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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2562 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื่อว ันพุธที่ 10 เมษายน 2562 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชัน้ที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839            

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

             นายถิรชยั วฒุิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม นางกลุนิษฐ คําศิริวชัรา เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ เลขานกุารฯ แจ้ง

ต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 42 ราย รวมจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมถือ

ทัง้สิน้ 1,248,039,642 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.9942 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัทคือ 

1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกลา่วแนะนําคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 

ผู้สอบบญัชีรวมทัง้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายวชิา     พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. นายธนกร ปลุเิวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นายธนะชยั     สนัติชยักลู  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  กรรมการ 

8. นายอภิชาต ิ คงชยั   กรรมการ 

9. นายอภิรักษ์  วาราชนนท์  กรรมการ 

หมายเหต:ุ   -กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 

   -บริษัทไมม่ีคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืน 

 

เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 
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ผู้สอบบัญช ี

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกลุนิษฐ  คําศิริวชัรา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั  

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

 

ผู้บริหาร 

1.   นายพรชยั วอ่งศรีอมุดมพร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์ตา่งประเทศ 

2.  นางสาวสวุมิล แซล่ิม่ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกลุนิษฐ คาํศิริวชัรา  

       

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุ ได้เชิญประธานกลา่วเปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 และกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น

ท่ีเข้าร่วมประชมุและขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้

การออกเสยีงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะ

มา โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในวาระนัน้ หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออก

จากท่ีประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทุกท่านสามารถ

ลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลาอนัมีคา่ของ ผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทกุๆวาระว่า

จะมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ถ้าไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือ งดออกเสยีง ประธานจะสรุปวาระนัน้วา่ผู้ ถือหุ้นมีมติเป็น

เอกฉนัท์อนมุตัิตามท่ีประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์

จะคดัค้านหรืองดออกเสยีง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสีเ่หลีย่ม ใน

ช่องท่ีท่านต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพ่ือมานบั

คะแนน สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน          

โดยบริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง

ลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ นอกจากนีส้าํหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้

แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯจะนบั

คะแนนจากใบมอบฉนัทะ ทัง้นี ้เลขานกุารจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงท่ีนบั

ได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้

จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 จากนัน้เลขานุการได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียง

ดงัตอ่ไปนี ้ 
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- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3  เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมต้่องลงมติ  

- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13 

- วาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไมม่-ี 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  9 

มกราคม 2562 

 ประธานได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ของบริษัทซึง่ได้

ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้จดัสง่มาพร้อมกับ

หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

 นายพรศกัดิ์ ชยัวณิชยา –ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่าสําเนารายงานการประชุมใน

หน้าท่ี 16 วาระท่ี 4  มีพิมพ์ข้อความผิด 

 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท แจ้งท่ีประชมุวา่จะดําเนินการแก้ไขให้

ถกูต้อง จากตวัเลข 0.05 บาท เป็น 0.50 บาท 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเตมิประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิพิจารณารับรองรายงานการประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 มกราคม 2562 

มติที่ประชุม        ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 

9 มกราคม 2562 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วยจํานวน 1,248,043,742 เสยีง 

(คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 

เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีงและบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

 ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปลุเิวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ท่ีประชมุทราบ 

 นายธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 

2561 ให้ท่ีประชมุทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว 

และได้แจ้งกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2562 ว่าบริษัทจะเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทยมากขึน้ โดยในปี 2562 มี

ภาพยนตร์ไทยท่ีเข้าฉายท่ีบริษัทผลิตจํานวน 12 เร่ืองและภาพยนตร์ไทยท่ีรับจําหน่ายจํานวน 3 เร่ือง ซึ่ง
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ภาพยนตร์นีจ้ะมีการจําหน่ายลิขสิทธ์ิไปต่างประเทศด้วย ล่าสุดบริษัทได้จําหน่ายลิขสิทธ์ิภาพยนตร์เร่ือง         

แสงกระสือให้กบัNetflix เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว นอกจากนีบ้ริษัทมีภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีรับจดัจําหน่ายจํานวน 

