รายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561
บริษัท เอ็ม พิค เจอร์ ส เอ็น เตอร์ เ ทนเม้ น ท์ จํากัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 9 เมษายน 2561 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน ชันที
้ ่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
เริ่ม ประชุม เวลา 10.00 น.
นายถิ รชัย วุฒิ ธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ ประชุม นางกุลนิ ษฐ คํ าศิ ริวัชรา เป็ นเลขานุการที่ ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 39 ราย รวมจํานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้น ที่ มาประชุมถื อ ทัง้ สิน้ 1,252,319,935 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 96.3235 ของจํ านวนหุ้น ที่ จําหน่ายแล้ วของบริ ษั ท )
(หุ้นที่จําหน่ายแล้ วของบริ ษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท พร้ อมกล่าวแนะนํา
คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ผู้สอบบัญชีรวมทังที
้ ่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทที่มาเข้ าร่ วมประชุม โดยมี
รายชื่อดังนี ้
กรรมการที่เ ข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายถิรชัย
วุฒิธรรม
นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
นายธนะชัย
สันติชยั กูล
นายอรรถพล ชดช้ อย
นายวัชรา
ตันตริยานนท์
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายอภิรักษ์
วาราชนนท์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการที่ล าประชุม
1. นายวิชา
2. นายอภิชาติ

พูลวรลักษณ์
คงชัย

กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการ
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เลขานุก ารบริษัท
1. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รักษาการเลขานุการบริษัท

ผู้ส อบบัญชี
1. นางสาวสกุณา

แย้ มสกุล

บริษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

คําศิริวชั รา
โกศลประภา

บริษัท กฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด
บริษัท กฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด

ที่ป รึก ษากฎหมาย
1. นางกุลนิษฐ
2. นางสาวพรพิไล
เลขานุก ารที่ป ระชุม
1. นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา
จากนัน้ เลขานุการที่ ป ระชุม ได้ เชิ ญ ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ าปี 2561 และกล่า ว
ต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและขอให้ เลขานุการชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงคะแนนให้ นับหุ้น 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อ
รับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนัน้ หรื อบริ ษัทอาจเชิญ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้ เป็ นการชั่วคราวในวาระนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของการอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของ
ผู้ถือหุ้น ประธานจะเรี ยนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
งดออกเสียง ประธานจะสรุ ป วาระนัน้ ว่าผู้ถือหุ้น มี มติเป็ นเอกฉัน ท์ อนุมัติตามที่ ประธานเสนอ แต่ถ้ามี ผ้ ูถือ หุ้นท่านใด
คัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้ านหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ ได้ แ จกให้ ในขณะลงทะเบี ย นโดยกาเครื่ อ งหมาย [/] ลงในกรอบสี่ เหลี่ ย ม ในช่ อ งที่ ท่ า นต้ อ งการในบัต ร
ลงคะแนนเสียงที่ได้ แจกให้ ไปและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้น เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไม่ คัด ค้ า นหรื อ ไม่ ง ดออกเสี ย งจะถื อ ว่า ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ต ามที่ เสนอและไม่ ต้ อ งลงคะแนนในบัต รลงคะแนน
้
่เข้ าร่ วมประชุมหรื อ
โดยบริ ษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและหรื องดออกเสียงนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี ้สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการ
ออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบหรื อคัดค้ านหรื องดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนน
ในบัต รลงคะแนน บริ ษั ท จะนับ คะแนนจากใบมอบฉัน ทะ ทัง้ นี ้ เลขานุก ารจะเป็ นผู้แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบถึ งผลการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ นับ ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่ รวมคะแนนเสียงของผู้ถือ หุ้น ที่ เข้ าประชุม
้
ทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
จากนันเลขานุ
้
การได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ซึง่ จะประกอบไปด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
-

วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 13
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-

วาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุม
วาระที่ 9 ต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็ จเรี ยบร้ อยประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุม ทราบ
- ไม่มี -

วาระที่ 2

พิจ าร ณารั บ ร องรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถ ื อ หุ้ น ปร ะจํา ปี 2560 ซึ่ ง ปร ะชุ ม เมื่ อ วั น ที่
7 เมษายน 2560
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2560 ของ
บริ ษัทซึง่ ได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึง่ ได้
จัดส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ่ง ประชุมเมื่อ
วัน ที่ 7 เมษายน 2560 ตามที่ ป ระธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ เ ห็ น ด้ วยจํ า นวน
1,252,400,231 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 3

รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560
ประธานมอบหมายให้ นายธนกร ปุลิเวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ในรอบปี 2560 ให้ ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2560 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ กบั
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายวินยั รุ่ งทิวาสุวรรณ –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับการตัดหนี ้
สูญของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์จํานวน 78 ล้ านบาทเกิดจากสาเหตุใด และในอนาคตจะมีการตัง้
หนี ้สูญอีกของธุรกิจนี ้อีกหรื อไม่
นายธนกร ปุลิเวคิน ทร์ – กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่าบริ ษั ท ตัดหนี ส้ ูญ จํ านวน
้ ้สูญในธุรกิจนี ้อีก
ดังกล่าวเพราะจะไม่ทําธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์อีกต่อไปและจะไม่มีการตังหนี
นายธี ธัช วณิ ชเสถียร -ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับแนวโน้ มของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยและรายได้
ของภาพยนตร์ ไทยในอนาคต
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นายธนกร ปุลิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร ชี ้แจงว่าสําหรับภาพยนตร์ ไทยยังคงมี
ตลาดรองรับ และบริ ษัทได้ นํารู ปแบบธุรกิจในการผลิตภาพยนตร์ จากต่างประเทศปรับใช้ กบั การผลิต
ภาพยนตร์ ไ ทยด้ ว ย เช่ น มี ก ารพัฒ นาบทเพื่ อ ให้ ภ าพยนตร์ มี คุณ ภาพ และบริ ษั ท มี ก ารควบคุ ม
งบประมาณการผลิตให้ เหมาะสม นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ พยายามหาคู่ค้าทางธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้ านการผลิตและการตลาดมาร่ วมผลิตภาพยนตร์ เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดทุน ปั จจุบนั มีบริ ษัท
จากประเทศจีนเช่น บริ ษัท หูหนาน ซึ่งเป็ นแนวหน้ าของธุรกิจสื่อโทรทัศน์สนใจมาร่ วมผลิตภาพยนตร์
ไทยและมี บ ริ ษั ท จัด จํ า หน่ า ยต้ อ งการภาพยนตร์ ไทยไปจัด ฉายที่ ป ระเทศจี น ซึ่งเป็ นโอกาสที่ ดี ข อง
ภาพยนตร์ ไทย
นายธีธชั วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทจะกลับมามีกําไรเมื่อใด
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ในปี นี ้เราได้ ตดั หนี ้สูญในส่วน
ของธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์เต็มจํานวนแล้ วและคาดการณ์ว่ารายได้ ของภายนตร์ ไทยในปี นี ้จะมาก
ขึ ้น เพราะมีภาพยนตร์ ไทยเตรี ยมเข้ าฉายในปี นีจ้ ํานวน 12-15 เรื่ อง ซึ่งเป็ นภาพยนตร์ ที่ตรงกับความ
้
ต้ องการของตลาด เช่น ภาพยนตร์ แนวตลกหรื อภาพยนตร์ ที่เป็ นกระแสในสังคม นอกจากนันภาพยนตร์
ดังกล่าวยังสามารถจัดจําหน่ายในต่างประเทศได้ อีกทางหนึง่ ด้ วย
วาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุม ัต งิ บดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานมอบหมายให้ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ รายงานสาระสําคัญจากงบการเงิน
ประจําปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กับผู้ถือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายวินยั รุ่งทิวาสุวรรณ–ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับค่าความนิยม
จํ า นวนประมาณ 139 ล้ า นบาทเป็ นค่ า ความนิ ย มของบริ ษั ท ใด และมี ค วามเสี่ ย งการด้ อ ยค่ า ใน
ค่าความนิยมในอนาคตหรื อไม่
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ ชี ้แจงว่า ค่าความนิยมจํานวนประมาณ 139 ล้ านบาทนัน้
เป็ นค่าความนิยมของบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัดที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดจําหน่ายภาพยนตร์
โดยบริ ษัทมีการประเมินมูลค่ากิจการทุกปี ซึ่งผลการทดสอบเป็ นไปตามแผนการที่บริ ษัทจัดทําไว้ ดังนัน้
จึงไม่มีความเสี่ยงเรื่ องการด้ อยค่าค่าความนิยมแต่อย่างใด นอกจากนันยั
้ งคาดว่าบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส
จํากัดจะมีรายได้ ดีขึ ้นในอนาคตจากการนําภาพยนตร์ มาจัดฉายด้ วยประการหนึง่
นายธีธัช วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริ ษัทมีเงินทุนเพียงพอกับการบริ หารงานในการทํากิจการ
ร่วมค้ าและการผลิตภาพยนตร์ ที่มีจํานวนมากหรื อไม่
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ ชีแ้ จงว่าบริ ษัทมีทุนเพียงพอเพราะบริ ษัทได้ ปรับรู ปแบบ
ทางธุรกิจโดยหาคู่ค้าทางธุรกิจมาร่ วมลงทุนโดยแบ่งกําไรตามสัดส่วนการลงทุน นอกจากนัน้ บริ ษัท
ได้ หาผู้สนับสนุนในการผลิตภาพยนตร์ ด้วยประการหนึ่ง
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เมื่ อ ไม่มี ผ้ ูถือ หุ้น สอบถามเพิ่ ม เติ ม ประธานจึงเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาอนุมัติ งบดุล และงบกํ า ไร
ขาดทุน ประจําปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธั นวาคม 2560 ตามที่ ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมาก เห็ นด้ วย จํ านวน 1,252,425,637 เสี ยง
(คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่
เห็นด้ วย จํานวน 194 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิจ ารณาอนุม ัต งิ ดจ่ ายเงิน ปั น ผลและงดการจัด สรรกําไรสุท ธิเ ป็ นเงิน สํารองตามกฎหมาย
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษั ทมี นโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตรา
ประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนัน้ ไม่มี
ผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุน บริ ษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามนัยของ
มาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)
และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 37 ซึ่งกําหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินกําไรและในการนี ้บริ ษัทจึงไม่สามารถจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายได้ เช่นกัน
ประธานจึงเสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงิน ปั นผล และงดการจัดสรรกํ าไรสุท ธิ เป็ นเงิน
สํารองตามกฎหมาย

