      (0)    -      (0) 
นายสมศักดิ์   พยับเดชาชัย     18,217,000   (100)       -      (0)    -      (0) 
นายแมทธิว   กิจโอธาน  18,217,000   (100)       -      (0)    -      (0) 
ดร. แคทลีน    มาลีนนท 14,632,721   (80.32)       -      (0)   3,584,279    (19.68) 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันทแตงตั้ง  นางสุดจิต  ทิวารี  นายสมศักดิ์   พยับเดชาชัย    
และนายแมทธิว   กิจโอธาน    กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ      และมีมติเสียงขางมากแตงตั้ง
ดร. แคทลีน    มาลีนนท กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 
 
วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ  คณะกรรมการตรวจสอบ   และ

คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ประจําป 2553 
 ประธานที่ประชุม ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงวา  
คาตอบแทนประจํา และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆของคณะกรรมการ
ดังกลาวตองผานการพิจารณาจากที่ประชุมนี้ ซึ่งป 2552 ท่ีประชุมไดรับอนุมัติในวงเงิน 4,200,000 
บาท แตมียอดใชจริง 3,796,300 บาท   สําหรับคาตอบแทนดังกลาวของป 2553   คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว  
ใหกําหนดในวงเงิน 3,900,000  บาท (สามลานเกาแสนบาท) จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ 
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ประธานที่ประชุมแถลงวา เมื่อไมมีผูถือหุนขอเสนอเปนประการอื่น ประธานที่ประชุม
ขอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติตามเสนอ 
 

ผลการลงคะแนนเสียง ไดคะแนนเสียง และคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนคะแนนเสียงของผูเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้- 

อนุมัติ  18,217,000   เสียง  รอยละ 100 
ไมอนุมัติ       0   เสียง  รอยละ     0 

งดออกเสียง       0   เสียง  รอยละ     0 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท  ใหบริษัทกําหนดคาตอบแทนประจํา และเบี้ยประชุม 
สําหรับคณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ตลอดจนคาตอบแทนอื่นๆ ของคณะกรรมการดังกลาวของบริษัทประจําป 2553  ใน
วงเงิน  3,900,000  บาท 
 
วาระที่ 7  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2553 
 ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนางสุดจิต ทิวารี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูนําเสนอในวาระนี้ 

นางสุดจิต ทิวารี แถลงวา  บริษัทไดติดตอขอใหบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด     
ซึ่งมีประวัติตามที่ไดสงใหแกผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น เปนผูสอบบัญชีรายใหม
ของกลุมบริษัทเวฟ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงผลงานของบริษัท เอ็ม อาร แอนด 
แอสโซซิเอท จํากัด แลวเปนที่นาพอใจ  มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัทฯ  เปนผูมีความรู ความชํานาญ  และมีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งเชื่อวาจะทําการตรวจสอบรายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย เปนไปอยางถูกตอง  โปรงใส  และสรางความเชื่อมัน่ใหแกผูถือหุน ผูลงทนุ และผูท่ี
เกี่ยวของทุกฝาย  นอกจากนั้นเมื่อไดพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราคาสอบบัญชี
รายอื่นในระดับเดียวกันแลวเห็นวาบริษัทเอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด  มีคาสอบบัญชีท่ี
เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอ
ตอท่ีประชุมแตงตั้ง บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด โดยมี 

1. นายเมธ ี รัตนศรีเมธา    ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  3425  และ / หรือ  
2. นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่  2803 

 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยประจําป 2553 ซึ่งถาสองคนดังกลาวไมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ได ก็ใหบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นปฏิบัติ
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หนาที่แทน โดยกําหนดคาสอบบัญชีสาํหรับบริษัท เปนจํานวนเงิน 335,000 บาท และบริษัทยอย 
จํานวน 4 บริษัท เปนจํานวนเงิน 385,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  720,000 บาท จึงขอใหท่ีประชมุ
พิจารณาอนุมัติตามเสนอ    
 

ประธานที่ประชุมแถลงวา เมื่อไมมีผูถือหุนเสนอเปนประการอื่น ประธานที่ประชุมขอใหท่ี
ประชุมลงมติ 
 