ประมาณ 20 เร่ือง ซึง่คาดวา่ผลประกอบการให้ปี 2562 จะเป็นท่ีนา่พอใจ 

หลงัจากนัน้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึง

การดําเนินการของบริษัทเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าบริษัทเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแห่ง

ประเทศไทย และเครือข่ายหุ้นสว่นต้านทจุริตเพ่ือประเทศไทย สถาบนัไทยพฒัน์ ซึ่งทัง้สององค์กรเป็นเครือข่าย

ของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริต(Thailand's Private Sector Collective Action 

Coalition Against Corruption: CAC) แล้วนัน้ ในปีท่ีผ่านมาบริษัทได้กําหนดหน่วยงานภายในเพ่ือปรับปรุง

กฎระเบียบ การควบคมุภาพในเพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิของ CAC 

 วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจาํปี 2561 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ รายงานสาระสําคญัจากงบการเงินประจําปี 

2561 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ

อยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึ่งสรุป

สาระสาํคญัทางการเงินจากงบการเงินรวม ประจําปี 2561 ดงันี ้

 (หน่วย: บาท) 

ฐานะการเงนิ ปี 2561 

สนิทรัพย์ 822,590,812 

หนีส้นิ 318,993,301 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 503,597,511 

 (หน่วย: บาท) 

ผลการดาํเนินงาน ปี 2561 

รายได้ 333,403,692 

ขาดทนุสทุธิ (25,283,656) 

ขาดทนุตอ่หุ้น (0.02) 

 

 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

นายพรศกัดิ์ ชยัวณิชยา –ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่คา่ใช้จ่ายในการบริหารงาน

ท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนประมาณ 300 ล้านบาทเกิดจากสาเหตใุด 

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการและรักษาเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงว่า คา่ใช้จ่ายดงักลา่วเกิดจากการ

ตัง้สาํรองการกู้ยืมเงินของบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากดั 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจําปี 2561 สิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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มติที่ประชุม       ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2561 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามท่ี

ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ เห็นด้วย จํานวน 1,248,043,742 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 

เสยีงและบตัรเสยีง จํานวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย  

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน

ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่

มีผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทมีผลขาดทนุ บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 

115 และมาตรา116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อท่ี 37 ซึง่กําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไรและในการนีบ้ริษัทจึง

ไมส่ามารถจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตาม

กฎหมาย  

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย

ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วยจํานวน 1,248,043,742 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง 

จํานวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง )  

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 14 จึงจําเป็นจะต้อง

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับการประชุมครัง้นี ้กรรมการท่ีต้องพ้น

จากตําแหนง่ตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์              กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอภิชาติ คงชยั กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการ

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ตัง้แตว่นัท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2562 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดเสนอช่ือมายงับริษัท 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 

และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้

แตง่ตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหนง่อีกครัง้หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น

วา่ ผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของ

บริษัทอีกวาระหนึง่ 
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ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้

จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักลา่วกลบั

เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนมุตัิเลือกตัง้นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ีประธานเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง

จํานวน 1,536 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง)  

2. อนมุตัิเลือกตัง้นาธนะชยั สนัติชัยกูล กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามท่ีประธานเสนอ 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,248,042,706 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง

จํานวน 1,536 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง) 

3. อนมุตัิเลอืกตัง้นายอภิชาติ คงชยั กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนน

เสยีงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1,536 

เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 7  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสาํหรับกรรมการประจาํปี 2562 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชมุว่าในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562 

นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าท่ีและ

ความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจประเภท

เดียวกันและได้ ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2562 โดยกําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดงักล่าวเป็นจํานวนไม่

เกิน 2,200,000 บาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ -กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูล

ของปี 2560 – 2561 และปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                 (หน่วย/บาท) 

       รายการค่าตอบแทน        ปี 2560       ปี 2561 ปี 2562 

(ปีที่เสนอ) 

 ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม 8,000.00 10,000.00 10,000.00 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 



- 7 - 

 

ประธานกรรมการบริษัท     110,000.00     140,000.00     140,000.00 

รองประธานกรรมการบริษัท       90,000.00       110,000.00       110,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ       90,000.00       110,000.00       110,000.00 

กรรมการท่านอื่นๆ       60,000.00       85,000.00       85,000.00 

รวมวงเงนิ  2,000,000.00    2,200,000.00    2,200,000.00 

 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุสาํหรับกรรมการประจําปี 2562 

ตามท่ีประธานเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ี

ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจํานวน

เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง

จํานวน 1,536 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาํปี 2562 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)มาตรา 120 และ

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32.กําหนดให้เป็นอํานาจของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท

ในทกุปีสาํหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการทําการเสนอให้ท่ีประชุม

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั คือ  

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4906 หรือ 

2.  นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 หรือ 

3.  นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5339 หรือ 

4. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 

เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการ

ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอ

เอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ 

ในบรรดาผู้สอบบญัชีทัง้สี่รายท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีผู้ ใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและความ

เป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามท่ี คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 
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นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มี

ความสมัพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

ในส่วนค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจําปี 2562 โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2561 รายละเอียด

ดงันี ้

  (หน่วย: บาท) 

                  บริษัท ปี 2561 ปี 2562 (ปีที่เสนอ) 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน)  

2,350,000.00 2,350,000.00 

รวม 2,350,000.00 2,350,000.00 

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

และรับทราบค่าสอบบัญชีของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 

1,895,000 บาท รายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย: 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 ้สําหรับ บริษัท เมตาคอกนิชัน่ จํากดั ได้ใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีนายกมล ตนัหราพนัธ์ ผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต เลขท่ี 6966 ของบริษัท ศุภชัยสอบบญัชี จํากัด กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เป็นจํานวน

เงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ ด ูแลให้ผู้ สอบบัญชีด ังกล่าวจัดทํางบการเงินได้ทันตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงักลา่ว

ข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2562 และกําหนดคา่

สอบบัญชีสําหรับบริษัท ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษัท

ยอ่ย/บริษัทในกลุม่ ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินรวม 1,895,000 บาท  

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ด้วย

คะแนนเสยีงเอกฉนัทน์ เห็นด้วย จํานวน 1,248,044,242 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง และบตัร

เสยี จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 9  พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม่-ี  

 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่ มผีู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมข้ีอสงสยัซกัถามหรือไม ่

 นายพรศกัดิ์ ชยัวณิชยา –ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่าบริษัทจะแก้ไขเร่ืองผู้ ถือหุ้น

รายยอ่ยไมค่รบร้อยละ 15 (Free Float) อยา่งไร 

 นายวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงวา่ท่ีผา่นมาบริษัทได้พยายามหาคู่

ค้าทางธุรกิจมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาท่ีผ่านมาบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจซึ่งต้องใช้

เวลาเพ่ือให้ผลประกอบการดีขึน้ ซึง่เมื่อถึงตอนนัน้บริษัทเช่ือวา่บริษัทจะสามารถแก้ไขดงักลา่วได้  

 นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล -ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าการขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนจํานวนประมาณ 322 

ล้านบาท เป็นของบริษัทใด 

 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท การขาดทนุจากการด้อยค่าเงินลงทนุ

จํานวนประมาณ 322 ล้านบาท เป็นของบริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั 

 นายพรศกัดิ์ ชยัวณิชยา –ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอให้บริษัทชีแ้จงการขาดทนุจากการ

ด้อยคา่เงินลงทนุท่ีปรากฏในงบการเงิน  

 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการและรักษานกุารบริษัทชีแ้จงว่า ค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุทัง้สิน้ ณ 

31 ธนัวาคม 2561 ท่ีปรากฏในงบการเงิน จํานวน 951.3 ล้านบาท  เป็นคา่เผ่ือการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท 

เอ็ม วี ดี จํากดั บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั และบริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากัด ในอตัราร้อยละ 100 และค่าเผ่ือ

การด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั ในอตัราร้อยละ 36  

 เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ท่ีประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 10.55 น. 

 

  

(นายถิรชยั วฒุิธรรม)        

       ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานท่ีประชมุ 


