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                                                 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 

 ประชุมเม่ือวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขท่ี 1839 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม นางสาวอารยา สัลเลขวิทยเปนเลขานุการที่
ประชุม เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 35 ราย รวม
จํานวนหุนที่ผูถือหุนที่มาประชุมถือทั้งส้ิน 614,937,436 หุน (คิดเปนรอยละ 93.48 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวของ
บริษัท) (หุนที่จําหนายแลวของบริษัทคือ 657,829,978 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท พรอมกลาว
แนะนําคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมท้ังที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทที่มาเขารวมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้ 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม    

1. นายถิรชัย     วุฒิธรรม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิชา     พูลวรลักษณ  กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายธนกร ปุลิเวคินทร  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายธนะชัย     สันติชัยกูล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล ชดชอย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ  กรรมการ 
7. นายสงา ฉัตรชัยรุงเรือง  กรรมการ 
8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน  กรรมการ 

 

กรรมการที่ลาประชุม 

       1. นายวิเชฐ  ตันติวานิช      กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน      รักษาการเลขานุการบริษัท 
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ผูสอบบัญชี 

1. นายไพบูล ตันกูล        บริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

1. นายเล็ก  สิขรวิทย        บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 
2. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

 

เลขานุการที่ประชุม 

1. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และกลาว
ตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังนี้ 

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังนั้น ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือ
รับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัทอาจเชิญ
ใหผูถือหุนดังกลาวออกจากที่ประชุมไดเปนการช่ัวคราวในวาระน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมัติการแตงต้ัง
กรรมการ ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาอันมีคาของผู
ถือหุน ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองด
ออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคาน
หรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ี
ไดแจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในชองที่ทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได
แจกใหไปและขอใหผูถือหุนชูมือขึ้น เพื่อใหพนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนที่ไมคัดคาน
หรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุนอนุมัติตามที่เสนอ  และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนน
เสียงท่ีไมเห็นดวยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อ
สรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ นอกจากนี้สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลว
วาเห็นชอบหรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเปนผูแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยใน
แตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ 

 จากน้ันเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ ซึ่งจะประกอบไปดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้  

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
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- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- วาระที่ 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทขอที่ 
13 

- วาระท่ี 7 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุม 

- วาระท่ี 9 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง 

 

 เม่ือชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

            - ไมมี - 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่30  
กรกฎาคม 2556 

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 ของ
บริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30  กรกฎาคม 2556 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุม
ซึ่งไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 ซึ่ง ประชุม
เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 614,940,436 
เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 สียง)  

วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556  

ประธานมอบหมายใหนายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 ใหที่ประชุมทราบ 

นายธนกร ปุลิเวคินทร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 ใหที่ประชุมทราบตาม
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลว   

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

วาระน้ีเปนเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวด “งบ
การเงิน” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

 ประธานจึงสอบถามที่ประชุมวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม ไมปรากฏวา 

ไมมีทานใดซักถาม  

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2556 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 614,940,550 เสียง (คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย 
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลและงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย  

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ในอัตรา
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงินปนผลนั้นไม
มีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

ทั้งนี้ ในป 2556 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนไดตามนัยของ
มาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) และตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอที่ 37 ซึ่งกําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรและในการนี้
บริษัทจึงไมสามารถจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายไดเชนกัน 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงิน
สํารองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตาม
กฎหมายตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียงเห็นดวย จํานวน 614,940,550 เสียง (คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 
เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการกรรมซึง่ออกจากตําแหนงตามวาระ  

ประธานแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอที่ 14 จึงจําเปน
จะตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ สําหรับการประชุมคร้ังนี้ 
กรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระน้ันมีรายชื่อดังตอไปนี้  
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1. นายถิรชัย วุฒิธรรม  กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวิเชฐ ตันติวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ  
 
ทั้งนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ต้ังแตวันที่ 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 
แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อมายังบริษัท 

ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 ทานดังกลาวเปนผูมีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณ รวมทั้งไดปฏิบัติหนาที่ของตนดวยดีเสมอมาจึงไดมีมติใหเสนอตอที่
ประชุมผู ถือหุนใหแตงต้ังกรรมการที่ครบวาระท้ัง 3 ทาน  กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหนึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรที่จะแตงต้ังกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ
ทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