ผลการลงคะแนนเสียง ไดคะแนนเสียง และคิดเปนเปอรเซ็นตของจํานวนคะแนนเสียงของผูเขา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้- 

เห็นชอบตามเสนอ  18,217,000   เสียง  รอยละ 100 
ไมเห็นชอบ                          0   เสียง  รอยละ     0 

งดออกเสียง                        0   เสียง  รอยละ     0 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท แตงตั้งนายเมธี  รัตนศรีเมธา ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่  3425  และ / หรือ      นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน  ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 2803       
จากบริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซเิอท จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป  2553 ถา
ผูสอบบัญชีดังกลาว ไมสามารถปฏิบัติงานไดให บริษัท เอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด จัดหา
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นปฏิบัติหนาที่แทนได  

โดยกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2553  สําหรับบริษัท เปนจํานวนเงิน 335,000 
บาท และบริษัทยอย จํานวน 4 บริษัท เปนจํานวนเงิน 385,000 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น  720,000 
บาท 

 
 ประธานที่ประชุมกลาวตอท่ีประชุมวา วาระของการประชุมวันนี้ไดดําเนินการเสร็จ
เรียบรอยแลว อยางไรก็ดี ถาทานผูถือหุนประสงคจะทราบหรือมีขอเสนอแนะใดตอบริษัท ขอให
เสนอดวย 
 นายภานุ ต้ังพูลสินธนา ผูถอืหุน สอบถามดังนี้ 

• สอบถามวาผูสอบบัญชีรายใหม มีผลงานการตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยหรือไม 

นายพิศิษฐ  ชีวะเรืองโรจน แหงบริษัทเอ็ม อาร แอนด แอสโซซิเอท จํากัด ชี้แจงวาทาง
บริษัทมีผลงานตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ประมาณ 8 บริษัท ไดแก 
บมจ.โอเชียนกลาส , บมจ.แฟนซีวูด อินดัสตรีส , บมจ.ปุยเอ็นเอฟซ ี เปนตน 
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• สอบถามถึงแนวทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต 
 ดร.แคทลีน มาลีนนท กรรมการบริหารชี้แจงวา ในป 2553 บริษัทยังคงดําเนินงานในสวน
งานเดิมตามปกติ กลาวคือ สวนงานการผลิตรายการทางโทรทัศน ไดแก รายการทีวี 3 รายการ การ
รับจางผลิตละครโทรทัศน ประมาณ 1-2 เรื่อง รวมท้ังสวนงานการจัดการดานลิขสิทธิ์ภาพยนตร
ดวย  

สวนธุรกิจใหม จะเปนสวนงานการผลิตภาพยนตร ประมาณปละ 1-2 เรื่อง 
 

• ผูถามขอทราบวาสําหรับธุรกิจใหมดานการผลิตภาพยนตร ทางบริษัทมีความมั่นใจใน
การลงทุนมากนอยเพียงใด 

ดร.แคทลีน มาลีนนท กรรมการบริหารชี้แจงวาตลาดภาพยนตรไทยในปจจุบัน มีแนวโนม
การเติบโตดี กระแสการตอบรับจากคนดูก็มีมากพอสมควร รวมทั้งตลาดตางประเทศก็เริ่มใหความ
สนใจภาพยนตรจากนานาประเทศมากขึ้น นอกเหนือไปจากภาพยนตรจาก Hollywood เพียงแหลง
เดียว โดยสวนงานดังกลาวจะดําเนินงานภายใตบมจ.เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท 
 

ไมมีผูถือหุนสอบถาม และเสนอเปนประการอื่น  
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม 
ปดประชุมเวลา 12.00 น. 

 
 

 
ลงชื่อ……………………………..….ประธานที่ประชุม 

             (นายสุนทร โภคาชัยพัฒน) 
 
 

ลงชื่อ…………..........…………………กรรมการผูสอบทานรายงานการประชุม 
                (นางมลฤดี  สุขพันธรัชต) 
 
 

ลงชื่อ…………..........…………………เลขานุการที่ประชุม 
                (นางอรอนงค  เนาวรัตนกูลชัย) 
              


