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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 

 ประชมุเมื่อวนัศกุร์ที่ 7 เมษายน 2560 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน ชัน้ท่ี 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 

             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ ค าศิริวัชรา เป็นเลขานุการที่ประชุม 
เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 43 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ี
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมถือทัง้สิน้ 1,251,638,728 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 96.2711 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วของบริษัท)     
(หุ้นที่จ าหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับของบริษัท พร้อมกลา่วแนะน า
คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ผู้สอบบญัชีรวมทัง้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเข้าร่วมประชุม โดยมี
รายช่ือดงันี ้

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

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

เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 
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ผู้สอบบัญช ี

1. นายไพบลู  ตนักลู   บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกลุนษิฐ  ค าศิริวชัรา  บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั  
2. นางสาวอารยา   ลเลขวิทย์        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกลุนษิฐ ค าศิริวชัรา        

จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 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 ถือหุ้น ที่เข้าประชุม         
ทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงการลงมตขิองที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่ งประชุมเมื่ อวันที่             
20 เมษายน 2559 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของ
บริษัทซึง่ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 20 เมษายน 2559 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมซึ่ง
ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มติที่ประชุม        ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่ง ประชุมเมื่อ
วันที่  20  เมษายน 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ เห็นด้วยจ านวน    
1,251,639,032 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  

ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชมุทราบ 

นายธนกร ปลุิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้กบั   
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 

นางสทุธาทิพย์ เตชะชาคริต -ผู้ ถือหุ้น แจ้งว่าข้อมลูที่น าเสนอต่อที่ประชุมไม่ตรงกับรายงานประจ าปี 
หน้าที่ 40  

นายธนะชัย สนัติชัยกูล –กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบชีแ้จงว่าข้อมูล    
ในรายงานประจ าปีและข้อมลูที่น าเสนอประชมุถกูต้องตรงกนั แตว่ิธีจดัประเภทรายได้แตกตา่งกนั โดย
ในรายงานประจ าปีไม่ได้รวมรายได้อื่นและรายได้ค่าโฆษณาจ านวน 41.1ล้านบาท แต่ในเอกสาร
น าเสนอต่อที่ประชุมรวมรายได้ดงักล่าวด้วย นอกจากนัน้ ข้อมลูในรายงานประจ าปีเป็นการน าเสนอ
ตามประเภทรายได้แตข้่อมลูทีน่ าเสนอตอ่ที่ประชมุจ าแนกตามประเภทธุรกิจ ข้อมลูในรายงานประจ าปี
และเอกสารที่น าเสนอตอ่ที่ประชมุถกูต้องตรงกนั อย่างไรก็ตาม ในคราวต่อไปบริษัทจะปรับปรุงจดัท า
ข้อมลูเพื่อไมใ่ห้เกิดความสบัสน 

นายไพบลู ตนักูล –ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต แจ้งยืนยนัต่อที่ประชุมว่าข้อมลูที่น าเสนอต่อที่ประชุมและ
ข้อมลูในรายงานประจ าปี 2559 ถกูต้องตรงกนั 

นางสทุธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ผลการด าเนินธุรกิจแตล่ะประเภทในปีที่ผ่าน
มาเป็นอยา่งไร  
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นายวิชา พูลวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า เดิมธุรกิจหลกัของบริษัท
คือ ธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบนัได้เปลี่ยนมาเน้นธุรกิจจัดจ าหน่ายภาพยนตร์และธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์โดยบริษัทพยายามผลักดันให้ภาพยนตร์ไทยมีสัดส่วนสูงขึน้เมื่อเทียบกับภาพยนตร์
ตา่งประเทศ ปัจจบุนัภาพยนตร์ไทยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 30  ในขณะที่อตุสาหกรรมภาพยนตร์ใน
ประเทศจีน ญ่ีปุ่ น และเกาหลี มีสัดส่วนภาพยนตร์ในประเทศกับภาพยนตร์ต่างประเทศในอัตรา
มากกว่าร้อยละ 60 ซึ่งการเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยนัน้สอดคล้องกบันโยบายขยายโรงภาพยนตร์
ของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากัด (มหาชน) ที่มีแผนขยายโรงภาพยนตร์ไปต่างจังหวัดและ
ตลาดต่างจ ังหว ัดนัน้นิยมภาพยนตร์ ไทย ส ่วนธุรกิจจ ัดจ าหน่ายภาพยนตร์ใน ปีที ่ผ ่านมามี                  
ผลประกอบการเป็นท่ีนา่พอใจ อีกทัง้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างรายได้จากการขายภาพยนตร์แก่สายหนงั
ตา่งจงัหวดัซึง่จะท าให้รายได้ของผู้ผลติภาพยนตร์ดีขึน้ ทัง้นี ้ธุรกิจผลิตภาพยนตร์และธุรกิจจดัจ าหน่าย
ภาพยนตร์จะเป็นธุรกิจหลกัที่จะสร้างรายได้ให้กบับริษัทในอนาคต สว่นของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
บริษัทได้ลดขนาดธุรกิจลงและแก้ปัญหาตา่งๆ ปัจจบุนัธุรกิจนีไ้มม่ีสนิค้าคงเหลอื 

