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                     รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 
   บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเมือ่วันอังคารท่ี 23 เมษายน 2556 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นท่ี 5 โรงท่ี 5
เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม นางกุลนิษฐ คําศิริวัชราเปนเลขานุการท่ี
ประชุม เลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 84 ราย 
รวมจํานวนหุนท่ีผูถือหุนท่ีมาประชุมถือท้ังส้ิน 470,474,671 หุน (คิดเปนรอยละ 73.37 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
แลวของบริษัท) (หุนท่ีจําหนายแลวของบริษัทคือ 641,250,000 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
พรอมกลาวแนะนําคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน รวมท้ังท่ี
ปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเขารวมประชุม โดยมีรายชื่อดังน้ี 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม    

1. นายถิรชัย     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2. นายวิชา     พูลวรลักษณ  รองประธานกรรมการ 
3. นายฐิตกร      อษุยาพร  กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
4. นายสุเทพ     ดานศิริวิโรจน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรัญ เอี่ยมสุรีย  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายเผด็จ     หงษฟา   กรรมการ 
7. นายเชษฐ มังคโลดม  กรรมการ 
8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการ 
9. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพฒัน  กรรมการ 
 

กรรมการที่ลาประชุม 
       1. นายมนตรี  โสตางกูร      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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เลขานุการบรษัิท 

1. นายวีรบูลย   เรืองศรีมั่น     เลขานุการบริษัท 
 

ผูสอบบัญช ี
1. นายไพบูล    ตันกูล          ผูสอบบัญช ี

                                                                      บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

1. นางสาวสุวิมล     ศรีโสภาจิต       บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 
2. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 

 
เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา         
 
จากน้ัน เลขานุการท่ีประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 และ 

กลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังน้ี 
 

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังน้ัน ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนท่ีถือ
อยูหรือรับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือ
บริษัทอาจเชิญใหผูถือหุนดังกลาวออกจากท่ีประชุมไดเปนการชั่วคราวในวาระน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการ
อนุมัติการแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ เพื่อไมใหเปน
การเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียง
หรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระน้ันวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ี
ประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนท่ีประสงคจะ
คัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงใน
กรอบส่ีเหล่ียม ในชองท่ีทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหไปและขอใหผูถือหุนชูมือขึ้น เพื่อให
พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนท่ีไมคัดคานหรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุน
อนุมัติตามท่ีเสนอ  และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและหรืองด
ออกเสียงน้ัน หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน
ในแตละวาระ นอกจากน้ีสําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ
หรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ท้ังน้ี เลขานุการจะเปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผล
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คะแนนเสียงท่ีนับไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ 

 
 จากนั้นเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังน้ี ซึ่งจะประกอบไปดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน

เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของ

บริษัทขอท่ี 13 
- วาระท่ี 7 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนท่ีมาประชุม 
 

 เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
            - ไมม ี- 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเมือ่วันที ่18  

เมษายน 2555 
 
ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2555
ของบริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2555 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการ
ประชุมซึ่งไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่ง  

ประชุมเมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2555 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน    
470,529,164 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 100 เสียง)  
 

วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555  
  

ประธานมอบหมายใหนายฐิตกร อุษยาพร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ใหท่ีประชุมทราบ  
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นายฐิตกร อุษยาพร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 ใหท่ีประชุมทราบตาม
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลว   

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2555 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว 
 
วาระน้ีเปนเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2555 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2555 
                     

ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2555 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว มีรายละเอียดปรากฏอยู
ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว  
 
ประธานจึงสอบถามท่ีประชุมวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม  
 
ปรากฎวามีผูถือหุนรายหน่ึงสอบถามวาทางบริษัทมีนโยบายบริหารลูกหน้ีอยางไร 
 
คุณฐิตกร อุษยาพร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารแจงวาหากลูกหน้ีรายใดสามารถ
เจรจาดวยเงื่อนไขทางธุรกิจไดก็จะใหลูกหน้ีผอนชําระหรือดําเนินการดวยวิธีท่ีเหมาะสมสําหรับ
ลูกหน้ีแตละราย แตหากไมสามารถเจรจาไดบริษัทก็จะดําเนินการฟองรองตามกฎหมายตอไป 

 

 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม ไมปรากฏวา 
มีทานใดซักถาม  

 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2555 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2555 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 470,611,872 
เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 100 เสียง)  
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลและงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตาม

กฎหมาย  
 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตราประมาณรอยละ 50 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการ
ดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมนัียสําคัญ 

 
ท้ังน้ี ในป 2555 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
ตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามขอบังคับของ
บริษัท ขอท่ี 37 ซึ่งกําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรและใน
การน้ีบริษัทจึงไมสามารถจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายไดเชนกัน 
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปน
เงินสํารองตามกฎหมาย  

