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                     รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
   บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเมือ่วันพุธท่ี 18 เมษายน 2555 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นท่ี 5 โรงท่ี 3 เลขท่ี 
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม นางกุลนิษฐ คําศิริวัชราเปนเลขานุการท่ี
ประชุม เลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 149 
ราย รวมจํานวนหุนท่ีผูถือหุนท่ีมาประชุมถือท้ังส้ิน 450,027,352 หุน (คิดเปนรอยละ 70.18 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท) (หุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทคือ 641,250,000 หุน) ครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัท พรอมกลาวแนะนําคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษา
ทางการเงิน รวมท้ังท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเขารวมประชุม โดยมีรายชื่อดังน้ี 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม    

1. นายถิรชัย     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2. นายวิชา     พูลวรลักษณ  รองประธานกรรมการ 
3. นายเผด็จ     หงษฟา   กรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
4. นายเชษฐ มังคโลดม  กรรมการ 
5. นายรุจิพันธุ     ชื่นจิตร   กรรมการ/รองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายบัญชีและ 

                                                                      การเงิน/เลขานุการบริษัท  
6. นายสุเทพ     ดานศิริวิโรจน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. นายอรัญ เอี่ยมสุรีย  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
8. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการ 
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กรรมการที่ลาประชุม 
       1. นายมนตรี โสตางกูร      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
      2.  นายวิรัตน  อุดมสินวัฒนา      กรรมการ  
ผูสอบบัญช ี

1. นายไพบูล ตันกูล          ผูสอบบัญช ี
                                                                      บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 
1. นายเล็ก      สิขรวิทย       บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 

2. นางสาวสุวิมล     ศรีโสภาจิต       บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
3. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน                   บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
4. นายพิศิษฏ      ไชยพร                               บริษทั ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 

ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 
2. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 

เลขานุการที่ประชุม 
1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา         

 
จากน้ัน เลขานุการท่ีประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และ 

กลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังน้ี 
 

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังน้ัน ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนท่ีถือ
อยูหรือรับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือ
บริษัทอาจเชิญใหผูถือหุนดังกลาวออกจากท่ีประชุมไดเปนการชั่วคราวในวาระน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการ
อนุมัติการแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ เพื่อไมใหเปน
การเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียง
หรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระน้ันวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ี
ประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนท่ีประสงคจะ
คัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงใน
กรอบส่ีเหล่ียม ในชองท่ีทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหไปและขอใหผูถือหุนชูมือขึ้น เพื่อให
พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนท่ีไมคัดคานหรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุน
อนุมัติตามท่ีเสนอ  และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและหรืองด
ออกเสียงน้ัน หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน
ในแตละวาระ นอกจากน้ีสําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ
หรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ท้ังน้ีเลขานุการจะเปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผล
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คะแนนเสียงท่ีนับไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ 

 
 จากนั้นเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังน้ี ซึ่งจะประกอบไปดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 11 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของ

บริษัทขอท่ี 13 
- วาระท่ี 7 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนท่ีมาประชุม 
- วาระท่ี 9 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูถือหุนท้ังหมด

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงคัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

- วาระท่ี 10 ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผูท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
            - ไมม ี- 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมือ่วันที ่20  

เมษายน 2554 
 
ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2554
ของบริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2554 ปรากฎรายละอียดตามสําเนารายงานการ
ประชุมซึ่งไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม       ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซึ่ง  

ประชุมเมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2554 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน    
449,810,782 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554  
  

ประธานมอบหมายใหนายรุจิพันธุ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจาหนาท่ีบริหารสาย 
การเงินและบัญชี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ใหท่ีประชุมทราบ 

                             
นายรุจิพันธุ ชื่นจิตร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 ใหท่ีประชุมทราบ ตาม
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลว   

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2554 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว 
 
วาระน้ีเปนเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2554 
                     

ประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว มีรายละเอียดปรากฏอยู
ในหมวด  “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญ
ประชุมแลว  
 
ประธานจึงสอบถามท่ีประชุมวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม  
 
ปรากฏวามีผูถือหุนรายหน่ึงสอบถามเรื่องลูกหน้ีการคาในงบเฉพาะบริษัทท่ีเพิ่มขึ้นจาก 116 
ลานบาท ในป 2553 เปน 293 ลานบาทในป 2554 และหน้ีคงคางนานเกินกวา 12 เดือนในป 
2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 มากเกิดจากสาเหตุใด  
 
