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  เอกสารแนบท้าย 2 

           

                                                  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 

 ประชมุเมื่อวนัจนัทร์ท่ี 9 เมษายน 2561 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน ชัน้ท่ี 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

 

             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา เป็นเลขานุการท่ี

ประชุม เลขานุการแจ้งต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 39 ราย รวม

จํานวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุถือทัง้สิน้ 1,252,319,935 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 96.3235 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยแล้วของ

บริษัท) (หุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกลา่ว

แนะนําคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ผู้สอบบญัชีรวมทัง้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

โดยมีรายช่ือดงันี ้

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายธนกร ปลุเิวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายธนะชยั     สนัติชยักลู  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

4. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

5. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์  กรรมการ 

7. นายอภิรักษ์  วาราชนนท์  กรรมการ 

 

กรรมการที่ลาประชุม 

1.  นายวชิา  พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 

2.  นายอภิชาติ  คงชยั   กรรมการ 
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เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  รักษาการเลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญช ี

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ   บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกลุนิษฐ  คําศิริวชัรา  บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั  

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา       บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกลุนิษฐ คาํศิริวชัรา        

จากนัน้ เลขานุการท่ีประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 และกล่าว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้

การออกเสียงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่หรือ     

รับมอบฉนัทะมา โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษัทอาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวออกจากท่ีประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมัติการแต่งตัง้

กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไมถื่อว่ามีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลาอนัมีค่าของ 

ผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรือ 

งดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้ว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด

คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องท่ีท่านต้องการในบัตร

ลงคะแนนเสียงท่ีได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพ่ือมานบัคะแนน สําหรับ    

ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ ถือหุ้ นอนุมัติตามท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน          

โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือ

ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนีส้ําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุาร

ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนน     

ในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทัง้นี  ้เลขานุการจะเป็นผู้ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม         

ทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงการลงมตขิองท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมต้่องลงมติ  

- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13 
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- วาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุ 

- วาระท่ี 9 ต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

            - ไมม่ี - 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่             

7 เมษายน 2560 

 ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ของ

บริษัทซึง่ได้ถกูจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 7 เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุซึง่ได้

จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มติที่ประชุม        ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่ง ประชุมเมื่อ

ว ัน ที่  7 เมษายน  2560 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ เห็น ด้วย จํานวน    

1,252,400,231 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 3 รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  

  ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานผลการ

  ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชมุทราบ 

  นายธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท 

  ในรอบปี 2560 ให้ท่ีประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้จดัสง่ให้กับ   

  ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

  ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่

  นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ –ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยสอบถามเก่ียวกบัการตดัหนี ้

 สญูของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์จํานวน 78 ล้านบาทเกิดจากสาเหตใุด และในอนาคตจะมีการตัง้

หนีส้ญูของธุรกิจนีอี้กหรือไม ่

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าบริษัทตัดหนีสู้ญจํานวน

ดงักลา่วเพราะจะไมทํ่าธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์อีกตอ่ไปและจะไมม่ีการตัง้หนีส้ญูในธุรกิจนีอี้ก 

นายธีธัช วณิชเสถียร -ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับแนวโน้มของอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยและรายได้

ของภาพยนตร์ไทยในอนาคต   
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นายธนกร ปลุเิวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าสาํหรับภาพยนตร์ไทยยงัคงมี

 ตลาดรองรับ และบริษัทได้นํารูปแบบธุรกิจในการผลิตภาพยนตร์จากต่างประเทศปรับใช้กบัการผลิต

ภาพยนตร์ไทยด้วย เช่น มีการพัฒนาบทเพ่ือให้ภาพยนตร์มีคุณภาพ และบริษัทมีการควบคุม

งบประมาณการผลิตให้เหมาะสม นอกจากนัน้บริษัทได้พยายามหาคู่ค้าทางธุรกิจท่ีมีความเช่ียวชาญ

ด้านการผลิตและการตลาดมาร่วมผลิตภาพยนตร์เพ่ือลดความเสี่ยงในการขาดทุน  ปัจจุบนัมีบริษัท

จากประเทศจีนเช่น บริษัท หูหนาน ซึ่งเป็นบริษัทแนวหน้าของธุรกิจสื่อโทรทัศน์สนใจมาร่วมผลิต

ภาพยนตร์ไทยและมีบริษัทจดัจําหน่ายต้องการภาพยนตร์ไทยไปจดัฉายท่ีประเทศจีนซึง่เป็นโอกาสท่ีดี

