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ท่ี AGM 2562 

 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกดั (มหาชน) 

 

    วนัท่ี  26 มีนาคม 2562 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. สาํเนารายงานการประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

3. รายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  

4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม ่

และนิยามกรรมการอิสระ 

 5. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

6. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเอง 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

  

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2562 มี

มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2562 ในวันท่ี 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์             

สาขารัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวันที่ 9 มกราคม 2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

 

 การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี  1/2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เมื่อวัน ท่ี               

9 มกราคม 2562 และได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่

ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในสาํเนารายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2) 

 

 

http://www.mpictures.co.th/
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ความเห็นคณะกรรมการ: 

 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้ทําการบนัทึก

ข้อ มู ล ไว้ โด ย ถูก ต้ อ งแ ล ะค รบ ถ้ วน แ ล้ ว  จึ ง เห็ น สม ค วรเส น อ ท่ี ป ระชุ ม 

ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น  ครัง้ท่ี  1/2562 เมื่อวันท่ี              

9 มกราคม 2562 ตามรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทได้นํามาเสนอ   

(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 2)   

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2561 ปรากฏในรายงานประจําปี    

ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้(สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลาํดบัท่ี 3)  

 

ความเห็นคณะกรรมการ: 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ดงักลา่ว  

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

  

วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 

(และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จัดให้มี

การทํางบการเงินประจําปี 2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษัทเสนอต่อ

ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและงบกําไรขาดทุน 

ประจําปี  2561 สิ น้สุด ณ วันท่ี   31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการพิ จารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต

แล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ของบริษัท  (สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลาํดบัท่ี 3)                                                                                                                         

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและ

การเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําให้มั่นใจได้ว่า

รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท    

ถกูต้องตามท่ีควร และเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้มี

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพ่ือประโยชน์กับ 

ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: 

 

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิงบการเงินประจําปี 

2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ

บริษัทแล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 (สิ่งท่ีส่งมาด้วย

ลาํดบัท่ี 3) 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

 คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมและ        

ออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 

 

 

นโยบายเงนิปันผล 

 

 พิจารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิ

สาํรองตามกฎหมาย 

  

ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี (โดยมเีง่ือนไขเพ่ิมเติม) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

 

 เน่ืองจากผลประกอบการประจําปี 2561 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงต้อง     

งดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายตาม

มาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม) 

 

ความเห็นคณะกรรมการ: 

 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทไม่สามารถ

จ่ายเงินปันผลได้ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจดัสรร

ทนุสาํรองตามกฎหมาย  

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

 คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 

 

 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 14.กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสุดกับจํานวน 1 ใน 3 โดยให้

กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ี

ออกจากตําแหนง่นัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

 

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2562  นีม้ีกรรมการท่ีจะต้องพ้นจาก

ตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจํานวน       

3 คน ได้แก ่
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 1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์              กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอภิชาติ คงชยั กรรมการ 

 

ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือ

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ และนิยามกรรมการอิสระได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ

หนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 4) 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาสรรหาบคุคลท่ีมีความเหมาะสมในการเข้ารับ

การเลอืกตัง้ให้ดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท 

นอกจากนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ

ของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 เป็นการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 

5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2562 (โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความ

เหมาะสม อยา่งไรก็ดี สาํหรับการประชุมในครัง้นี ้ไมม่ีผู้ ใดเสนอช่ือบคุคลใดมายงั

บริษัท เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญั    

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ: 

 

 

 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นควรท่ีจะแต่งตัง้

กรรมการและกรรมการอิสระท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงัมีรายช่ือ

ตามท่ีปรากฏข้างต้นกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

เน่ืองจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการ

อิสระท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ท่ี

เก่ียวข้องได้ 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

 คะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13. 