นายรุจิพันธุ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงินแจงตอท่ีประชุมวา 
การท่ีลูกหน้ีการคาในงบเฉพาะบริษัทในป 2554 เพิ่มขึ้นจากป 2553 เปนเพราะในป 2554
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) เร่ิมดําเนินธุรกิจในการจัดหาลิขสิทธิ์
ภาพยนตรเพื่อจัดจําหนายใหกับบริษัทในเครือ มีรายไดจากการจัดหาโฆษณา และคาบริหาร
การจัดการกับบริษัทในเครือ หน้ีท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากการทําธุรกิจดังกลาว สวนหนี้คงคางเกินกวา 
12 เดือนท่ีเพิ่มมากขึ้นเกิดจากการคางชําระคาลิขสิทธิ์ภาพยนตรและคาบริหารการจัดการกับ
บริษัทในเครือ 
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นอกจากน้ันยังมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายไดจากการขายวีซีดีและดีวีดีท่ีลดลง
มากกวารายจายในการขายวีซีดีและดีวีดีในงบการเงินรวมของป 2554 เกิดจากสาเหตุใด 
 
นายรุจิพันธุ ชื่นจิตร กรรมการและรองประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงินแจงตอท่ีประชุมวา 
รายไดในการจําหนายลดลงเน่ืองจากไตรมาสที่ 4 ของป 2554 เกิดปญหามหาอุทกภัยซึ่งบริษัท
ไดมีการผลิตและการโปรโมตภาพยนตรไปกอนแลว จากปญหาดังกลาวทําใหรายไดในการจัด
จําหนายลดลง ประกอบกับบริษัทมีการชวยเหลือผูประกอบการเรื่องราคาจําหนายวีซีดีและดีวีดี 
จึงทําใหรายไดของบริษัทลดลงมากกวารายจาย 

. 

 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม ไมปรากฏวา 
มีทานใดซักถาม  

 

ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2554 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 449,975,786 
เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  

  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมาย และ

รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 
 

 ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ในป 2554 บริษัทมีผลกําไรสุทธิในงบเฉพาะบริษัทจํานวน 
78,885,357 บาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.12 บาทตอหุน บริษัทจึงสามารถพิจารณา
จายเงินปนผลใหแก ผูถือหุนประจําป  2554 ใหแก ผูถือหุนไดตามนัยมาตรา  115 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 และตามขอกําหนดของบริษัทขอท่ี 37 
คณะกรรมการจึงมีมติใหเสนอจายปนผลใหแกผูถือหุนจากผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 
2554 ถึงเดือนธันวาคม 2554 ในอัตรา 0.05 บาทตอหุน ใหแกผูถือหุนท่ีมีรายชื่อปรากฏในสมุด
ทะเบียนผูถือหุนของบริษัทตามวันกําหนดรายชื่อผูถือหุน(Record Date) วันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2555 โดยกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อรับสิทธิในการรับเงินปนผลในวันท่ี 29 
กุมภาพันธ 2555 และกําหนดจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2555 ท้ังน้ี 
บริษัทไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานระหวางเดือนมกราคม 2554 
ถึงเดือนมิถุนายน 2554 ใหแกผูถือหุนไปแลวในอัตรา 0.02 บาทตอหุน เมื่อวันท่ี 9 กันยายน 
2554 ซึ่งเมื่อรวมการจายเงินปนผลระหวางกาลจะทําใหเงินปนผลสําหรับป 2554 มีจํานวน
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ท้ังส้ิน 0.07 บาทตอหุน ในการน้ีบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตามกฎหมายเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 3,813,156 บาท 
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมาย และรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาล 

 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติจายเงินปนผล การจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตาม

กฎหมายและรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียง     
เห็นดวย จํานวน 450,027,349 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 
เสียง)  

 
วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการกรรมซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 14 จึง
จําเปนจะตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ สําหรับการ
ประชุมคร้ังน้ี กรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระน้ันมีรายชื่อดังตอไปน้ี  
 
1. นายอรัญ เอี่ยมสุรีย กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายมนตรี โสตางกูร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3. นายเชษฐ  มังคโลคม กรรมการ 
 
ท้ังน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ต้ังแตวันท่ี 28 ธันวาคม 2554 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2555 แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อมายังบริษัท 
 
ในการน้ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทั้ง 3 
ทานดังกลาวเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณ รวมท้ังไดปฏิบัติหนาท่ีของตน
ดวยดีเสมอมาจึงไดมีมติเสนอตอคณะกรรมการบริษัทใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงต้ัง
กรรมการท่ีครบวาระทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ังหน่ึง คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรท่ีจะแตงต้ังกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 3 ทาน 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเสนอ 
 
ท้ังน้ี ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  
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เลขานุการท่ีประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใน
วาระน้ีจึงใครขอทานผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลใบบัตร
ลงคะแนนท่ีไดแจกใหไปท้ังท่ีประสงคจะลงคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงและสง
ใหพนักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน 
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาว แทนกรรมการท่ีพน
จากตําแหนงตามวาระ โดยการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังตอไปน้ี 

