รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ประชุม เมื่อ วัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2562 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเ พล็ก ซ์ รั ช โยธิ น ชัน้ ที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา เป็ นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้ ง
ต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย รวมจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมถือ
ทังสิ
้ ้น 1,248,039,642 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 95.9942 ของจํ านวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วของบริ ษัท) (หุ้นที่จําหน่ายแล้ วของบริ ษัทคือ
1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท พร้ อมกล่าวแนะนําคณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีรวมทังที
้ ่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทที่มาเข้ าร่วมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายถิรชัย
วุฒิธรรม
นายวิชา
พูลวรลักษณ์
นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
นายธนะชัย
สันติชยั กูล
นายอรรถพล ชดช้ อย
นายวัชรา
ตันตริ ยานนท์
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายอภิชาติ
คงชัย
นายอภิรักษ์
วาราชนนท์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หมายเหตุ: -กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมคิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
-บริ ษัทไม่มีคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
เลขานุการบริษัท
1. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รักษาการเลขานุการบริ ษัท
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ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสกุณา

แย้ มสกุล

บริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นางกุลนิษฐ
คําศิริวชั รา
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา
ผู้บริหาร
1. นายพรชัย
2. นางสาวสุวมิ ล

ว่องศรี อมุ ดมพร
แซ่ลมิ่

บริ ษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
บริ ษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายภาพยนตร์ ไทยและภาพยนตร์ ตา่ งประเทศ
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

เลขานุการที่ประชุม
1. นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้ เชิญประธานกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 และกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
ที่เข้ าร่วมประชุมและขอให้ เลขานุการชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงคะแนนให้ นบั หุ้น 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อรับมอบฉันทะ
มา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนัน้ หรื อบริ ษัทอาจเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวออก
จากที่ประชุมได้ เป็ นการชั่วคราวในวาระนันๆ
้ อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของการอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถ
ลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีคา่ ของ ผู้ถือหุ้น ประธานจะเรี ยนถามในทุกๆวาระว่า
จะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ งดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนันว่
้ าผู้ถือหุ้นมีมติเป็ น
เอกฉันท์อนุมตั ิตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ประสงค์
จะคัดค้ านหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้ แจกให้ ในขณะลงทะเบียนโดยกาเครื่ องหมาย [/] ลงในกรอบสีเ่ หลีย่ ม ใน
ช่องที่ท่านต้ องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ แจกให้ ไปและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้น เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับ
คะแนน สําหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
โดยบริ ษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและหรื องดออกเสียงนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมหรื อออกเสียง
ลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี ้สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้
แล้ วว่าเห็นชอบหรื อคัดค้ านหรื องดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริ ษัทฯจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ทังนี
้ ้ เลขานุการจะเป็ นผู้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นบั
ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้
จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
จากนัน้ เลขานุการได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ซึ่งจะประกอบไปด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
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-

วาระที่ 1 และวาระที่ 3 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 13
- วาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็ จเรี ยบร้ อยประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
-ไม่ม-ี

วาระที่ 2

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ครั ้ง ที่ 1/2562 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 9
มกราคม 2562
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ของบริ ษัทซึง่ ได้
ถูกจัดขึ ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่งได้ จดั ส่งมาพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย แจ้ งว่าสําเนารายงานการประชุมใน
หน้ าที่ 16 วาระที่ 4 มีพิมพ์ข้อความผิด
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการและรักษาการเลขานุการบริ ษัท แจ้ งที่ประชุมว่าจะดําเนินการแก้ ไขให้
ถูกต้ อง จากตัวเลข 0.05 บาท เป็ น 0.50 บาท
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิพิจารณารับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562 ซึ่ง ประชุม เมื่ อ วัน ที่
9 มกราคม 2562 ตามที่ ป ระธานเสนอ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ เ ห็ น ด้ ว ยจํา นวน 1,248,043,742 เสียง
(คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0
เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียงและบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 3