 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง

ตามกฎหมายตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียงเห็นดวย จํานวน 470,591,909 เสียง (คิด
เปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 20,100 เสียง)  

 
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการกรรมซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 14 จึง
จําเปนจะตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ สําหรับการ
ประชุมคร้ังน้ี กรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระน้ันมีรายชื่อดังตอไปน้ี  
 
1. นายวิชา  พูลวรลักษณ กรรมการและรองประธานกรรมการ 
2. นายฐิตกร อุษยาพร  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
3. นายเผด็จ  หงษฟา    กรรมการ 
 
ท้ังน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2556 แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อมายังบริษัท 
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ในการน้ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 
ทานดังกลาวเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ รวมท้ังไดปฏิบัติหนาท่ีของตน
ดวยดีเสมอมาจึงไดมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงต้ัง
กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหน่ึง คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรท่ีจะแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอ 
 
ท้ังน้ี ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  
 
เลขานุการท่ีประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใน
วาระน้ีจึงใครขอทานผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนน
ท่ีไดแจกใหไปท้ังท่ีประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงและสงให
พนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน 
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาว แทนกรรมการท่ีพน
จากตําแหนงตามวาระ โดยการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังตอไปน้ี 

1. อนุมัติเลือกต้ังวิชา พูลวรลักษณ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ีประธาน
เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 470,614,572 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9999 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 
100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 100 เสียง)  

 
2. อนุมัติเลือกต้ังนายฐิตกร อุษยาพร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ี

ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 470,594,572 เสียง (คิดเปนรอยละ 
99.9999 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 20,100 เสียง)  
 

3. อนุมัติเลือกต้ังนายเผด็จ หงษฟา กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ีประธาน
เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 470,591,572 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9993 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 
3,100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 20,100 เสียง)  
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วาระที่ 7  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรบักรรมการประจาํป 2556 

 
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2556 น้ี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัทได
พิจารณาโดยกล่ันกรองอยางละเอียดเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการและไดเทียบเคียงกับคาตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นท่ีประกอบ
ธุรกิจประเภทเดียวกันและไดเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนให
พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2556 
โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการดังกลาวเปนจํานวนไมเกิน 2 ลานบาท 

 
ประธานเรียนเชิญ นายสุเทพ ดานศิริวืโรจน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบขอมูลของป 2554 – 2555
และป 2556 (ปท่ีเสนอ) ตอทานผูถือหุน รายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 
                                                                                                 หนวย/บาท 
       รายการคาตอบแทน        ป 2554       ป 2555  ป 2556 (ปที่เสนอ) 
 คาเบี้ยประชมุตอครั้งที่มา   
 ประชุม 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 
 

คาตอบแทนกรรมการรายป 
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 
กรรมการทานอื่นๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

รวมวงเงิน  2,000,000.00  2,000,000.00    2,000,000.00 

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2556 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป  

2556 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็น
ดวย จํานวน 470,594,572 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9957 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 100 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 20,100 เสียง)  
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วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัตแิตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทประจําป 2556 
                      

เลขานุการท่ีประชุมแจงวา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับ
ของบริษัท ขอท่ี 32.กําหนดใหเปนอํานาจของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชี
ของบริษัทในทุกป สําหรับป  2556 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวได เสนอให
คณะกรรมการทําการเสนอใหท่ีประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส   
เอบีเอเอส จํากัด คือ  
1. นายไพบูล ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  
 
เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกลาว 
 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส    
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
 
ท้ังน้ี  ในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและความเปนอิสระ คาสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเปนเกณฑในการตัดสินใจ 
 
นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด และผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย 
ใหญหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เปนอิสระแตอยางใด  
 
ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาท่ีในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2556 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับป 2555 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
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                       บริษัท คาสอบบัญชี (บาท) 
ป 2555 

 คาสอบบัญช ี(บาท) 
  ป 2556(ปที่เสนอ) 

  คาสอบบัญชรีะหวางกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอรส 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
สําหรับ ไตรมาส 1 - 3  

1,275,000 1,275,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

880,000 880,000 

                      รวม 2,155,000 2,155,000 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 455,000 455,000 
บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 535,000 535,000 
บริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด 425,000 425,000 
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จาํกัด 100,000 100,000 
บริษัท ทีวี ฟอรัม จาํกัด 50,000 50,000 
                                       รวม 3,720,000 3,720,000 

 
  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชบีริษัท 
                       ประจําป 2556 ในวงเงินไมเกิน 3,720,000 บาท 
 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2556 ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 470,596,923 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9999  
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 
100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 20,100 เสียง)  

              
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
  

-ไมม-ี  
 

ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอประเด็นอื่นใดตอท่ีประชุมประธานจึงกลาว 
ปดการประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 
 

           (นายถิรชัย วุฒธิรรม)       
                             ประธานกรรมการ 