 

วาระที่ 7  

 

 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมสาํหรับกรรมการประจาํปี  2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล 

 

 

 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 

กําหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของ   

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ” 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตา่งๆ ในหมวดอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึง

ความเหมาะสมกบัการทําหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: 

 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 โดยคํานึงถึง

ความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ี

ได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน 

จากรายงานผลสํารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคม

สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตด้าน

ผลการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสาํหรับปี 2562 ในจํานวนเทา่กบัปีท่ีผา่นมา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หนว่ย : บาท                                                                                                                       

รายการค่าตอบแทน 

  

ปี 2560 

  

ปี 2561 

ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ท่ีมา

ประชมุ  8,000 10,000 10,000 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

ประธานกรรมการบริษัท  110,000 140,000 140,000 

รองประธานกรรมการบริษัท  90,000 110,000 110,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  90,000 110,000 110,000 

กรรมการทา่นอ่ืนๆ  60,000 85,000 85,000 

รวมวงเงิน 2,000,000 2,200,000 2,200,000 

 

ผลประโยชน์อ่ืนท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน: ไมม่ี  (ปี 2561: ไมม่ี) 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2562 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

 คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 

วาระที่ 8  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 32. ท่ีกําหนดให้ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยการ

พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้บริษัท ไพร้ซ-   

วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นสํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย/บริษัทในกลุม่ประจําปี 2562  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินและ
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งบการเงินรวมของบริษัทในปี 2562 

 

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4906 

2.  นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 

3.  นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5339 

4.    นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 

 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท 

ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของ

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ 

 

ในบรรดาผู้สอบบญัชีทัง้สีร่ายท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีผู้ ใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี

สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของ

บริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบญัชี     

ท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 

บริษัทย่อย บริษัทในกลุ่ม ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 

ในส่วนค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง

ภาระหน้าท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท 

เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัท  ประจําปี  2562 เป็นจํานวนเงิน 

2,350,000 บาท (ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ประจําปี 2562 เป็น

จํานวนเงินรวม 1,895,000 บาท)  

 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทย่อย/บริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2561 

รายละเอียดตอ่ไปนี ้

หนว่ย: บาท 

 ปี 2561 ปี 2562  

(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีรายไตรมาส และคา่สอบ

บญัชีประจําปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็น

เตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

2,350,000 2,350,000 

คา่บริการอ่ืนๆ (Non Audit Services): ไมม่ี (ปี 2561: ไมม่ี) 
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หมายเหต:ุ  

นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ปี 2560-2561 

(ลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัท ปี 2560-2561) 

นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ปี 2560-2561 

(ไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัท) 

นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทปี 2560-

2561(ไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัท) 

นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทปี 

2551-2560  (ลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัท ปี 2551-2554) 

  หนว่ย: บาท 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ปี 2561 ปี 2562 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั 580,000 680,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั 250,000 180,000 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากดั 70,000 - 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั 525,000 550,000 

บริษัท เอ็ม ทาเลนต์  จํากดั 

(เดมิ บริษัท ทาเลนต์ วนั จํากดั) 

180,000 150,000 

บริษัท เมเจอร์ กนัตนาบรอดแคสติง้ จํากดั 275,000 275,000 

บริษัท เมตาคอกนิชัน่ จํากดั* 60,000 60,000 

รวม 1,940,000 1,895,000 
 

 

 

  

* ทัง้นี ้สาํหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จํากัด ได้ใช้บริการสอบบัญชีจากผู้ สอบ

บัญชีของบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จํากัด โดยคณะกรรมการจะดูแลให้ผู้ สอบ

บัญชีดังกล่าวจัดทํางบการเงินได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชี    

คนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ

งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2562 และกําหนดค่าสอบบัญชี

สําหรับบริษัท ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่า

สอบบัญ ชีของบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม  ประจําปี  2562 เป็นจํานวนเงิน 

1,895,000 บาท)  ตามรายละเอียดท่ีกลา่วไว้ข้างต้น 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

  

คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 9 

  

 

พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็นวนัท่ีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 

(Record Date)  

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แล้ว และหากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัท

ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าได้ท่ี orawant@mpictures.co.th 

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น

ลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ  สามารถเข้าประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้บคุคลอ่ืนซึง่

บรรลนิุติภาวะเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนําหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 และ 5 มา

แสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดส่งหลกัฐานตาม

รายละเอียดในสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 1 และ 5 มาพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะด้วย โดยใสซ่องตอบรับสง่กลบัมายงับริษัทเพ่ือจกัได้

ดําเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

 

          ขอแสดงความนบัถือ  

        

                

 (นายถิรชยั วฒุิธรรม)       

                  ประธานกรรมการ 

   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)                  

http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
mailto:orawant@mpictures.co.th