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561
ประธานมอบหมายให้ นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทในรอบปี 2561 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี
2561 ให้ ท่ีประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว
และได้ แ จ้ งกลยุท ธ์ ข องบริ ษั ท ในปี 2562 ว่า บริ ษั ท จะเน้ น การผลิต ภาพยนตร์ ไทยมากขึน้ โดยในปี 2562 มี
ภาพยนตร์ ไทยที่ เข้ า ฉายที่ บ ริ ษั ท ผลิ ต จํ า นวน 12 เรื่ อ งและภาพยนตร์ ไทยที่ รั บ จํ า หน่ า ยจํ า นวน 3 เรื่ อ ง ซึ่ ง
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ภาพยนตร์ นี จ้ ะมี ก ารจํ า หน่ า ยลิข สิท ธิ์ ไปต่า งประเทศด้ วย ล่าสุด บริ ษั ท ได้ จํ า หน่ ายลิข สิท ธิ์ ภ าพยนตร์ เรื่ อ ง
แสงกระสือให้ กบั Netflix เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว นอกจากนี ้บริ ษัทมีภาพยนตร์ ต่างประเทศที่รับจัดจําหน่ายจํานวน
ประมาณ 20 เรื่ อง ซึง่ คาดว่าผลประกอบการให้ ปี 2562 จะเป็ นที่นา่ พอใจ
หลังจากนันนางสาวฐิ
้
ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริ ษัท รายงานให้ ที่ประชุมทราบถึง
การดํ าเนิ นการของบริ ษั ทเกี่ ยวกับการต่อ ต้ านทุจริ ต คอร์ รัปชั่น ว่าบริ ษั ท เป็ นสมาชิ ก ของสภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทย และเครื อข่ายหุ้นส่วนต้ านทุจริ ตเพื่อประเทศไทย สถาบันไทยพัฒน์ ซึ่งทังสององค์
้
กรเป็ นเครื อข่าย
ของแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต(Thailand's Private Sector Collective Action
Coalition Against Corruption: CAC) แล้ วนัน้ ในปี ที่ ผ่านมาบริ ษั ทได้ กําหนดหน่วยงานภายในเพื่ อปรั บปรุ ง
กฎระเบียบ การควบคุมภาพในเพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิของ CAC
วาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2561 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานมอบหมายให้ นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ รายงานสาระสําคัญจากงบการเงินประจําปี
2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว โดยมีรายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปี ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ซึ่งสรุ ป
สาระสําคัญทางการเงินจากงบการเงินรวม ประจําปี 2561 ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

ฐานะการเงิน
สินทรัพย์
หนี ้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2561
822,590,812
318,993,301
503,597,511
(หน่วย: บาท)

ผลการดําเนินงาน
รายได้
ขาดทุนสุทธิ
ขาดทุนต่อหุ้น

ปี 2561
333,403,692
(25,283,656)
(0.02)

ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงาน
ที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนประมาณ 300 ล้ านบาทเกิดจากสาเหตุใด
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการและรักษาเลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงว่า ค่าใช้ จ่ายดังกล่าวเกิดจากการ
ตังสํ
้ ารองการกู้ยืมเงินของบริ ษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากัด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2561 สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
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มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุม ได้ พิ จารณาแล้ วและมีม ติอนุมัติงบการเงิ น ประจํ าปี 2561 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้ วย จํานวน 1,248,043,742 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0
เสียงและบัตรเสียง จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผลและงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริ ษัท แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราประมาณร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื่นใด และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
้
มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างมีนยั สําคัญ
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทมีผลขาดทุน บริ ษัทจึงไม่สามารถพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ตามนัยของมาตรา
115 และมาตรา116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัท ข้ อที่ 37 ซึง่ กําหนดห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรและในการนี ้บริ ษัทจึง
ไม่สามารถจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายได้ เช่นกัน
ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิ เป็ นเงินสํารองตาม
กฎหมาย

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล และงดการจัดสรรกํ าไรสุทธิ เป็ นเงินสํารองตามกฎหมาย
ตามที่ประธานเสนอด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้ วยจํานวน 1,248,043,742 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง
จํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง )

วาระที่ 6

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานแจ้ งต่อที่ ประชุม ว่า เพื่ อให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อบังคับ ของบริ ษั ท ข้ อที่ 14 จึ งจํ าเป็ นจะต้ อ ง
พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ สําหรับการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ต้องพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระนันมี
้ รายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายวิชา พูลวรลักษณ์
2. นายธนะชัย สันติชยั กูล
3. นายอภิชาติ คงชัย

กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ตังแต่
้ วนั ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดเสนอชื่อมายังบริ ษัท
ในการนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ รวมทัง้ ได้ ป ฏิบัติหน้ าที่ของตนด้ วยดีเสมอมาจึงได้ มีมติให้ เสนอต่อ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นให้
แต่งตังกรรมการที
้
่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกครัง้ หนึ่ง คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็น
ว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทอีกวาระหนึง่
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ทังนี
้ ้ ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่ อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติดงั ต่อไปนี ้

1. อนุมตั ิเลือกตังนายวิ
้
ชา พูลวรลักษณ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากเห็ นด้ วย จํ านวน 1,248,042,706 เสียง (คิด เป็ นร้ อยละ 99.9999 ของจํ านวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง
จํานวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

2. อนุมตั ิเลือกตังนาธนะชั
้
ย สันติชัยกูล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากเห็นด้ วย จํานวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง
จํานวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

3. อนุมตั ิเลือกตังนายอภิ
้
ชาติ คงชัย กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทตามที่ประธานเสนอด้ วยคะแนน
เสียงข้ างมากเห็นด้ วย จํานวน 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียงจํานวน 1,536
เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนและเบีย้ ประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562
นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาโดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดเพื่อให้ สอดคล้ องและเหมาะสมกับหน้ าที่และ
ความรับผิดของกรรมการและได้ เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริ ษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภท
เดี ย วกั น และได้ ให้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ พิ จ ารณาอนุ มัติ ค่ าตอบแทนคณะกรรมการ ค่ าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจสอบ สําหรับปี 2562 โดยกําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวเป็ นจํานวนไม่
เกิน 2,200,000 บาท
ประธานเรี ยนเชิญนางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ -กรรมการ เป็ นผู้รายงานรายละเอียดโดยเปรี ยบเทียบข้ อมูล
ของปี 2560 – 2561 และปี 2562 (ปี ที่เสนอ) ต่อท่านผู้ถือหุ้น รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
(หน่วย/บาท)

รายการค่ าตอบแทน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562
(ปี ที่เสนอ)

ค่ าเบีย้ ประชุมต่ อครัง้ ที่มาประชุม

8,000.00

ค่ าตอบแทนกรรมการรายปี
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10,000.00

10,000.00

ประธานกรรมการบริษัท

110,000.00

140,000.00

140,000.00

รองประธานกรรมการบริษัท

90,000.00

110,000.00

110,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

90,000.00

110,000.00

110,000.00

กรรมการท่ านอื่นๆ

60,000.00

85,000.00

85,000.00

2,000,000.00

2,200,000.00

2,200,000.00

รวมวงเงิน

ประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562
ตามที่ประธานเสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนและเบี ้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2562 ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากเห็นด้ วย 1,248,042,706 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง
จํานวน 1,536 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีบริษัทประจําปี 2562
เลขานุการที่ ประชุมแจ้ งว่า ตาม พ.ร.บ.บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 (และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม)มาตรา 120 และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32.กําหนดให้ เป็ นอํานาจของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท
ในทุกปี สําหรับปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ วได้ เสนอให้ คณะกรรมการทําการเสนอให้ ที่ประชุม
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด คือ
1.
2.
3.
4.

นางสาวสกุณา แย้ มสกุล
นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล
นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445

เป็ นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจในการดําเนินการ
ตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกล่าว
ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้ างต้ นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอ
เอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
ในบรรดาผู้สอบบัญชีทงสี
ั ้ ่รายที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีผ้ ใู ดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทมาแล้ วห้ ารอบปี บัญชีติดต่อกัน
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตั ิงานและความ
เป็ นอิ สระ ค่า สอบบัญ ชี คุณ สมบัติต ามที่ คณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดเป็ นเกณฑ์ในการตัดสินใจ
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นอกจากนี ้ บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด และผู้สอบบัญชีที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์ และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคล
ดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญ ชีนนั ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึงภาระหน้ าที่ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยแล้ ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจําปี 2562 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ เปรี ยบเทียบกับปี 2561 รายละเอียด
ดังนี ้
(หน่วย: บาท)