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมี มติอนุมัติงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมายตามที่ประธานเสนอด้ วยคะแนนเสียงเห็นด้ วยข้ างมากจํานวน 1,252,425,637 เสียง (คิดเป็ น
ร้ อยละ 99.9999 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 194 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 14 จึงจําเป็ น
จะต้ องพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับการประชุมครัง้ นี ้
กรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระนันมี
้ รายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายธนกร ปุลเิ วคินทร์
2. นายอรรถพล ชดช้ อย
3. นายอภิรักษ์ วาราชนนท์

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท
ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ า ปี 2561 ตัง้ แต่วัน ที่ 1 พฤศจิ กายน 2560 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม
2561 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมายังบริษัท
ในการนี ค้ ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ น ว่า กรรมการทัง้ 3 ท่า นดังกล่า วเป็ นผู้มี ค วามรู้
้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ของตนด้ วยดีเสมอมาจึงได้ มีมติให้ เสนอต่อ
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทังได้
ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ แต่ ง ตัง้ กรรมการที่ ค รบวาระทั ง้ 3 ท่ า น กลับ เข้ าดํ า รงตํ า แหน่ ง อี ก ครั ง้ หนึ่ ง
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คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
ใหม่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายกอบกิจ กิตติโสภากูล -ผู้รับมอบฉันทะแจ้ งว่าในหนังสือมอบฉันทะในวาระที่ 6 ไม่มีข้อ 1. ที่ให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เลือก “ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร”
นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา –เลขานุการที่ประชุมและที่ปรึกษากฎหมายแจ้ งว่าทางทีมงานพิมพ์ตกหล่นซึ่ง
จะแก้ ไขให้ ถกู ต้ องในปี ต่อไป อย่างไรก็ตามทางผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน
ได้ ตามปกติ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการทัง้ 3 ท่าน
ดังกล่าว แทนกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ โดยการกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท
ต่อไปอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั ต่อไปนี ้

1. อนุมัติ เลื อ กตัง้ นายธนกร ปุลิเวคิ น ทร์ กลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ งกรรมการอิ สระของบริ ษั ท ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้ วย จํานวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น
ด้ วยจํานวน 594 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

2. อนุมัติ เลื อ กตัง้ นายอรรถพล ชดช้ อ ย กลับ เข้ า ดํ า รงตํ า แหน่ งกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉัน ท์ เห็นด้ วย จํ านวน 1,252,471,638 เสียง (คิ ดเป็ นร้ อยละ
99.9999 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น
ด้ วยจํานวน 594 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

