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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขมุ วิท-เอกมัย ชั ้นที่ 6
โรงที่ 8 เลขที่ 1221/39 ถนนสุขมุ วิท ปากซอยสุขมุ วิท 61 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นายธัญพงศ์ ลิ ้มวงศ์ยตุ ิ เป็ นเลขานุการที่
ประชุม เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 65 ราย
รวมจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมถือทั้งสิ ้น 486,732,835 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 75.90 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่าย
แล้ วทั้งหมดของบริ ษัท) (หุ้นที่จําหน่ายแล้ วทั้งหมดของบริ ษัทคือ 641,250,000 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัท พร้ อมกล่าวแนะนําคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริ ษัทที่มาเข้ าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายถิรชัย
นายวิชา
นายเผด็จ
นายฉัฐภูมิ
นายวิรัตน์
นายรุจิพนั ธุ์

7. นายวีรพล
8. นายสุเทพ
9. นายอรัญ

วุฒิธรรม
พูลวรลักษณ์
หงษ์ ฟ้า
ขันติวิริยะ
อุดมสินวัฒนา
ชื่นจิตร์
ดวงสูงเนิน
ด่านศิริวิโรจน์
เอี่ยมสุรีย์

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสายบัญชีและ
การเงิน/เลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการที่ลาประชุม
1. นายมนตรี

โสตางกูร

ผู้สอบบัญชี
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

เลขานุการที่ประชุม
1. นายธัญพงศ์

กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชี
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ลิ ้มวงศ์ยตุ ิ

จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ได้ เชิญประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 และ
กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม และขอให้ เลขานุการชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถือ
อยูห่ รื อรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนั้น หรื อ
บริ ษัทอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นดงกล่าวออกจากที่ประชุมได้ เป็ นการชัว่ คราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของการ
อนุมตั กิ ารแต่งตั ้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ เพื่อไม่ให้ เป็ น
การเสียเวลาอันมีคา่ ของผู้ถือหุ้น ประธานจะเรี ยนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื องดออกเสียง
หรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื องดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ติ ามที่
ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์จะ
คัดค้ านหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่ องหมาย [/] ลงใน
กรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ทา่ นต้ องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ แจกให้ ไปและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้น เพื่อให้
พนักงานของบริ ษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้น
อนุมตั ติ ามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและหรื องด
ออกเสียงนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เข้ าร่วมประชุมหรื อออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ นอกจากนี ้สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบ
หรื อคัดค้ านหรื องดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริ ษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ทังนี
้ ้เลขานุการจะเป็ นผู้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผล
คะแนนเสียงที่นบั ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ
จากนั ้นเลขานุการได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี ้ ซึง่ จะประกอบไปด้ วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 2 วาระที่ 4 ถึงวาระที่ 6 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ดิ ้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็ จเรี ยบร้ อย ประธาน เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
ประธานแจ้ งที่ประชุมว่า บริษัทต้ องขออภัยที่มีการเปลี่ยนสถานที่ประชุม เนื่องจาก สถานการณ์
การเมืองปั จจุบนั บริ ษัทเกรงว่าผู้ถือหุ้นจะไม่ได้ รับความสะดวกในการเดินทางมาประชุม บริ ษัท
จึงได้ ตดั สินใจแจ้ งย้ ายสถานที่ประชุมจากที่กําหนดไว้ เดิมคือ โรงภาพยนต์อีจีวี เมโทรโพลิส ชั้น 6
โรงที่ 1 เลขที่ 97/11 โครงการอีจีวี เมโทรโพลิส ถนนราชดําริ ห์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร เป็ น โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาสุขมุ วิท-เอกมัย ชั้นที่ 6 โรงที่ 8
เลขที่ 1221/39 ถนนสุขมุ วิท ปากซอยสุขมุ วิท 61 คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ตามที่บริ ษัทได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าแล้ ว

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2552
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552
ของบริ ษัทซึง่ ได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ปรากฎรายละอียดตามสําเนารายงานการ
ประชุมซึง่ ได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2552 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ตามที่ประธานเสนอ (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
จํานวน 480,524,287 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน
0 เสียง)
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วาระที่ 3

รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552
ประธานมอบหมายให้ นายรุจิพนั ธุ์ ชื่นจิตร์ กรรมการและรองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสาย
การเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2552 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายรุจิพนั ธุ์ ชื่นจิตร์ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2552 ให้ ที่ประชุมทราบ ตาม
รายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี 2552 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่ ไม่ปรากฏว่า
มีทา่ นใดซักถาม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2552
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ หนังสือเชิญประชุม
แล้ ว
วาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุล บัญชีกาํ ไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําปี 2552 สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
ประจําปี 2552 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหมวด
“งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่ ไม่ปรากฏว่า
มีทา่ นใดซักถาม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด

ประจําปี 2552
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ วและมีมติอนุมตั งิ บดุล บัญชีกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําปี
2552 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่ประธานเสนอ (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
จํานวน 480,524,287 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน
0 เสียง)

เอกสารแนบท้ าย 2
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผล และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการประจําปี 2552 ของบริ ษัทขาดทุน บริ ษัท
จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแต่ประการใด
ประธานจึงเสนอต่อที่ประชุมให้ อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผลและงดการจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมาย

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั งิ ดจ่ายเงินปั นผล และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายตามที่
ประธานเสนอ (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 480,624,287 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่ ง
ตามวาระ
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 14 จึง
จําเป็ นจะต้ อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับการ
ประชุมครั้งนี ้ กรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนั้นมีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายเผด็จ หงษ์ ฟ้า
3. นายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา

รองประธานกรรมการ
กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการ

ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทั้ง 3
ท่านดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทั้งได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่ของตน
ด้ วยดีเสมอมาจึงได้ มีมติเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ แต่งตั้ง
กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครั้งหนึง่ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนเสนอ
ทั้งนี ้ ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งใหม่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

เอกสารแนบท้ าย 2
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิม่ เติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ใน
วาระนี ้จึงใคร่ขอท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลใบบัตร
ลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงและส่ง
ให้ พนักงานของบริ ษัทไปเก็บเพื่อมานับคะแนน
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตั้งกรรมการท◌ั◌ง้ 3 ท่านดังกล่าว แทน
กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไป
อีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั ต่อไปนี ้
1. อนุมตั แิ ต่งตั้งนายวิชา พูลวรลักษณ์ แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอ (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
จํานวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน
0 เสียง)
2. อนุมตั แิ ต่งตั้งนายเผด็จ หงษ์ ฟ้า แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอ (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
จํานวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน
0 เสียง)
3. อนุมตั แิ ต่งตั้งนายวิรัตน์ อุดมสินวัฒนา แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการ
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอ (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย
จํานวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน
0 เสียง)

เอกสารแนบท้ าย 2
วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2553
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า
ในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําปี 2553 นี ้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท ได้
พิจารณาโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิด
ของกรรมการและได้ เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทเดียวกันและได้ เสนอไปยังคณะกรรมการบริ ษัท ให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณา
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2553 โดยกําหนด
วงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวเป็ นจํานวนไม่เกิน 2 ล้ านบาท
ประธานเรี ยนเชิญ นายวีรพล ดวงสูงเนิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรี ยบเทียบข้ อมูลของปี 2551 – 2552 และ
ปี 2553 (ปี ที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี ้

รายการค่ าตอบแทน
ปี 2551
ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ ที่มา
10,000.00
ประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี
ประธานกรรมการบริษัท
110,000.00
รองประธานกรรมการบริษัท
90,000.00
ประธานกรรมการตรวจสอบ
90,000.00
กรรมการท่ านอื่นๆ
60,000.00
รวมวงเงิน
2,000,000.00

ปี 2552
8,000.00

110,000.00
90,000.00
90,000.00
60,000.00
2,000,000.00

หน่ วย/บาท
ปี 2553 (ปี ที่เสนอ)
8,000.00

110,000.00
90,000.00
90,000.00
60,000.00
2,000,000.00

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่ ไม่ปรากฏว่า
มีทา่ นใดซักถาม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําปี 2553 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี
2553 ตามที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ(ด้ วยคะแนนเสียง เห็น
ด้ วย จํานวน 486,225,643 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา

เอกสารแนบท้ าย 2
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน
0 เสียง)
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีบริษัทประจําปี 2553
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งว่า ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อที่ 32.กําหนดให้ เป็ นอํานาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ในทุ ก ปี สํ า หรั บ ปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ วได้ เสนอให้
คณะกรรมการทําการเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด คือ
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
2. นางณฐพร พันธุ์อดุ ม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 หรื อ
3. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
เป็ นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฎิบตั งิ านได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
ทั้ง นี ้ ในการพิ จ ารณาแต่ง ตั้ง ผู้ส อบบัญ ชี นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาจากผลการ
ปฏิบตั ิงานและความเป็ นอิสระ ค่าสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่าง
เป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ ในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2553 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัทและ
บริ ษัทในกลุม่ เปรี ยบเทียบกับปี 2552 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
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บริษัท

