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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชัน้ที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839            
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

             นายถิรชยั วฒุิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกลุนิษฐ ค าศิริวชัรา เป็นเลขานกุารที่ประชมุ เลขานกุารฯ แจ้ง
ต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 37 ราย รวมจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมถือ
ทัง้สิน้ 1,244,602,611 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.7299 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วของบริษัท) (หุ้นที่จ าหน่ายแล้วของบริษัทคือ  
1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกลา่วแนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท 
ผู้สอบบญัชีรวมทัง้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั      วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายวชิา      พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 
3. นายธนกร ปลุเิวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
4. นายธนะชยั      สนัติชยักลู  กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ   

      กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  กรรมการอิสะ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานคณะกรรมกาบริหาร-  

     ความเสีย่ง 
7. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์  กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายอภิชาต ิ คงชยั   กรรมการ 
9. นายอภิรักษ์  วาราชนนท์  กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมายเหต:ุ   -กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุคิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด 
 

เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี

1. นางสาวปภาวี กงัวาลพงศ์พนัธุ์  บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกลุนษิฐ  ค าศิริวชัรา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั  
2. นางสาวขจี ธนชัปัญเจริญ บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

 
ผู้บริหาร 

1.  นางสาวสวุิมล แซล่ิม่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 

เลขานุการที่ประชุม 
1. นางกลุนษิฐ ค าศิริวชัรา  

 จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุ ได้เชิญประธานกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และกลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชมุและขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้

การออกเสยีงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉนัทะ 
โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในวาระนัน้ หรือบริษัทอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดังกลา่วออกจากที่
ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ ๆ อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสามารถลงคะแนน
ได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของ ผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมี        
ผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้ว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็น     
เอกฉนัท์อนมุตัิตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์
จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยท าเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม 
ในช่องที่ทา่นต้องการในบตัรลงคะแนนเสยีงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชมูือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพื่อมานบั
คะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีงจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิตามที่เสนอและไมต้่องลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดย
บริษัทฯจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนัน้ หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ นอกจากนีส้ าหรับผู้ รับมอบฉนัทะที่ผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสยีงลงคะแนนไว้
แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใด ๆ ก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทฯจะนบั
คะแนนจากใบมอบฉนัทะ ทัง้นี ้เลขานกุารจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสยีงที่นบั
ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 จากนัน้เลขานุการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนนเสียง
ดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3  เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระท่ี 6 ต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 13 
- วาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
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 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไมม่ี- 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถ ือ หุ้นประจ าปี  2562 ซึ่ งประชุม เมื่อว ันที่           
10 เมษายน 2562 

 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ของบริษัทซึ่งได้
จัดขึน้เมื่อวนัที่ 10 เมษายน 2562 ปรากฏรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้จัดส่งมาพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเตมิประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิพิจารณารับรองรายงานการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 10 เมษายน 2562 

มติที่ประชุม        ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
10 เมษายน 2562 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ เห็นด้วยจ านวน  1,244,602,611
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 
จ านวน 0 เสยีง งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีงและบตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 3  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 

 ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปลุเิวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชมุทราบ 

 นายธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2562 ให้ที่ประชมุทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

หลงัจากนัน้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึง
การด าเนินการของบริษัทเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ว่าบริษัทอยู่ระหว่างการปรับปรุงและเตรียม    
ความพร้อมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อประกาศเจตนารมณ์เข่าร่วมเป็นเครือข่ายของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต(Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption: CAC) และจะน าเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายให้
ความส าคญักับธรรมมาภิบาล และ การก ากบักิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตทกุรูปแบบเพื่อปลกู
จิตส านึกและให้เกิดการปฏิบตัิจริงต่อผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่เพื่อให้เห็นผลในระยะสัน้และระยะยาว นอกจากนัน้ 
ปัจจบุนับริษัทเป็นสมาชิกของสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย และเครือขา่ยหุ้นสว่นตอ่ต้านทจุริตเพื่อประเทศไทย 
สถาบนัไทยพฒัน์ ซึง่ทัง้สององค์กรเป็นเครือขา่ยของ CAC ด้วย 

 วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ 
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 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ – กรรมการ รายงานสาระส าคญัจากงบการเงินประจ าปี 
2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ซึ่งสรุป
สาระส าคญัทางการเงินจากงบการเงินรวม ประจ าปี 2562 ดงันี ้

 (หน่วย: บาท) 
ฐานะการเงนิ ปี 2562 
สนิทรัพย์รวม 746,073,091.99 
หนีส้นิรวม 228,150,988.64 

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 517,922,103.35 
 (หน่วย: บาท) 

ผลการด าเนินงาน ปี 2562 
รายได้ 455,304,586.10 

ขาดทนุสทุธิ 17,545,450.07 
ขาดทนุตอ่หุ้น 0.01 

 

 ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ประจ าปี 2562 สิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2562 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ เห็นด้วย จ านวน 1,244,607,611 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง งดออกเสียง จ านวน 0 
เสยีงและบตัรเสยีง จ านวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการและรักษาการเลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่
มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้ในปี 2562 เนื่องจากผลประกอบการประจ าปี 2562 ของบริษัทมีผลก าไรเพียงเล็กน้อยโดยยงัมีผลขาดทนุสะสม 
บริษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นได้ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา116 แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่ง
ก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรและในการนีบ้ริษัทจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไร
สทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจดัสรร
ก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย
ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วยจ านวน 1,244,607,611เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง งดออกเสียง 
จ านวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง )  

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจ าเป็นจะต้อง
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการประชุมครัง้นี ้กรรมการที่ต้องพ้น
จากต าแหนง่ตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายถิรชยั วฒุิธรรม              กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตัง้แต่วนัที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ ถือ
หุ้นทา่นใดเสนอช่ือมายงับริษัท 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักลา่วเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อ  ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้
แตง่ตัง้กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกครัง้หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
วา่ ผู้ ถือหุ้นควรที่จะแตง่ตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักลา่วกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมตัิเลือกตัง้นายถิรชัย วุฒิธรรม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเอกฉนัท์เห็นด้วย จ านวน 1,244,607,611 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง งดออกเสียงจ านวน 0
เสยีง และบตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง)  
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2. อนมุตัิเลอืกตัง้นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตามที่ประธานเสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย จ านวน 1,244,607,611 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง งดออกเสียง
จ านวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง) 

3. อนุมตัิเลือกตัง้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์เห็นด้วย จ านวน 1,244,607,611 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง งดออกเสียง
จ านวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2563 นี ้
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัหน้าที่และความ
รับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกบัคา่ตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนั
และได้ อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัซึง่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ส าหรับปี 2563 โดยก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนส าหรับกรรมการดงักลา่วเป็นจ านวนไมเ่กิน 660,000 บาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ -กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมูล
ของปี 2561 – 2562 และปี 2563 (ปีที่เสนอ) ตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                 (หน่วย/บาท) 

       รายการค่าตอบแทน        ปี 2561       ปี 2562 ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

 คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ทีม่าประชมุ 10,000 10,000 3,000 

       รายการค่าตอบแทน        ปี 2560       ปี 2561 ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 
ประธานกรรมการบริษัท     140,000     140,000 42,000 

รองประธานกรรมการบริษัท       110,000       110,000 33,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ       110,000       110,000 33,000 

กรรมการทา่นอื่นๆ       85,000       85,000 25,500 

รวมวงเงิน    2,200,000    2,200,000 660,000 

 

ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้
ประชมุส าหรับกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2563 ตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้วย 1,244,607,711เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง งดออกเสียงจ านวน 
0 เสยีง และบตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2563 

เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 120 และ
ข้อบังคบัของบริษัท ข้อที่ 32. ก าหนดให้เป็นอ านาจของที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทในทุกปีส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการท าการเสนอให้ที่
ประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั คือ  

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4906 หรือ 
2.  นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลศิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7358 หรือ 
3.  นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 9432 
 
เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจในการด าเนินการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 

ในบรรดาผู้สอบบญัชีทัง้สามรายที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมม่ีผู้ ใดที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและความเป็นอิสระ 
ค่าสอบบญัชี คุณสมบตัิตามที่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และผู้สอบบญัชีที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มี
ความสมัพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เก่ี ยวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทและบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2563 โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2562 รายละเอียด
ดงันี ้
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เอกสารแนบท้าย 2 

  (หน่วย: บาท) 
บริษัท ปี 2562 ปี 2563 (ปีที่เสนอ) 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  2,350,000 2,350,000 

คา่บริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไมม่ี (ปี 2562: ไมม่ี) 

และรับทราบค่าสอบบัญชีของค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 
1,530,000 บาท รายละเอียดดงันี ้

  (หน่วย: บาท) 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย/บริษัทในกลุ่ม ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั  680,000 710,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั  180,000 120,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั  550,000 550,000 

บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั  150,000 150,000 

รวม 1,560,000 1,530,000 

 

  ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงักลา่ว
ข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2563 และก าหนดคา่
สอบบัญชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษัท
ยอ่ย/บริษัทในกลุม่ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 1,530,000 บาท  

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2563 ด้วย
คะแนนเสยีงเอกฉนัทน์ เห็นด้วย จ านวน 1,244,607,711เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน  0 เสียง งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง และ      
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 9  พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม่ี-  

 ประธานสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ 

 เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ที่ประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 10.32 น. 

 
 
(นายถิรชยั วฒุิธรรม)        

       ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานท่ีประชมุ 