ของภาพยนตร์ไทย    

นายธีธชั วณิชเสถียร –ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมวา่บริษัทจะกลบัมามีกําไรเมื่อใด  

นายธนกร ปุลิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ในปีนีบ้ริษัทได้ตัดหนีสู้ญ    

ในสว่นของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์เต็มจํานวนแล้วและคาดการณ์วา่รายได้ของภายนตร์ไทยในปีนี ้

จะมากขึน้ เพราะมีภาพยนตร์ไทยเตรียมเข้าฉายในปีนีจํ้านวน 12-15 เร่ือง ซึ่งเป็นภาพยนตร์ท่ีตรงกบั

ความต้องการของตลาด เช่น ภาพยนตร์แนวตลกหรือภาพยนตร์ท่ีเป็นกระแสในสงัคม นอกจากนัน้

ภาพยนตร์ดงักลา่วยงัสามารถจดัจําหนา่ยในตา่งประเทศได้อีกทางหนึง่ด้วย 

  วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบ จึงไมม่ีการลงมต ิ

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2560 สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ รายงานสาระสําคญัจากงบการเงิน

ประจําปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ

หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

นายวินยั รุ่งทิวาสวุรรณ–ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยสอบถามเก่ียวกบัคา่ความนิยม

จํานวนประมาณ 139 ล้านบาทเป็นค่าความนิยมของบริษัทใด และมีความเสี่ยงการด้อยค่าใน          

คา่ความนิยมในอนาคตหรือไม ่

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ ชีแ้จงว่า ค่าความนิยมจํานวนประมาณ 139 ล้านบาทนัน้ 

เป็นค่าความนิยมของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากัดท่ีประกอบธุรกิจเก่ียวกับการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ 

โดยบริษัทมีการประเมินมลูค่ากิจการทกุปีซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามแผนท่ีบริษัทจดัทําไว้  ดงันัน้จึง

ไม่มีความเสี่ยงเร่ืองการด้อยค่าค่าความนิยมแต่อย่างใด นอกจากนัน้ยงัคาดว่าบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

จํากดัจะมีรายได้ดีขึน้ในอนาคตจากการนําภาพยนตร์มาจดัฉายด้วยประการหนึง่ 

นายธีธัช วณิชเสถียร –ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัทมีเงินทนุเพียงพอกบัการบริหารงานในการทํากิจการ

ร่วมค้าและการผลติภาพยนตร์ท่ีมีจํานวนมากหรือไม ่ 
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นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ ชีแ้จงวา่บริษัทมีทุนเพียงพอเพราะบริษัทได้ปรับรูปแบบ

ทางธุรกิจโดยหาคู่ค้าทางธุรกิจมาร่วมลงทุนโดยแบ่งกําไรตามสดัส่วนการลงทุน นอกจากนัน้บริษัท    

ได้หาผู้สนบัสนนุในการผลติภาพยนตร์ด้วยประการหนึง่   

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร

ขาดทนุ ประจําปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

มติที่ประชุม       ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดลุ และงบกําไรขาดทนุ ประจําปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก เห็นด้วย จํานวน 1,252,425,637 เสียง        

(คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่

เห็นด้วย จํานวน 194 เสยีง และงดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิสาํรองตามกฎหมาย  

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตรา

ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตุจําเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสาํคญั 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทนุ บริษัทจึงไมส่ามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แกผู่้ ถือหุ้นได้ตามนยัของ

มาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 37 ซึ่งกําหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก

เงินกําไรและในการนีบ้ริษัทจึงไมส่ามารถจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงิน

สาํรองตามกฎหมาย  

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตาม

กฎหมายตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยข้างมากจํานวน 1,252,425,637 เสียง (คิดเป็น

ร้อยละ 99.9999 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 194 เสยีง และงดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ  

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท ข้อท่ี 14 จึงจําเป็น

จะต้องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับการประชุมครัง้นี ้

กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายธนกร ปลุเิวคินทร์              กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

2. นายอรรถพล ชดช้อย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กรรมการ 

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท

ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 

2561 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือมายงับริษัท 
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ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้ มีความรู้ 

ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าท่ีของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อ 

ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกครัง้หนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ

ทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่ง

ใหมไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่

นายกอบกิจ กิตติโสภากลู -ผู้ รับมอบฉนัทะแจ้งวา่ในหนงัสือมอบฉนัทะในวาระท่ี 6 ไมม่ีข้อ 1. ท่ีให้ผู้ ถือหุ้น

เลอืก “ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร” 

นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา –เลขานกุารท่ีประชุมและท่ีปรึกษากฎหมายแจ้งวา่ทางทีมงานพิมพ์ตกหลน่ซึ่ง

จะแก้ไขให้ถกูต้องปีต่อไป อย่างไรก็ตามทางผู้ รับมอบฉนัทะสามารถลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนได้

ตามปกต ิ

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน

ดงักลา่ว แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ โดยการกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัท

ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมตัิเลือกตัง้นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทตามท่ีประธาน

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย

จํานวน 594 เสยีง และงดออกเสยีงจํานวน 0 เสยีง)  

2. อนุมัติเลือกตัง้นายอรรถพล ชดช้อย กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทตาม             

ท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 

99.9999 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น

ด้วยจํานวน 594 เสยีง และงดออกเสยีงจํานวน 0 เสยีง)  

3. อนมุตัิเลือกตัง้นายอภิรักษ์ วาราชนนท์ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการของบริษัทตามท่ีประธาน

เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,252,471,638  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999

ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย

จํานวน 594 เสยีง และงดออกเสยีงจํานวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 7  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสาํหรับกรรมการประจาํปี 2561 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการ

ประจําปี 2561 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดเพ่ือให้สอดคล้องและ

เหมาะสมกับหน้าท่ีและความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกบัค่าตอบแทนของกรรมการใน
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บริษัทอ่ืนท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นให้พิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2561 โดยกําหนดวงเงิน

คา่ตอบแทนสาํหรับกรรมการดงักลา่วเป็นจํานวนไมเ่กิน 2,200,00 บาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดย

เปรียบเทียบข้อมลูของปี 2559 – 2560 และปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                 หน่วย/บาท 

       รายการค่าตอบแทน        ปี 2559       ปี 2560 ปี 2561 

(ปีที่เสนอ) 

 ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มาประชุม 8,000.00 8,000.00 10,000.00 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

ประธานกรรมการบริษัท     110,000.00    110,000.00     140,000.00 

รองประธานกรรมการบริษัท       90,000.00      90,000.00       110,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ       90,000.00      90,000.00       110,000.00 

กรรมการท่านอื่นๆ       60,000.00      60,000.00       85,000.00 

รวมวงเงนิ  2,000,000.00  2,000,000.00    2,200,000.00 

 

ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการ

ประจําปี 2561 ตามท่ีประธานเสนอ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิกําหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2561

ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 

99.9999 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย

จํานวน 194 เสยีง และงดออกเสยีงจํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจาํปี 2561 

เลขานุการท่ีประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535  (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)มาตรา 120

และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32.กําหนดให้เป็นอํานาจของท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีของบริษัทในทกุปีสาํหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้คณะกรรมการ

ทําการเสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั คือ  

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4906 หรือ 

2.  นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3760 หรือ 

3.  นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5339  
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เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการ

ดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไมส่ามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส 

เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส 

จํากดั แทนได้ 

ในบรรดาผู้ สอบบัญชีทัง้สามรายท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีผู้ ใดท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชี

ติดตอ่กนั 

ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน

และความเป็นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามท่ี คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้ สอบบัญชีท่ีได้รับการเสนอช่ือ

ดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทาน

และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับบริษัทและ

บริษัทยอ่ย ประจําปี 2561 โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบั

ปี 2560 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

                  บริษัท ปี 2560 ปี 2561(ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบัญช ี

 (บาท) 

ค่าสอบบัญช ี

 (บาท)  

คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) สําหรับ 

ไตรมาส  1 - 3  

1,335,000.00 1,350,000.00 

ค่าสอบบัญชีประจําปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

995,000.00 1,000,000.00 

รวม 2,330,000.00 2,350,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั 480,000.00 580,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั 300,000.00 250,000.00 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากดั 70,000.00 70,000.00 
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บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั 525,000.00 525,000,00 

บริษัท ทาเลนต์ วนั จํากดั 250,000.00 180,000.00 

บริษัท เมเจอร์ กนัตนาบรอดแคสติง้ จํากดั 275,000.00 275,000.00 

รวม 4,230,000.00 4,230,000.00 

 