ทั้งนี้ ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนง
ใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

เลขานุการที่ประชุมแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ในวาระน้ี
จึงใครขอทานผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกให
ไปทั้งที่ประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงและสงใหพนักงานของบริษัทไปเก็บ
เพื่อมานับคะแนน 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาว แทนกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนงตามวาระ โดยการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

มตทิี่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติเลือกต้ังนายถิรชัย วุฒิธรรม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ 
ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 615,276,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

2. อนุมัติเลือกต้ังนายวิเชฐ ตันติวานิช กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามที่ประธานเสนอ 
ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 615,276,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

3. อนุมัติเลือกต้ังนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ี
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 615,276,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 
เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  
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วาระที่ 7  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการประจําป 2557 

ประธานแจงตอที่ประชุมวา ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป 2557 นี้  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาโดยกล่ันกรองอยางละเอียดเพื่อใหสอดคลองและ
เหมาะสมกับหนาที่และความรับผิดของกรรมการและไดเทียบเคียงกับคาตอบแทนของกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติ
คาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2557 โดยกําหนดวงเงิน
คาตอบแทนสําหรับกรรมการดังกลาวเปนจํานวนไมเกิน 2 ลานบาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ เปนผูรายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบขอมูลของป 2555 – 2556 และป 2557 (ปที่เสนอ) ตอทานผูถือหุน รายละเอียด ดังตอไปนี้ 

                                                                                                 หนวย/บาท 

       รายการคาตอบแทน        ป 2555       ป 2556  ป 2557 (ปที่เสนอ) 

คาเบ้ียประชุมตอครั้งที่มาประชุม 8,000.00 8,000.00 8,000.00 

คาตอบแทนกรรมการรายป 

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 

กรรมการทานอ่ืนๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

รวมวงเงิน  2,000,000.00  2,000,000.00    2,000,000.00 

 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบ้ียประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป 2557 ตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป 2557 
ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 615,276,000 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง 
และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทประจําป 2557 

เลขานุการท่ีประชุมแจงวา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (และที่แกไขเพิ่มเติม)มาตรา 
120 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32.กําหนดใหเปนอํานาจของที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีของบริษัทในทุกปสําหรับป 2557 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวไดเสนอให
คณะกรรมการทําการเสนอใหที่ประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด คือ  
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1. นายไพบูล ตันกูล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  
 

เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจใน
การดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกลาว 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคู
เปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส    คูเปอรส เอบี
เอเอส จํากัด แทนได 

ท้ังนี้  ในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน
และความเปนอิสระ คาสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเปนเกณฑในการตัดสินใจ 

นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบบัญชีที่ไดรับการเสนอช่ือ
ดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญหรือผูที่
เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอสิระแตอยางใด  

ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาที่ในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและ
บริษัทยอย ประจําป 2557 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและบริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับ
ป 2556 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

                       บริษัท คาสอบบัญชี (บาท) 

ป 2556 

 คาสอบบัญชี (บาท) 

  ป 2557(ปที่เสนอ) 

  คาสอบบัญชีระหวางกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็น
เตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  

สําหรับ ไตรมาส 1 - 3  

1,275,000 1,305,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

880,000 900,000 

                      รวม 2,155,000 2,205,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 455,000 455,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 535,000 535,000 

บริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด 425,000 425,000 

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด 100,000 100,000 
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บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด 50,000 50,000 

บริษัท ทาเลนต วัน จํากัด - 150,000 

บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสคต้ิง จํากัด - 260,000 

บริษัท เอ็มบีทีวี จํากัด - 160,000 

บริษัท เอ็ม เทิรนเนอร จํากัด - 170,000 

                                       รวม 3,720,000 4,510,000 

 

  ทั้งนี้ คาสอบบัญชีนั้นมีการปรับลดลงจากที่ไดแจงไดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุนจากท่ีได
กําหนดไวในวงเงินไมเกิน 4,600,000 บาท เปน วงเงินไมเกิน 4,510,000 บาท เนื่องจากผูสอบบัญชีได
ตกลงปรับลดคาสอบบัญชีในภายหลัง 