นายพงศธร วณิชเสถียร –ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามว่าบริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรที่ท าให้ภาพยนตร์มี
คุณภาพเป็นที่น่าสนใจต่อผู้บริโภค และบริษัทมีแผนในการน าภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ
หรือไม ่

นายวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ระบบผลิตภาพยนตร์เดิม
เป็นระบบนายทนุคือให้เงินไปเพื่อผลิตภาพยนตร์ แต่ปัจจุบนับริษัทพยายามสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ก ากบั
หากภาพยนตร์มีก าไรผู้ ก ากับจะได้ส่วนแบ่งก าไรด้วย นอกจากนัน้บริษัทจัดให้มีคณะกรรมการ
ภาพยนตร์เพื่อพิจารณากลัน่กรอง อนมุตัิการสร้างและประเมินศกัยภาพของภาพยนตร์  ส่วนการน า
ภาพยนตร์สูต่ลาดตา่งประเทศนัน้ ปัจจบุนัภาพยนตร์ไทยมีการน าออกฉายในประเทศลาวและประเทศ
กัมพูชา เป็นหลกั โดยภาพยนตร์ไทยมีส่วนแบ่งรายได้ในแต่ละประเทศมากกว่าร้อยละ 50 และ
มากกวา่ร้อยละ 40 ตามล าดบั สว่นการน าภาพยนตร์ไทยไปตลาดประเทศจีนอยูใ่นขัน้ตอนการศกึษา 

นายชญาน์วตั คาระวะวฒันา –ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองการเปลี่ยนโครงสร้างรายได้การจัดฉายภาพยนตร์    
ในตา่งจงัหวดั 

นายวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงวา่โครงสร้างรายได้การจดัฉาย
ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะเป็นมีลกัษณะเป็นการแบง่รายได้ (Revenue Sharing) สว่น
การจัดฉายในต่างจงัหวดัเป็นระบบสายหนงัซึ่งท าให้ผู้ผลิตภาพยนตร์ไม่ได้รับรายได้ที่เหมาะสม แต่
เมื่อปรับปรุงโครงสร้างรายได้การจดัฉายในตา่งจงัหวดั ผู้ผลติภาพยนตร์จะมีรายได้เพิ่มขึน้ ยกตวัอย่าง
เช่น การจดัฉายภาพยนตร์เร่ืองหลวงพี่แจ๊ส 4G ใช้ระบบสายหนงัต่างจงัหวดั ผู้ผลิตภาพยนตร์ได้รับ
รายได้จากการฉายในต่างจังหวัดประมาณ 100 ล้านบาท แต่หากใช้โครงสร้างรายได้การจัดฉาย
ภาพยนตร์ในตา่งจงัหวดัที่ปรับปรุงใหมผู่้ผลติภาพยนตร์จะมีรายได้ประมาณ 200 ล้านบาท 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2559  

วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2559 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ รายงานสาระส าคญัจากงบการเงิน
ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพจิารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ 
ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

มติที่ประชุม       ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุ ประจ าปี 2559 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ เห็นด้วย จ านวน 1,251,639,345 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 
จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตรา
ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทนุ บริษัทจึงไมส่ามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของ
มาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไรและในการนีบ้ริษัทจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยเอกฉนัท์จ านวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 
จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ  

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

1. นายถิรชยั วฒุิธรรม              กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ 
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ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2560 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 

ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ใหมไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว แทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ โดยการกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิเลอืกตัง้นายถิรชยั วฒุิธรรม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์เห็นด้วย จ านวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 
เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

2. อนุมัติเลือกตัง้นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์เห็นด้วย จ านวน 1,251,639,345 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

3. อนมุตัิเลือกตัง้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ เห็นด้วย จ านวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ
ประจ าปี 2560 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2560 โดยก าหนดวงเงิน
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการดงักลา่วเป็นจ านวนไมเ่กิน 2 ล้านบาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์  -กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบข้อมลูของปี 2558 – 2559 และปี 2560 (ปีที่เสนอ) ตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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                                                                                                 หน่วย/บาท 

       รายการค่าตอบแทน        ปี 2558       ปี 2559  ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 

 ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม 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 2560 ตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2560
ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์เห็นด้วย จ านวน 1,251,639,345 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย
จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2560 

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 120
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32.ก าหนดให้เป็นอ านาจของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทในทกุปีส าหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการ
ท าการเสนอให้ที่ประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั คือ  

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 หรือ 
2.  นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3760 หรือ 
3.  นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5339 หรือ 
4      นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4906 

เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการ
ด าเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากดั จัดหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั แทนได้ 
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ในบรรดาผู้ สอบบัญชีทัง้สี่รายที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีผู้ ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชี
ติดตอ่กนั 

ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน
และความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือ
ดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560 โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบั
ปี 2559 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

                  บริษัท ปี 2559 ปี 2560 

ค่าสอบบัญช ี

 (บาท) 

ค่าสอบบัญช ี

 (บาท)  

(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล บริษัท เอ็ม พิค
เจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 
ส าหรับ ไตรมาส  1 - 3  

1,335,000.00 1,335,000.00 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

995,000.00 995,000.00 

รวม 2,330,000.00 2,330,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 455,000.00 480,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 500,000.00 300,000.00 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 80,000.00 70,000.00 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั 425,000.00 525,000.00 

บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 250,000.00 250,000.00 

บริษัท เมเจอร์ กนัตนาบรอดแคสติง้ จ ากดั 260,000.00 275,000.00 

รวม 4,300,000.00 4,230,000.00 
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ทัง้นี ้ส าหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากดั ได้ใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีนายกมล ตนัหราพนัธ์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 6966 ของบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จ ากัด ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 
2560 เป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ ดูแลให้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวจัดท า
งบการเงินได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

  ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

 นางสุทธาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่า เหตุใด บริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากัด จึงไม่ใช้บริการ    
สอบบญัชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เช่นเดียวกบับริษัทอื่นในกลุม่ 

 นางกุลนิษฐ ค าศิริวชัรา –เลขาที่ประชุมและที่ปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่าตามกฎหมายหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ไมไ่ด้ก าหนดให้กลุม่บริษัทต้องใช้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเดียวกนั แต่บริษัทจดทะเบียนสว่นใหญ่
มกัจะใช้ผู้สอบบญัชีจากบริษัทเดียวกนั  

นายธนะชยั สนัติชยักูล –กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าเนื่องจาก บริษัท      
เมตาคอกนิชั่น จ ากัด เพิ่งจัดตัง้และมีรายการไม่มากอีกทัง้ค่าสอบบญัชีของสอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซ         
วอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มีมลูคา่คอ่นข้างสงู และบริษัทได้ปรึกษากบับริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในการใช้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ศภุชยัสอบบญัชี จ ากดั แล้วด้วยประการหนึง่    
นอกจากนัน้ ก่อนน างบการเงินของบริษัท เมตาคอกนิชั่น จ ากัด ไปจัดท างบการเงินรวม บริษัท        
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด ต้องสอบทานงบการเงินดังกล่าวอีกครัง้ งบการเงิน
ดงักลา่วจึงถกูต้องนา่เช่ือถือได้ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง
ตามรายช่ือดงักล่าวข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทในปี 2560 และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,330,000 
บาท (รวมของบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินรวม 4,230,000 บาท) รวมถึงแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีนายกมล ตนัหราพนัธ์จากบริษัท ศุภชยัสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีส าหรับบริษัท เมตาคอกนิชั่น
จ ากดั โดยมีคา่สอบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 60,000 บาท  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2560 ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จ านวน 1,251,639,399 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และ
งดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 9  พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม่ี-  

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ ใดประสงค์จะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม ่

นายสมยศ ศกัดิ์ศรีคณุากร–ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยสอบถามเพิ่มเติม ดงันี ้ 
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1. บริษัทมีนโยบายแก้ไขปัญหาการขนาดทนุสะสมอยา่งไร 

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ ชีแ้จงว่าในงบการเงินปี 2559 นัน้ หากตดัรายการที่เป็น
ค่าใช้จ่ายครัง้เดียว เช่น การตัง้ส ารองลกูหนี ้หรือการบริจาคให้หน่วยงานราชการและองค์กรสาธาณกุศล
ออกไปจะเห็นวา่ทางบริษัทไมไ่ด้ขาดทนุ นอกจากนัน้ บริษัทได้ปรับโครงสร้างธุรกิจโดยเน้นจดัจ าหน่าย
ภาพยนตร์และผลิตภาพยนตร์ไทยซึ่งในปีที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และคาดว่าจะ
สามารถท าให้ผลประกอบการของบริษัทในอนาคตดีขึน้ 

2. บริษัทจะแก้ไขปัญหาเร่ืองจ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อยที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด
อยา่งไร 

นายวิชา พูลวรลกัษณ์ -กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท แจ้งว่าทางบริษัทได้ตระหนกัใน
ประเด็นนีเ้สมอโดยพยายามหาหุ้นสว่นทางธุรกิจที่สามารถท าให้ธุรกิจภาพยนตร์มีความแข็งแกร่งและ
มีมลูคา่ทัง้ตลาดในประเทศและตา่งประเทศซึง่ต้องใช้เวลาพอสมควร  

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ที่ประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 11.28 น. 

 

              

 

(นายถิรชยั วฒุิธรรม)       
                               ประธานกรรมการ 