ทัง้นี ้สําหรับ บริษัท เมตาคอกนิชั่น จํากัด ได้ใช้บริการสอบบญัชีจากผู้สอบบญัชีนายกมล ตนัหราพันธ์ 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6966 ของบริษัท ศุภชัยสอบบัญชี จํากัด กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 

2561 เป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ ดูแลให้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวจัดทํา

งบการเงินได้ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง

ตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของ

บริษัทในปี 2561 และกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัท ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงิน 2,350,000 

บาท (รวมของบริษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินรวม 4,230,000 บาท) รวมถึงแต่งตัง้ผู้สอบ

บญัชีนายกมล ตนัหราพนัธ์จากบริษัท ศภุชยัสอบบญัชี เป็นผู้สอบบญัชีสําหรับบริษัท เมตาคอกนิชั่น

จํากดั โดยมีคา่สอบบญัชีเป็นจํานวนเงิน 60,000 บาท  

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 

2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจํานวน 194 เสียง 

และงดออกเสยีงจํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

เลขานกุารท่ีประชุมแจ้งว่าปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 1,315,337,205 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจํานวน 1,315,337,205 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 1 บาท และมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว

จํานวน 1,300,119,176 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,300,119,176 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท ซึง่บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมไิด้นําออกจําหนา่ยจํานวน 15,218,029 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 

1 บาท โดยแบง่เป็น  

1) ทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามโครงการ ESOP ครัง้ท่ี 1 จํานวน 2,220,029 หุ้น  

2) ทนุจดทะเบียนเพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามโครงการ ESOP ครัง้ท่ี 2 จํานวน 12,998,000 หุ้น  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนําเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561พิจารณา

อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,315,337,205  บาท เป็น 1,313,117,176 บาท 

โดยการยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยจํานวน 2,220,029 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท  เพ่ือท่ีบริษัทจะ
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เพ่ิมทนุเป็นจํานวนอ่ืนตอ่ไปได้และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง 

ทนุจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 1,313,117,176 บาท (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่ง

แสนหนึง่หมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกบาทถ้วน) 

 แบง่ออกเป็น 1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาทถ้วน) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 

ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่

นายธีธชั วณิชเสถียร –ผู้ ถือหุ้นสอบถามราคาการใช้สิทธิว่ามีมลูค่าเท่าใดและใครผู้มีสทิธิในโครงการ 

ESOP ครัง้ท่ี 1 และครัง้ท่ี 2 

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการชีแ้จงวา่ราคาใช้สทิธิในใบสาํคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP 

ครัง้ท่ี 1 คือ 1.59 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิในโครงการคือกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของ

บริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัท ส่วนราคาใช้สิทธิในใบสําคญัแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครัง้ท่ี 2 

คือ 1.84 บาท โครงการ ESOP ครัง้ท่ี 2 ราคาหุ้นท่ีใช้สิทธิ (exercise) อยู่ท่ี 1.84 บาท ซึ่งผู้ มีสิทธิใน

โครงการคือกรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและหรือบริษัทย่อยของบริษัท

เช่นกนั โดยโครงการ ESOP ครัง้ท่ี 2 จะหมดอายใุนอีก 2 ปี 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของ

บริษัทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหนา่ย และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีประธานเสนอ 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นํา

ออกจําหน่าย และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการ    

ลดทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียงข้างมากเห็นด้วย จํานวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 

99.9999 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย

จํานวน 194 เสยีง และงดออกเสยีงจํานวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 10  พิจารณาวาระอื่นๆ 

  -ไมม่-ี 

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานท่ีประชุมสอบถามว่ามีผู้ ใดประสงค์จะ

สอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
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  เอกสารแนบท้าย 2 

  นายธารา ชลปราณี –ผู้ ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดงันี ้ 

1. วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจําปี 2561         

ควรพิจาณาอนมุตัิเฉพาะของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) เทา่นัน้ คา่สอบ

บญัชีของบริษัทยอ่ยเป็นเร่ืองเพ่ือทราบ  

2. บริษัทควรจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นก่อนบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) บริษัทแม่

เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยซึ่งงบการเงินควรได้รับอนุมตัิก่อนนําเสนอให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทแม่

พิจารณาอนมุตั ิ 

  เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ท่ีประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 11.00 น. 

              

 

(นายถิรชยั วฒุิธรรม)       

                               ประธานกรรมการ 