  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทประจําป 
2557 ในวงเงินไมเกิน 4,510,000 บาท 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 
2557 ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 615,276,003 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 0 เสียง)             

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา
ออกจําหนาย และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพ่ือใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน 

 เลขานุการท่ีประชุมแจงวาปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 675,902,500 บาทแบงออกเปน        
หุนสามัญจํานวน 675,902,500 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 
657,829,978 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 657,829,978 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่ง
บริษัทมีหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 11,660,022 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
ซึ่งเปนหุนที่เหลือจากการจัดสรรไวเพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามมติของ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2556  

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 
11,660,022 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 11,660,022 หุน (ยกเวน
หุนสามัญจํานวน 6,412,500 หุนที่สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังที่ 1 
(MPIC-ESOP1)) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังนี้ 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  664,242,478 บาท (หกรอยหกสิบส่ีลานสองแสนส่ีหม่ืนสองพันส่ีรอยเจ็ดสิบ
แปดบาท) 

  แบงออกเปน    664,242,478  หุน  (หกรอยหกสิบส่ีลานสองแสนส่ีหม่ืนสองพันส่ีรอยเจ็ดสิบ
แปดหุน) 

มูลคาหุนละ                  1 บาท  (หนึ่งบาท) 
โดยแบงออกเปน   

            หุนสามัญ 664,242,478  หุน   (หกรอยหกสิบส่ีลานสองแสนส่ีหม่ืนสองพันส่ีรอยเจ็ด
สิบแปดหุน) 

หุนบุริมสิทธิ           ไมมี” 
 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง
มิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับ
การลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนํา
ออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลด
ทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 615,276,003 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมมี-  

ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม  

นายพีระวัฒน เศรษฐพานิช ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวาผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมาตนทุนมีการปรับตัวลดลง แตรายไดก็มีการลดลงเชนกัน บริษัทมีแนวทางใน
การบริหารจัดการในป 2557 อยางไร 

นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร แจงวาบริษัทจะมีการปรับรูปแบบการ
ซื้อภาพยนตรจากตางประเทศ โดยจะรวมซ้ือภาพยนตรกับบริษัทตางชาติซึ่งจะลดตนทุนไดมากและจะ
ทําใหบริษัทสามารถบริหารจัดการงานดานอื่นไดดีขึ้น สวนเรื่องลูกหนี้บริษัทไดเขมงวดใหลูกหนี้ชําระ
เงินตามกําหนดเวลา นอกจากน้ัน การมีดิจิตอลทีวีเปนโอกาสใหบริษัทสามารถขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร
ไดมากขึ้นซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการโฆษณาที่มีแนวโนนดีขึ้นเชนกัน 

นางสุธาทิพย เตชะชาคริต ผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯมีประมาณการรายไดของป 2557 หรือไม 
โครงสรางรายไดของบริษัทเปนอยางไร และบริษัทจะมีสวนรวมกับการมีทีวีดิจิตอลอยางไร 
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นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการและรองประธานกรรมการช้ีแจงวา ประมาณการรายไดขึ้นอยูกับ
รายรับของภาพยนตรซึ่งคาดการณไดคอนขางยาก 

สวนโครงสรางรายไดปจจุบันของบริษัทแบงออกเปน 2 สวนใหญ คือ สวนของจําหนายภาพยนตรใน
รูปแบบโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทที่รอยละ 30 และการขายลิขสิทธิ์ภาพยนตรที่รอยละ 70 โดยบริษัทเนน
ผลิตภาพยนตรไทยมากขึ้นทั้งที่ผลิตเอง ภายใตบริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด และบริษัท ทาเลนต วัน 
จํากัด และมีรวมลงทุนผลิตดวย 

ประเด็นเร่ืองทีวีดิจิตอลนั้น บริษัทจะเนนในรูปแบบของการจําหนายลิขสิทธิ์ภาพยนตรใหกับชองทีวี
ดิจิตอลเทานั้น ไมมีการเขาไปรวมบริการจัดการแตอยางใด  

ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม  

ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอประเด็นอื่นใดตอที่ประชุมประธานจึงกลาว 

ปดการประชุม เวลา 10.45 น. 

 

 

    (นายถิรชัย วุฒิธรรม)       
                              ประธานกรรมการ 


