
 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2565 

บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 

ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.00 น. 

 

 

 

                                            ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ e-AGM 

                ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม โปรดด าเนินการตามข้อปฏิบัติส าหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบท้าย 1) 

2. เปิดให้เข้าสู่ระบบประชุมในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 8.00 น. 
3. บริษัทฯ จะด าเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียว โดยไม่มีการจัดสถานที่ประชุม

รองรับผู้ถอืหุ้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส COVID-19 
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    วนัท่ี  16 มีนาคม 2565 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2565 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ขัน้ตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉนัทะ          

การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 
2. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2564 
3. รายงานประจ าปี 2564 และรายงานทางการเงิน 2564 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code 
4. ข้อมลูของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่ และ

นิยามกรรมการอิสระ 
5. ข้อมลูคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการ ประจ าปี 2565 
6. รายนามผู้สอบบญัชี รายละเอยีดคา่สอบบญัชี  และรายช่ือบริษัทยอ่ยที่ใช้ผู้สอบบญัชีรายเดียวกนั 
7. หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) 
8. รายช่ือและข้อมลูกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
9. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะสว่นที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
10. นโยบายความเป็นสว่นตวัที่เก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 

 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดตอ่เชือ้ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ยงัไม่กลบัสูส่ภาวะปกติ บริษัทฯมี
ความตระหนกัและหว่งใยตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของผู้ ถือหุ้ นและผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายในการจดัประชมุเป็นส าคญั         

 ทีป่ระชมุคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 1/2565 จึงมีมติ
ให้เรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 7  เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดงัตอ่ไปนี ้  

 ทัง้นี ้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า ระหว่างวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 
มกราคม 2565 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย บริษัทฯขอแจ้งให้
ทราบวา่ในการประชมุครัง้นีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระเพื่อพิจารณาลว่งหน้าแตอ่ยา่งใด 
 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัที่  8 เมษายน 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี  2564 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เมื่อวันที่                 
8 เมษายน 2564 และบริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชมุที่แนบมาพร้อมนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) 

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

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้ท าการบนัทึก
ข้ อ มู ล ไ ว้ โด ย ถู ก ต้ อ งแ ล ะค รบ ถ้ วน แ ล้ ว  จึ ง เห็ น ค ว ร เส น อที่ ป ระ ชุ ม 
ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2564 เมื่อวันที่              
8 เมษายน 2564 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้น ามาเสนอ   
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)   

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 
 

  
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2564 ปรากฏในรายงานประจ าปี    
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 3)  
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ดงักลา่ว  

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 
 

  
วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จัดให้มี
การท างบการเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบแสดงฐานะการเงินและงบ
ก าไรขาดทุน ประจ าปี  2564 สิน้สุด ณ วันที่   31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบ
บญัชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ของบริษัท  
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3)                                                                                                                         

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและ
การเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ท าให้มั่นใจได้ว่า
รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท    
อย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ ถือหุ้น    
นกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 
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ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิงบ
การเงินประจ าปี 2564 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ
บริษัทแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 3) 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ        
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 4 
 
 
นโยบายเงนิปันผล 
 

 พิจารณาอนุมตัิงดการจ่ายเงนิปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิ
ส ารองตามกฎหมาย 
  
ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี (โดยมเีง่ือนไขเพิม่เติม) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เนื่องจากผลประกอบการประจ าปี 2564 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงต้องงด
การจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายตาม
มาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.2535 (และที่
แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 
 

 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 14.ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่นัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 
 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2565  นีม้ีกรรมการที่จะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดคิดเป็นจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
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(1)   นายวชิา    พลูวรลกัษณ์ กรรมการ และรองประธานคณะกรรมการ  
                                                         บริษัท 
(2)   นายธนะชยั    สนัติชยักลู          กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการ 
                                                         ตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง
(3)   นายอภิชาต ิ    คงชยั   กรรมการ           
                                                           
ทัง้นี ้ ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน    
ครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา:   
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีความเหมาะสมใน
การเข้ารับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้าในระหว่างวนัที่  29 พฤศจิกายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2565 โดย
เผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใดเพื่อรับคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท  

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรที่จะ
แต่งตัง้กรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงัมี
รายช่ือตามที่ปรากฏข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการ
อิสระที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องได้ (โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีไมไ่ด้ร่วมพิจารณาและลงมติ) 
 

จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 
 
 

 คะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 13. 