3. อนุมตั ิเลือกตังนายอภิ
้
รักษ์ วาราชนนท์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามที่ประธาน
เสนอด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้ วย จํานวน 1,252,471,638 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ของจํ า นวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม และมี สิท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน ไม่ เห็น ด้ ว ย
จํานวน 594 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)
วาระที่ 7

พิจ ารณากําหนดค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุม สําหรั บ กรรมการประจําปี 2561
ประธานแจ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่าในการพิ จารณากํ าหนดค่า ตอบแทนและเบี ย้ ประชุม สํา หรั บ กรรมการ
ประจําปี 2561 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดเพื่อให้ สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับหน้ าที่และความรับผิดของกรรมการและได้ เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการใน
บริ ษั ท อื่ น ที่ ป ระกอบธุ รกิ จ ประเภทเดี ย วกัน และได้ ให้ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ให้ พิ จารณาอนุมัติ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ สํ า หรั บ ปี 2561 โดยกํ า หนดวงเงิ น
ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวเป็ นจํานวนไม่เกิน 2,200,00 บาท
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ประธานเรี ย นเชิ ญ นางสาวฐิ ต าภั ส ร์ อิ ส ราพรพั ฒ น์ -กรรมการ เป็ นผู้ รายงานรายละเอี ย ดโดย
เปรี ยบเทียบข้ อมูลของปี 2559 – 2560 และปี 2561 (ปี ที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
หน่ วย/บาท
ปี 2559

รายการค่ าตอบแทน

ปี 2560

ปี 2561
(ปี ที่เ สนอ)

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครั ง้ ที่มาประชุม

8,000.00

8,000.00

10,000.00

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

กรรมการท่ านอื่น ๆ

60,000.00

60,000.00

85,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,200,000.00

ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี
ประธานกรรมการบริษัท

รวมวงเงิน

ประธานจึงเสนอให้ ที่ ป ระชุมพิ จารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนและเบี ย้ ประชุมสําหรับ กรรมการ
ประจําปี 2561 ตามที่ประธานเสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2561
ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากเห็นด้ วย จํานวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
99.9999 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 194 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจ ารณาอนุม ัต แิ ต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีบ ริษัท ประจําปี 2561
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งว่า ตาม พ.ร.บ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม)มาตรา 120
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32.กําหนดให้ เป็ นอํานาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีของบริ ษัทในทุกปี สําหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วได้ เสนอให้ คณะกรรมการ
ทําการเสนอให้ ที่ประชุมแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด คือ
1. นางสาวสกุณา แย้ มสกุล
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339

เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการ
ดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว
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ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส
เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด แทนได้
ในบรรดาผู้สอบบัญ ชี ทัง้ สามรายที่ได้ รับการเสนอชื่ อ ดังกล่าวไม่มีผ้ ูใดที่ ป ฏิ บัติห น้ าที่ สอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น และงบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มาแล้ ว ห้ า รอบปี บัญ ชี
ติดต่อกัน
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงาน
และความเป็ นอิ ส ระ ค่ า สอบบัญ ชี คุณ สมบัติ ต ามที่ คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํ ากัด และผู้สอบบัญ ชี ที่ได้ รับการเสนอชื่ อ
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนนั ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
บริษัท

ปี 2560

ปี 2561(ปี ที่เ สนอ)

ค่ าสอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี

(บาท)

(บาท)

ค่ า สอบบัญ ชี ระหว่า งกาล บริ ษั ท เอ็ ม พิ ค
เจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํ ากัด (มหาชน)
สําหรับ ไตรมาส 1 - 3

1,335,000.00

1,350,000.00

ค่าสอบบัญ ชี ประจําปี บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส
เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

995,000.00

1,000,000.00

รวม

2,330,000.00

2,350,000.00

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด

480,000.00

580,000.00

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด

300,000.00

250,000.00

70,000.00

70,000.00

บริษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จํากัด

525,000.00

525,000,00

บริษัท ทาเลนต์ วัน จํากัด

250,000.00

180,000.00

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด
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บริษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ ้ง จํากัด
รวม

