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                     รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2553 
   บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 
 

 ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 21 เมษายน 2553 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขาสขุมุวิท-เอกมยั ชัน้ท่ี 6 

โรงท่ี 8 เลขท่ี 1221/39 ถนนสขุมุวิท ปากซอยสขุมุวิท 61 คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

             นายถิรชยั วฒิุธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ นายธญัพงศ์ ลิม้วงศ์ยตุ ิเป็นเลขานกุารท่ี

ประชมุ เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 65 ราย 

รวมจํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุถือทัง้สิน้ 486,732,835 หุ้น (คดิเป็นร้อยละ 75.90 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่าย

แล้วทัง้หมดของบริษัท) (หุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทคือ 641,250,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชมุตาม

ข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกลา่วแนะนําคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท รวมทัง้ท่ีปรึกษากฎหมาย

ของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    
 

1. นายถิรชยั     วฒิุธรรม    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 

2. นายวิชา     พลูวรลกัษณ์  รองประธานกรรมการ 

3. นายเผดจ็     หงษ์ฟ้า   กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นายฉฐัภมิู     ขนัตวิิริยะ  กรรมการ 

5. นายวิรัตน์     อดุมสนิวฒันา  กรรมการ 

6. นายรุจิพนัธุ์      ช่ืนจิตร์   กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสายบญัชีและ 

                                                                      การเงิน/เลขานกุารบริษัท  

7. นายวีรพล      ดวงสงูเนิน         กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  

8. นายสเุทพ      ดา่นศริิวิโรจน์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  

9. นายอรัญ      เอ่ียมสรีุย์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
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กรรมการที่ลาประชุม 
 
       1. นายมนตรี  โสตางกรู      กรรมการอิสระ 
 
ผู้สอบบัญชี 

1. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ       ผู้สอบบญัชี 

                                                                       บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ เอบีเอเอส จํากดั 
 
เลขานุการที่ประชุม 

1. นายธญัพงศ์  ลิม้วงศ์ยตุ ิ

 

จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุ ได้เชิญประธานกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 และ 

กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้

 

การออกเสียงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถือ

อยูห่รือรับมอบฉนัทะมา โดยผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือ

บริษัทอาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงกลา่วออกจากท่ีประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ อยา่งไรก็ตาม ในเร่ืองของการ

อนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือวา่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ เพ่ือไม่ให้เป็น

การเสียเวลาอนัมีคา่ของผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทกุๆวาระวา่จะมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรืองดออกเสียง

หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้วา่ผู้ ถือหุ้นมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัติามท่ี

ประธานเสนอ แตถ้่ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะ

คดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในในบตัรลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงใน

กรอบส่ีเหล่ียม ในชอ่งท่ีทา่นต้องการในบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชมืูอขึน้ เพ่ือให้

พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพ่ือมานบัคะแนน สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือวา่ผู้ ถือหุ้น

อนมุตัติามท่ีเสนอ  และไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและหรืองด

ออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุหรือออกเสยีงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนน

ในแตล่ะวาระ นอกจากนีสํ้าหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุารออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบ

หรือคดัค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉนัทะในวาระใดๆก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน บริษัทจะนบั

คะแนนจากใบมอบฉนัทะ ทัง้นีเ้ลขานกุารจะเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ โดยผล

คะแนนเสียงท่ีนบัได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบ

ฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 

 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงการลงมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ซึง่จะประกอบไปด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้ 
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 วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจงึไม่ต้องลงมต ิ 

     วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 ถึงวาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน  

             เสียงทัง้หมดของ ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  

     วาระท่ี 7 ต้องได้รับมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 

             ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 เม่ือชีแ้จงถึงวธีิการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อย ประธาน เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตาม

ระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
    

ประธานแจ้งท่ีประชมุวา่ บริษัทต้องขออภยัท่ีมีการเปล่ียนสถานท่ีประชมุ เน่ืองจาก สถานการณ์

การเมืองปัจจบุนั บริษัทเกรงวา่ผู้ ถือหุ้นจะไมไ่ด้รับความสะดวกในการเดนิทางมาประชมุ บริษัท

จงึได้ตดัสนิใจแจ้งย้ายสถานท่ีประชมุจากท่ีกําหนดไว้เดมิคือ  โรงภาพยนต์อีจีวี เมโทรโพลสิ ชัน้ 6 