1. อนุมัติเลือกต้ังนายอรัญ เอี่ยมสุรีย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ีประธาน
เสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 450,001,049 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9998 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 
1,100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 25,200 เสียง)  

 
2. อนุมัติเลือกต้ังนายมนตรี โสตางกูร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ี

ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 450,001,049 เสียง (คิดเปนรอยละ 
99.9998 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 1,100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 25,200 เสียง)  
 

3. อนุมัติเลือกต้ังนายเชษฐ มังคโลดม กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ี
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 450,001,049 เสียง (คิดเปนรอยละ 
99.9998 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 1,100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 25,200 เสียง)  

 
วาระที่ 7  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรบักรรมการประจาํป 2555 

 
ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2555 น้ี  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนของบริษัท ได
พิจารณาโดยกล่ันกรองอยางละเอียดเพื่อใหสอดคลองและเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิด
ของกรรมการและไดเทียบเคียงกับคาตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและไดเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัท ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณา
อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับป 2555 โดยกําหนด
วงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการดังกลาวเปนจํานวนไมเกิน 2 ลานบาท 
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ประธานเรียนเชิญ นายสุเทพ ดานศิริโรจน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบขอมูลของป 2553 – 2554 
และป 2555 (ปท่ีเสนอ) ตอทานผูถือหุน รายละเอียด ดังตอไปน้ี 
 
                                                                                                 หนวย/บาท 
       รายการคาตอบแทน        ป 2553       ป 2554  ป 2555 (ปที่เสนอ) 
 คาเบี้ยประชมุตอครั้งที่มา   
 ประชุม 

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 
กรรมการทานอื่นๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

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

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2555 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป  

2555 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็น
ดวย จํานวน 450,021,249 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 1,100 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 5,000 เสียง)  

 
วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัตแิตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทประจําป 2555 
                      

เลขานุการท่ีประชุมแจงวา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอบังคับ
ของบริษัท ขอท่ี 32.กําหนดใหเปนอํานาจของท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชี
ของบริษัทในทุกป สําหรับป  2555 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวได เสนอให
คณะกรรมการทําการเสนอใหท่ีประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส   
เอบีเอเอส จํากัด คือ  
1. นายไพบูล ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  
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เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกลาว 
 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส    
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
 
ท้ังน้ี  ในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและความเปนอิสระ คาสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเปนเกณฑในการตัดสินใจ 
 
นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด และผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย 
ใหญหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เปนอิสระแตอยางใด  
 
ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาท่ีในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2555 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับป 2554 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
                       บริษัท คาสอบบัญชี (บาท) 

ป 2554 
 คาสอบบัญช ี(บาท) 
  ป 2554(ปที่เสนอ) 

  คาสอบบัญชรีะหวางกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอรส 
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)  
สําหรับ ไตรมาส 1 - 3  

1,245,000 1,275,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

835,000 880,000 

                      รวม 2,080,000 2,155,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 440,000 455,000 
บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 490,000 535,000 
บริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด 390,000 425,000 
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จาํกัด 100,000 100,000 
บริษัท ทีวี ฟอรัม จาํกัด 50,000 50,000 
                                       รวม 3,550,000 3,720,000 
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  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชบีริษัท 
                       ประจําป 2555 ในวงเงินไมเกิน 3,720,000 บาท 
 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 450,001,249 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9998  
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 
1,100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 25,000 เสียง)  

              
วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัท 

ใหแก กรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงายของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
(“โครงการ ESOP”) 

  
เลขาท่ีประชุมแจงตอท่ีประชุมวาเพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีมีสวนรวมใน
ความสําเร็จของบริษัทท่ีผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก
บุคคลากรของบริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและ
กอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการจึง
เห็นสมควรใหท่ีประชุมพิจารณาออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัท โดยจัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยซึ่งตอไปจะเรียก โดยยอวา “โครงการ ESOP” โดยมีสรุปรายละเอียดท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ ชนิดระบุชื่อผูถือและไม

สามารถโอนเปล่ียนมือได ยกเวนเปนกรณีตามท่ีระบุไวใน
ขอกําหนดสิทธิ 

จํานวนหนวยของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีเสนอขาย: 

ไมเกิน 6,412,500 หนวย 

ราคาเสนอขายตอหนวย: หนวยละ 0 บาท 
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ: 5 ป นับจากวันท่ีออกและเสนอขาย 
อัตราการใชสิทธิ: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน เวน

แตมีการปรับสิทธิตามขอเสนอสิทธิ 
ราคาใชสิทธิตอหุน: 1.59 บาท เวนแตจะมีการปรับสิทธิตามท่ีระบุไวในขอกําหนด

สิทธิ ซึ่งราคาดังกลาวไมถือเปนการเสนอขายหลักทรัพยใน
ราคาตํ่ากวาตลาด ซึ่งคํานวณโดนอางอิงกับราคาซื้อขายถัว
เฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทในตลาดหลักทรัพย 15 วัน กอน
วันท่ีคณะกรรมการมีมติในคร้ังน้ี) 
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โดยรายละเอียดของโครงการ ESOP ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 
 
นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหพิจารณามอบอํานาจให
คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจในการดําเนินการใดๆท่ีจําเปนและ
เก่ียวเน่ืองกับการจัดต้ัง โครงการ ESOP และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทดังกลาวไดทุกประการ ตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 
 

 ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมอนุมัติพิจารณาการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท ใหแก กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงายของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอย (“โครงการ ESOP”) 

 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ

ของบริษัท ใหแกพนักงานของบริษัท ใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ ESOP”) ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 
442,415,730 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9985 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 6,619 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 5,000 
เสียง)  

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เรื่อง

ทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนที่เพิ่มข้ึน 
 
เลขาท่ีประชุมแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 ซึ่งบริษัทกําหนดใหมี “โครงการ ESOP” 
โดยจัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
ในจํานวนไมเกิน 6,412,500 หนวย (ESOP-W1) ดังน้ันเพื่อเปนการรองรับการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP-W1 บริษัทจึง
ตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 641,250,000 บาทเปน 647,662,500 บาทโดย
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 6,412,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และเพื่อเปนไปตาม
กฎหมาย บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอท่ี 4 ใหสอดคลองกับ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหใชขอความตอไปน้ี 
 ขอ 4  
 

ทุนจดทะเบียน จํานวน 647,662,500 บาท (หกรอยส่ีสิบเจ็ดลานหกแสนหก
หมื่นสองพันหารอยบาท) 

 แบงออกเปน 647,662,500 หุน (หกรอยส่ีสิบเจ็ดลานหกแสนหก
หมื่นสองพันหารอยหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
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 โดยแยกเปน   
 หุนสามัญ 647,662,500 หุน (หกรอยส่ีสิบเจ็ดลานหกแสนหก

หมื่นสองพันหารอยหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ - หุน (-) 

 
 ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 

4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้น 
 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณห

สนธิขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย จํานวน 450,020,731 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9985 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 6,618 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 0 เสียง)  

 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใชสิทธิซื้อ

หุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ 
ESOP 

 
  เลขาท่ีประชุมแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 และ 10 เร่ืองการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหารและพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอย (ESOP-W1) และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุน
สามัญใหม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย คณะกรรมการจึงมีมติเสนอตอท่ีประชุมใหพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนออกใหมจํานวน 6,412,500 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกขายตามโครงการ ESOP ในอัตราสวน 1 ใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 

 
 ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมอนุมัติการจัดสรรหุนใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ 
ESOP 

 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนใหมจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการ

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ 
ESOP ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 450,020,731 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9985 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 
6,618 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง) 
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วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 
  

ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม  

 
ไมมีผูถือหุนเสนอประเด็นอื่นเพื่อพจิารณา  
 
ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดสอบถามเพิม่เติมหรือไม  

 
ผูถือหุนรายหน่ึงในท่ีประชุมสอบถามเรื่องการที่ประเทศไทยเขารวมในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน
( AEC) จะมีผลตอการดําเนินกิจการของบริษัทหรือไม และเกณฑท่ีใชกําหนดระยะเวลาการฉาย
ภาพยนตรในโรงภาพยนตร 
 
นายเผด็จ หงษฟา แจงตอท่ีประชุมวาการเขารวมในสมาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) จะไม
สงผลตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากธุรกิจบันเทิงท่ีบริษัทดําเนินอยูน้ันไมเปนประเภท
ธุรกิจท่ีสมาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหสิทธิทางดานการคาเปนพิเศษ และระยะเวลาในการฉาย
ภาพยนตรในโรงภาพยนตรขึ้นอยูกับภาพยนตรเร่ืองน้ันๆดรับความนิยมมากนอยเพียง หาก
ไดรับความนิยมมากก็จะฉายในโรงภาพยนตรนานกวาภาพยนตรท่ีไดรับความนิยมนอย  
   
และสุดทายนายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการบริษัทไดแจงตอท่ีประชุมใหมั่นใจในการ
ดําเนินการของบริษัท เพราะทีมผูบริหารและพนักงานบริษัททุกคนต้ังใจบริหารกิจการของบริษัท
อยางสุจริต และสุดความสามารถ โดยมีความโปรงใส สอดคลองกับหลักธรรมภิบาลและ
คํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ   
 
ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอประเด็นอื่นใดตอท่ีประชุมประธานจึงกลาว 
ปดการประชุม เวลา 11.45 น. 
 
 

  
 

                                 
              (นายถิรชัย วฒุิธรรม)       

                             ประธานกรรมการ 

 