275,000.00

275,000.00

4,230,000.00

4,230,000.00

ทังนี
้ ้ สําหรับ บริ ษัท เมตาคอกนิชั่น จํากัด ได้ ใช้ บริ การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีนายกมล ตันหราพันธ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6966 ของบริ ษัท ศุภชัยสอบบัญชี จํากัด กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี
2561 เป็ นจํานวนเงิน 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้ดูแลให้ ผ้ ูสอบบัญ ชีดังกล่าวจัดทํา
งบการเงินได้ ทันตามระยะเวลาที่กําหนด
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่ง
ตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริ ษัทในปี 2561 และกํ าหนดค่าสอบบัญ ชีสําหรับบริ ษัท ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 2,350,000
บาท (รวมของบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงินรวม 4,230,000 บาท) รวมถึงแต่งตัง้ ผู้สอบ
บัญชีนายกมล ตันหราพันธ์ จากบริ ษัท ศุภชัยสอบบัญชี เป็ นผู้สอบบัญชีสําหรับบริ ษัท เมตาคอกนิชนั่
จํากัด โดยมีคา่ สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 60,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม

ที่ ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกํ าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีป ระจํ าปี
2561 ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์เห็นด้ วย จํานวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจํานวน 194 เสียง
และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจ ารณาและอนุ ม ัต ิก ารลดทุน จดทะเบีย นของบริ ษัท และการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนั ง สือ บริ ค ณห์
สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัท เพื่อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การลดทุน จดทะเบียน
เลขานุการที่ประชุมแจ้ งว่าปั จจุบนั บริ ษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,315,337,205 บาท แบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ จํ านวน 1,315,337,205 หุ้น มูลค่าที่ ต ราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และมี ทุน จดทะเบี ยนชํ าระแล้ ว
จํานวน 1,300,119,176 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,300,119,176 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท ซึง่ บริษัทมีห้ นุ จดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่ายจํานวน 15,218,029 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1 บาท โดยแบ่งเป็ น
1) ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 1 จํานวน 2,220,029 หุ้น
2) ทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 จํานวน 12,998,000 หุ้น
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าควรนํ าเสนอต่อที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561พิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบี ยนของบริ ษัทจากจํานวน 1,315,337,205 บาท เป็ น 1,313,117,176 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 2,220,029 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อที่บริ ษัทจะ
เพิ่มทุนเป็ นจํานวนอื่นต่อไปได้ และพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เรื่ อง
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็ นดังนี ้
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“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน

จํานวน 1,313,117,176 บาท (หนึ่งพันสามร้ อยสิบ สามล้ านหนึ่ง
แสนหนึง่ หมื่นเจ็ดพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบหกบาทถ้ วน)

แบ่งออกเป็ น

1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้ อยสิบสามล้ านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึง่ บาทถ้ วน)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้ อยสิบสามล้ านหนึ่งแสนหนึ่ง
หมื่นเจ็ดพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น (-หุ้น)”

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายธี ธัช วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามราคาการใช้ สิทธิว่ามีมลู ค่าเท่าใดและใครผู้มีสิทธิในโครงการ
ESOP ครัง้ ที่ 1และครัง้ ที่ 2
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการชี ้แจงว่าราคาใช้ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP
ครัง้ ที่ 1 คือ 1.59 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิ ในโครงการคือกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้บริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทและหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท ส่วนราคาใช้ สิทธิในใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2
คือ 1.84 บาท โครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 ราคาหุ้นที่ใช้ สิทธิ (exercise) อยู่ที่ 1.84 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิ ใน
โครงการคือกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและหรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
เช่นกัน โดยโครงการ ESOP ครัง้ ที่ 2 จะหมดอายุในอีก 2 ปี
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4. ของบริษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นํา
ออกจําหน่าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริ ษัทเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนด้ วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย จํานวน 1,252,472,266 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจํานวน 194
เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 10

พิจ ารณาวาระอื่น ๆ
-ไม่มีเมื่ อ พิ จ ารณาตามวาระการประชุม ครบถ้ ว นแล้ ว ประธานที่ ป ระชุม สอบถามว่า มี ผ้ ูใดประสงค์ จ ะ
สอบถามเพิ่มเติมหรื อไม่
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นายธารา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้น มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1. วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกําหนดค่าสอบบัญ ชีบริ ษัทประจําปี 2561 ควร
พิจาณาอนุมตั ิเฉพาะของบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด (มหาชน) เท่านัน้ ส่วนค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ย่อยเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ
2. บริ ษัทควรจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน) บริ ษัทแม่
เนื่องจากบริ ษัทเป็ นบริ ษัทย่อยซึ่งงบการเงินควรได้ รับอนุมตั ิก่อนนําเสนอให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทแม่
พิจารณาอนุมตั ิ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิ ดการประชุม เวลา 11.00 น.

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการ
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