โรงท่ี 1 เลขท่ี 97/11 โครงการอีจีวี เมโทรโพลสิ ถนนราชดําริห์ แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 

กรุงเทพมหานคร เป็น โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขาสขุมุวิท-เอกมยั ชัน้ท่ี 6 โรงท่ี 8 

เลขท่ี 1221/39 ถนนสขุมุวิท ปากซอยสขุมุวิท 61 คลองตนัเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

ตามท่ีบริษัทได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบลว่งหน้าแล้ว  

 
วาระที่ 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2552 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30  

เมษายน 2552 
 

ประธานได้เสนอให้ท่ีประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552

ของบริษัทซึง่ได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 ปรากฎรายละอียดตามสําเนารายงานการ

ประชมุซึง่ได้จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
 
มตทิี่ประชุม       ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 ซึง่  

             ประชมุเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2552 ตามท่ีประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

             จํานวน 480,524,287 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

            ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน  

             0 เสียง)  
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552  
  

ประธานมอบหมายให้นายรุจิพนัธุ์ ช่ืนจิตร์ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสาย 

การเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ท่ีประชมุทราบ 

                             

นายรุจิพนัธุ์ ช่ืนจิตร์ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ท่ีประชมุทราบ ตาม

รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2552 ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว   

 

ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ไมป่รากฏวา่ 

มีทา่นใดซกัถาม  

 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2552 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั หนงัสือเชิญประชมุ

แล้ว 

 

วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จงึไม่มีการลงมติ 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตงิบดุล บัญชีกาํไรขาดทนุ และงบกระแสเงนิสดประจาํปี 2552 สิน้สุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
                     

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตั ิงบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด      

ประจําปี 2552 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นหมวด  

 “งบการเงิน” ของรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ไมป่รากฏวา่ 

มีทา่นใดซกัถาม  
 

 ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตั ิงบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด 

                           ประจําปี 2552                                                                                                                        

 
มตทิี่ประชุม       ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้วและมีมตอินมุตังิบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดประจําปี  

     2552 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ตามท่ีประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

             จํานวน 480,524,287 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา 

             ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน  

             0 เสียง)  
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล และงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย  

 
  ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากผลประกอบการประจําปี 2552 ของบริษัทขาดทนุ บริษัท 

                          จงึยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแตป่ระการใด  

                          ประธานจงึเสนอตอ่ท่ีประชมุให้อนมุตักิารงดจ่ายเงินปันผลและงดการจดัสรรทนุสํารองตาม 

                          กฎหมาย  

 

มตทิี่ประชุม       ท่ีประชมุพจิารณาแล้วมีมตอินมุตังิดจ่ายเงินปันผล และงดจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายตามท่ี 

                           ประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 480,624,287 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของ             

              จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย  

              จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  
 
วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่ง     
                      ตามวาระ  
 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 14 จงึ

จําเป็นจะต้อง พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับการ

ประชมุครัง้นี ้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

 

1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์  รองประธานกรรมการ 

2. นายเผดจ็ หงษ์ฟ้า  กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายวิรัตน์ อดุมสนิวฒันา กรรมการ  

 

ในการนีค้ณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ กรรมการทัง้ 3 

ทา่นดงักลา่วเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบตัหิน้าท่ีของตน

ด้วยดีเสมอมาจงึได้มีมตเิสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้แตง่ตัง้

กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้หนึง่ คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น 

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทนเสนอ 

 

ทัง้นี ้ ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งใหม่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  



 

 

เอกสารแนบท้าย 2 

 

เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบเพิม่เตมิวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี ใน

วาระนีจ้งึใคร่ขอทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลใบบตัร

ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไปทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงและสง่

ให้พนกังานของบริษัทไปเก็บเพ่ือมานบัคะแนน 

 

ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้กรรมการท◌ั◌ง้ 3 ทา่นดงักลา่ว แทน

กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตอ่ไป

อีกวาระหนึง่ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตดิงัตอ่ไปนี ้

  

1. อนมุตัแิตง่ตัง้นายวิชา พลูวรลกัษณ์ แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลบั 

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ีประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

จํานวน 486,225,643 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 

0 เสียง)  

 

2. อนมุตัแิตง่ตัง้นายเผดจ็ หงษ์ฟ้า แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลบั 