บริษัท

ปี 2561

ปี 2562 (ปี ที่เสนอ)

บริ ษั ท เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เอ็ น เตอร์ เทนเม้ น ท์ จํ ากัด
(มหาชน)

2,350,000.00

2,350,000.00

รวม

2,350,000.00

2,350,000.00

ค่าบริ การอื่นๆ (Non Audit Services): ไม่มี (ปี 2561: ไม่มี)
และรั บทราบค่าสอบบัญชี ของค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษั ทย่อย/บริ ษั ทในกลุ่ม ประจํ าปี 2562 เป็ นจํ านวนเงิ นรวม
1,895,000 บาท รายละเอียดดังนี ้
(หน่วย: บาท)

ค่ าสอบบัญชีบริษัทย่ อย/บริษัทในกลุ่ม
บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด
บริ ษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
บริ ษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด
บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จํากัด
บริ ษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากัด
(เดิม บริ ษัท ทาเลนต์ วัน จํากัด)
บริ ษัท เมเจอร์ กันตนาบรอดแคสติ ้ง จํากัด
บริ ษัท เมตาคอกนิชนั่ จํากัด*
รวม

ปี 2561
580,000
250,000
70,000
525,000
180,000

ปี 2562
680,000
180,000
550,000
150,000

275,000
60,000
1,940,000

275,000
60,000
1,895,000

ทังนี
้ ้ สําหรับ บริ ษัท เมตาคอกนิชนั่ จํากัด ได้ ใช้ บริ การสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชีนายกมล ตันหราพันธ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 6966 ของบริ ษั ท ศุภ ชัย สอบบัญ ชี จํา กัด กําหนดค่า สอบบัญ ชี ป ระจํา ปี 2562 เป็ นจํานวน
เงิ น 60,000 บาท โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้ ด ูแ ลให้ ผ้ ู ส อบบัญ ชี ด ัง กล่า วจัด ทํา งบการเงิ น ได้ ท ัน ตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
ประธานจึงสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามประธานจึงเสนอประธานจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกล่าว
ข้ างต้ น เป็ นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริ ษัทในปี 2562 และกําหนดค่า
สอบบัญชีสําหรับบริ ษัท ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ย่อย/บริ ษัทในกลุม่ ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินรวม 1,895,000 บาท
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ด้ วย
คะแนนเสียงเอกฉันทน์ เห็นด้ วย จํานวน 1,248,044,242 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วยจํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง และบัตร
เสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 9

พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่ม-ี
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามหรื อไม่
นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริ ษัทจะแก้ ไขเรื่ องผู้ถือหุ้น
รายย่อยไม่ครบร้ อยละ 15 (Free Float) อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่าที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ พยายามหาคู่
ค้ าทางธุรกิจมาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ผ่านมาบริ ษัทมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบธุรกิจซึ่งต้ องใช้
เวลาเพื่อให้ ผลประกอบการดีขึ ้น ซึง่ เมื่อถึงตอนนันบริ
้ ษัทเชื่อว่าบริ ษัทจะสามารถแก้ ไขดังกล่าวได้
นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล -ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าการขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนจํานวนประมาณ 322
ล้ านบาท เป็ นของบริ ษัทใด
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการและรักษาการเลขานุการบริ ษัท การขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุน
จํานวนประมาณ 322 ล้ านบาท เป็ นของบริ ษัท เอ็ม วี ดี จํากัด
นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา –ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงการขาดทุนจากการ
ด้ อยค่าเงินลงทุนที่ปรากฏในงบการเงิน
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการและรักษานุการบริ ษัทชี ้แจงว่า ค่าเผื่อการด้ อยค่าเงินลงทุนทังสิ
้ ้น ณ
31 ธันวาคม 2561 ที่ปรากฏในงบการเงิน จํานวน 951.3 ล้ านบาท เป็ นค่าเผื่อการด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัท
เอ็ม วี ดี จํากัด บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จํากัด และบริ ษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากัด ในอัตราร้ อยละ 100 และค่าเผื่อ
การด้ อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด ในอัตราร้ อยละ 36
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิ ดการประชุม เวลา 10.55 น.

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานคณะกรรมการบริ ษัทและประธานที่ประชุม
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