 
วาระที่ 6  

 

  
พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี  2565 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 
 
 

 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 
ก าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ” 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก
คา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทตา่งๆ ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความ
เหมาะสมกบัการท าหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 จาก
หลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นโดยกลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่
สอดคล้องกับภาระหน้าที่  และความรับผิดชอบที่ ได้ รับมอบหมาย รวมทั ง้ได้
เปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกนั จากรายงานผลส ารวจอตัรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทยรวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์และเศรษฐกิจในปี 2565 คาดว่าจะปรับตัว
กลบัมาดีขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2563 และ 2564 รวมทัง้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใน
การด าเนินธุรกิจ การจดัหารายได้ และการปรับโครงสร้างการด าเนินงานของบริษัทที่
มีประสิทธิภาพมากขึน้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทส าหรับปี 2565 พร้อมทัง้
ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราคา่ตอบแทนปี 2561, 2562 2563  และ ปี 2564 ดงันี ้
 

รายการค่าตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

(ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่มาประชมุ 10,000 10,000 3,000 3,000 5,000 
 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

     

ประธานกรรมการบริษัท 140,000 140,000 42,000 42,000 140,000 

รองประธานกรรมการบริษัท 110,000 110,000 33,000 33,000 110,000 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 110,000 110,000 33,000 33,000 110,000 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง - - - - 110,000 

กรรมการ และ/หรือ กรรมการบริหาร 85,000 85,000 25,500 25,500 80,000 

รวมค่าเบีย้ประชุมและค่าตอบแทน

กรรมการ 

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

 
 
 
 
 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

  
ผลประโยชน์อื่นท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน: ไมม่ี  (ปี 2564: ไมม่ี) 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ที่ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้บริษัท           
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2565  โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษัทในปี 2565 
 

1. นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 9432 
2.  นางสาวสกณุา แย้มสกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4906 
3.  นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลศิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7358 
 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 
 
ในบรรดาผู้ สอบบัญชีทัง้สามรายที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีผู้ ใดที่ปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
 
นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบัญชี     
ที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าว ไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
 
ในส่วนค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
ภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท 
เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัท  ประจ าปี  2565 เป็นจ านวนเงิน 
1,900,000 บาท (ค่าสอบบญัชีของบริษัทบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,210,000 บาท)  
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คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2564 รายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

หนว่ย: บาท 
 ปี 2564 ปี 2565  

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีรายไตรมาส และคา่สอบบญัชี
ประจ าปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส  
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

 
2,150,000 

 
1,900,000 

คา่บริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไมม่ี (ปี 2564: ไมม่ี) 

หมายเหต:ุ 
นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2564 
(ลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ ปี 2564) 
นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ปี 2560-2564 
(ลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ ปี 2560-2563) 
นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลศิ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทในปี 2564 
(ไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ) 

  หนว่ย: บาท 

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย ปี 2564 ปี 2565 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั  680,000 590,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั  80,000 80,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั  550,000 460,000 

บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั  130,000 80,000 
รวม 1,440,000 1,210,000  

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 

  
คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชี    
คนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรับบริษัท ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 1,900,000 บาท และรับทราบค่า
สอบบัญ ชีของบริษัทย่อยประจ าปี  2565 เป็นจ านวนเงิน 1,210,000 บาท        
ตามรายละเอียดที่กลา่วไว้ข้างต้น 

 
จ านวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 
 

  

คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 8 

  
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(http://investor-th.mpictures.co.thl) แล้วเมื่อวนัที่ 16 มีนาคม 2565  โดยผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2565 จะต้องเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือ ณ วนัที่ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที่ 2 มีนาคม 2565  

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-AGM) ตามวนัและเวลาที่ระบขุ้างต้น โดยบริษัทฯจะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ วิธีการออกเสยีง ลงคะแนน 
และการนบัคะแนนเสยีงผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเทา่นัน้ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 1. 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม หรือต้องการมอบฉนัทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่
ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯเข้าร่วมประชุม โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)  
และการมอบฉนัทะ ตามเอกสารแนบท้าย 1.และ 7.  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมและมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมี
รายช่ือและรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  8. เป็นผู้ เข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงแทนท่าน สามารถท าได้โดยการน าส่ง
หลกัฐานพร้อมหนงัสอืมอบฉนัทะตามเอกสารแนบท้าย 7. มายงับริษัทเพื่อด าเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

บริษัทฯจะด าเนินการประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ดงัรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย 9.  

เพื่อให้ได้ประโยชน์สงูสดุจากการประชุมรวมทัง้เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมี
ค าถามที่ ต้องการให้บริษัทชี แ้จงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอครัง้นี  ้สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่  
orawant@mpictures.co.th  โดยขอให้ท่านโปรดระบุช่ือ-นามสกุลและเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อบริษัทฯได้รวบรวมและชี แ้จง
ประเด็นค าถามที่เก่ียวข้องในท่ีประชมุตอ่ไป. 

 
         
         ขอแสดงความนบัถือ  
             

 
  
 
(นายถิรชยั วฒุิธรรม)       

                  ประธานกรรมการ 
     บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)                  
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