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ีประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

จํานวน 486,225,643 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 

0 เสียง)  

 

3. อนมุตัแิตง่ตัง้นายวิรัตน์ อดุมสนิวฒันา แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการ

กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ีประธานเสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 

จํานวน 486,225,643 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 

0 เสียง)  
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วาระที่ 7  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสาํหรับกรรมการประจาํปี 2553 

 

ประธานแจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ในการพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุสําหรับ

กรรมการประจําปี 2553 นี ้  คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัท ได้

พิจารณาโดยกลัน่กรองอยา่งละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัหน้าท่ีและความรับผิด

ของกรรมการและได้เทียบเคียงกบัคา่ตอบแทนของกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกนัและได้เสนอไปยงัคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณา

อนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการ คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2553 โดยกําหนด

วงเงินคา่ตอบแทนสําหรับกรรมการดงักลา่วเป็นจํานวนไม่เกิน  2 ล้านบาท 

 

ประธานเรียนเชิญ นายวีรพล ดวงสงูเนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรียบเทียบข้อมลูของปี 2551 – 2552 และ

ปี 2553 (ปีท่ีเสนอ) ตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

                                                                                                 หน่วย/บาท 
       รายการค่าตอบแทน        ปี 2551       ปี 2552  ปี 2553 (ปีที่เสนอ) 
 ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มา   
 ประชุม 

      10,000.00           8,000.00        8,000.00 
 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 
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 

กรรมการท่านอ่ืนๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

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

 

ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ไมป่รากฏวา่ 

มีทา่นใดซกัถาม  

 

ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุสําหรับ

กรรมการประจําปี 2553 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตอินมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนและเบีย้ประชมุสําหรับกรรมการประจําปี  

2553 ตามท่ีประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเสนอ(ด้วยคะแนนเสียง เห็น

ด้วย จํานวน 486,225,643 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
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ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน        

0 เสียง)  

 
วาระที่ 8         พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาํปี 2553 
                      

เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งวา่ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อท่ี 32.กําหนดให้เป็นอํานาจของท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

ของบริษัทในทุกปีสําหรับปี  2553 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้

คณะกรรมการทําการเสนอให้ท่ีประชุมแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส   

เอบีเอเอส จํากดั คือ  

 

1. นายขจรเกียรต ิ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 หรือ  

2. นางณฐพร พนัธุ์อดุม  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3430 หรือ  

3. นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095  

 

เป็นผู้ สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี

อํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฎิบตังิานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์

เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์    

คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แทนได้ 

 

ทัง้นี  ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีนี  ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการ

ปฏิบตัิงานและความเป็นอิสระ ค่าสอบบญัชี คณุสมบตัิตามท่ี คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 

 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั และผู้สอบบญัชีท่ีได้รับการเสนอ

ช่ือดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย 

ใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่ง

เป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

 

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ี   ในการ

สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรกําหนดคา่สอบบญัชี

สําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2553 โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและ

บริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2552 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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                        บริษัท         ปี 2552        ปี 2553  
                         ค่าสอบบัญชี (บาท)  ค่าสอบบัญชี (บาท) 

      (ปีที่เสนอ) 

 คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล สําหรับ ไตรมาส 1 - 3         1,020,000       1,200,000 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน) 

          700,000          800,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั           420,000          440,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั                  -          468,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั                  -          342,000 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากดั                  -          100,000 

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากดั                  -            50,000 

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากดั, บริษัท ทราฟฟิค คอร์

เนอร์ เรดโิอ จํากดั, บริษัท ดรีม มีเดีย จํากดั, 

บริษัท อินเซนพลสั (ประเทศไทย) จํากดั, บริษัท 

รวมโอทอป จํากดั 

       

         250,000 

                                

                - 

                                       รวม        2,390,000       3,400,000 

 

                         ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

  

ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในท่ีประชมุสอบถามวา่ เหตใุดคา่สอบบญัชี ของปี 2553 หรือปีท่ีเสนอนี ้ จงึ

เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 15 เม่ือเปรียบเทียบจากคา่สอบบญัชีในปีก่อน  

 

นายสเุทพ ดา่นศริิวิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากในปี 2552 

ประมาณช่วงกลางปีจนถึงปลายปี บริษัทได้เข้าซือ้กิจการของ บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั ตามมติ

ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น จงึทําให้บริษัทมีบริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้หลายบริษัท ปริมาณงานของการสอบ

บญัชีจงึมีมากขึน้อยา่งชดัเจน สง่ผลให้ในปีนีค้า่สอบบญัชีท่ีเสนอเพิ่มขึน้  

 

ประธานจงึสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม่ ปรากฎวา่ไม่

มีทา่นใดสอบถามเพิ่มเตมิ  

 

  ประธานจงึเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีบริษัท 

                          ประจําปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท 
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มตทิี่ประชุม       ท่ีประชมุพจิารณาแล้วมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 

                          ประจําปี 2553 (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 486,227,422 เสียง (คดิเป็นร้อยละ 100  

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย

จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

              
วาระที่ 9  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
 

ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีประเดน็อ่ืนจะเสนอขึน้พิจารณาและหรือ

สอบถามเพิ่มเตมิหรือไม่  

 

ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งในท่ีประชมุสอบถามวา่ ในการท่ีบริษัทมีบริษัทยอ่ยอยูห่ลายบริษัท จะมีความ

เป็นไปได้ท่ีจะรวมบริษัทยอ่ยหลายบริษัทดงักลา่วนัน้เป็นบริษัทเดียว เพ่ือช่วยให้บริษัทสามารถ

ลดต้นทนุและคา่ใช้จ่ายของบริษัทลงหรือไม่  

  

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ข้อเสนอแนะต่างๆของผู้ ถือหุ้ นทุกท่านล้วนมีความสําคัญต่อ

นโยบายธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงขอน้อมรับข้อแนะนําดงักลา่วเพ่ือนํามาศกึษาความเป็นไปได้

และปรึกษาหารือเพ่ือปรับปรุงธุรกิจของบริษัทตอ่ไป 

 

จากนัน้ นายเผด็จ หงษ์ฟ้า กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า  

บริษัทพยายามจดัหาภาพยนตร์ท่ีมีคณุภาพ จากคา่ยใหญ่ๆของฮอลลีวู้ด จีน เกาหลี เพ่ือช่วยให้

บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ โดยในปีนีบ้ริษัทมีผลขาดทนุลดลงมากเม่ือเทียบจากปีก่อน และในการ

บริหารงานของผู้บริหารนัน้ ผู้บริหาร 1 คน ได้รับเงินเดือน หรือคา่ตอบแทนจากเพียงบริษัทเดียว 

แต่บริหารจัดการงานของบริษัทรวมทัง้บริษัทในเครือ ผู้ ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ว่า ผู้บริหารได้ทุ่มเท

เวลาและความสามารถอย่างเต็มท่ีเพ่ือประโยชน์ของบริษัทโดยแท้ และขอแจ้งข่าวสารเพิ่มเติม

ให้ท่านผู้ ถือหุ้นทราบว่า ในปีนีบ้ริษัทย่อยของบริษัทประสบความสําเร็จในการได้รับแต่งตัง้จาก

ทางค่ายภาพยนตร์โซน่ี พิคเจอร์ส (โคลมัเบีย) ของฮอลลีวู้ดให้เป็นสมาชิกประเภทท่ีได้รับสิทธิ

พิเศษ(Platinum Licencee) โดยข้อดีจากการเป็นสมาชิกประเภทนีคื้อ บริษัทสามารถนํา

ภาพยนตร์ลิขสิทธ์ิท่ีได้รับจากคา่ยภาพยนตร์ดงักลา่วมาบริหารจดัการให้เกิดรายได้ก่อนแล้วจึง

ค่อยชําระค่าลิขลิทธ์ิในภายหลงั ซึ่งวิธีนีช้่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของบริษัทเป็นอย่างมาก 

และสดุท้ายนี ้ขอยํา้ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมัน่ใจว่าทีมผู้บริหารและพนกังานบริษัททกุคนจะบริหาร

กิจการของบริษัทอยา่งสจุริตและสดุความสามารถโดยคํานงึถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั   
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ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีประเดน็อ่ืนจะเสนอขึน้พิจารณาและหรือ

สอบถามเพิ่มเตมิอีกหรือไม ่ ปรากฎวา่ไม่มีผู้ใดเสนอประเดน็อ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุประธานจงึกลา่ว

ปิดการประชมุ เวลา 11.30 น. 

   

                                 
(นายถิรชยั วฒิุธรรม)       

                ประธานกรรมการ 