ปี 2552
ปี 2553
ค่ าสอบบัญชี (บาท) ค่ าสอบบัญชี (บาท)
(ปี ที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล สําหรับ ไตรมาส 1 - 3
1,020,000
1,200,000
บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด
700,000
800,000
(มหาชน)
บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
420,000
440,000
บริ ษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
468,000
บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จํากัด
342,000
บริ ษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด
100,000
บริ ษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด
50,000
บริ ษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด, บริ ษัท ทราฟฟิค คอร์
เนอร์ เรดิโอ จํากัด, บริ ษัท ดรี ม มีเดีย จํากัด,
250,000
บริ ษัท อินเซนพลัส (ประเทศไทย) จํากัด, บริ ษัท
รวมโอทอป จํากัด
รวม
3,400,000
2,390,000
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในที่ประชุมสอบถามว่า เหตุใดค่าสอบบัญชี ของปี 2553 หรื อปี ที่เสนอนี ้ จึง
เพิ่มขึ ้นถึง ร้ อยละ 15 เมื่อเปรี ยบเทียบจากค่าสอบบัญชีในปี ก่อน
นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า เนื่องจากในปี 2552
ประมาณช่วงกลางปี จนถึงปลายปี บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อกิจการของ บริ ษัท เอ็ม วี ดี จํากัด ตามมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงทําให้ บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นหลายบริ ษัท ปริ มาณงานของการสอบ
บัญชีจงึ มีมากขึ ้นอย่างชัดเจน ส่งผลให้ ในปี นี ้ค่าสอบบัญชีที่เสนอเพิ่มขึ ้น
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่ ปรากฎว่าไม่
มีทา่ นใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีบริ ษัท
ประจําปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 3,400,000 บาท
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั แิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจําปี 2553 (ด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 486,227,422 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ ้นพิจารณาและหรื อ
สอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งในที่ประชุมสอบถามว่า ในการที่บริ ษัทมีบริ ษัทย่อยอยูห่ ลายบริ ษัท จะมีความ
เป็ นไปได้ ที่จะรวมบริ ษัทย่อยหลายบริ ษัทดังกล่าวนั้นเป็ นบริ ษัทเดียว เพื่อช่วยให้ บริ ษัทสามารถ
ลดต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายของบริษัทลงหรื อไม่
ประธานแจ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุม ว่ า ข้ อ เสนอแนะต่า งๆของผู้ถื อ หุ้น ทุก ท่ า นล้ ว นมี ค วามสํ า คัญ ต่ อ
นโยบายธุรกิจของบริ ษัท บริ ษัทจึงขอน้ อมรับข้ อแนะนําดังกล่าวเพื่อนํามาศึกษาความเป็ นไปได้
และปรึกษาหารื อเพื่อปรับปรุงธุรกิจของบริ ษัทต่อไป
จากนัน้ นายเผด็จ หงษ์ ฟ้า กรรมการ/ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า
บริ ษัทพยายามจัดหาภาพยนตร์ ที่มีคณ
ุ ภาพ จากค่ายใหญ่ๆของฮอลลีว้ ดู จีน เกาหลี เพื่อช่วยให้
บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น โดยในปี นี ้บริ ษัทมีผลขาดทุนลดลงมากเมื่อเทียบจากปี ก่อน และในการ
บริ หารงานของผู้บริ หารนั้น ผู้บริ หาร 1 คน ได้ รับเงินเดือน หรื อค่าตอบแทนจากเพียงบริ ษัทเดียว
แต่บริ หารจัดการงานของบริ ษัทรวมทั้งบริ ษัทในเครื อ ผู้ถือหุ้นจึงมั่นใจได้ ว่า ผู้บริ หารได้ ท่มุ เท
เวลาและความสามารถอย่างเต็มที่เพื่อประโยชน์ของบริ ษัทโดยแท้ และขอแจ้ งข่าวสารเพิ่มเติม
ให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในปี นี ้บริ ษัทย่อยของบริ ษัทประสบความสําเร็ จในการได้ รับแต่งตั้งจาก
ทางค่ายภาพยนตร์ โซนี่ พิคเจอร์ ส (โคลัมเบีย) ของฮอลลีว้ ดู ให้ เป็ นสมาชิกประเภทที่ได้ รับสิทธิ
พิเศษ(Platinum Licencee) โดยข้ อดีจากการเป็ นสมาชิกประเภทนีค้ ือ บริ ษัทสามารถนํ า
ภาพยนตร์ ลิขสิทธิ์ที่ได้ รับจากค่ายภาพยนตร์ ดงั กล่าวมาบริ หารจัดการให้ เกิดรายได้ ก่อนแล้ วจึง
ค่อยชําระค่าลิขลิทธิ์ในภายหลัง ซึ่งวิธีนี ้ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของบริ ษัทเป็ นอย่างมาก
และสุดท้ ายนี ้ ขอยํ ้าให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านมัน่ ใจว่าทีมผู้บริ หารและพนักงานบริ ษัททุกคนจะบริ หาร
กิจการของบริ ษัทอย่างสุจริ ตและสุดความสามารถโดยคํานึงถึงประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ ้นพิจารณาและหรื อ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่ ปรากฎว่าไม่มีผ้ ใู ดเสนอประเด็นอื่นใดต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว
ปิ ดการประชุม เวลา 11.30 น.

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการ

