
  
ท่ี AGM 2555 

 

 บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

   วนัท่ี  3  เมษายน 2555 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.  คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

3. รายงานประจําปี 2554 (Annual Report) 

4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งใหม ่ 

5. รายละเอียดของโครงการ ESOP 

 6 . แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง 

8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

9. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 1/2555 มีมติ

ให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ในวนัท่ี 18 เมษายน 2555 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขา

รัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 3 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 ซึ่ง 

ประชุมเม่ือวันที่ 20 เมษายน 2554 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 

 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัทได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 20  

เมษายน 2554 และได้จดัทํารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้

เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท  www.mpictures.co.th ด้วยแล้ว โดยมี

http://www.mpictures.co.th/
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รายละเอียดตามท่ีปรากฎในสําเนารายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิง่

ท่ีสง่มาด้วย ลําดบัท่ี 2) 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้ทําการ 

บนัทกึข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุ  

ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 เม่ือวนัท่ี 20  

เมษายน 2554 ตามรายงานการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทได้นํามา 

เสนอ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)   

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 

  

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก 

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 
 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2554 ปรากฎในรายงาน

ประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ี

สง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  

 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 
 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผล 

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 ดงักลา่ว  

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 

  

วาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือ

ทราบ 

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2554 สิน้สุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จดัให้มีการทํา 

งบดลุและงบกําไรขาดทนุ ประจําปี 2554 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

ของบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ 

โดยงบดลุและงบกําไรขาดทนุ ประจําปี 2554 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับ

การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  
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ความเหน็คณะกรรมการ

ตรวจสอบ: 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชี 

และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้ 

วา่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทอยา่งถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกําหนด 

รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือ

ประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตังิบดลุและงบกําไร

ขาดทนุประจําปี 2554 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ซึง่ผา่นการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปี 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 
 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก 

เสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 

 

 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลและการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิ

สาํรองตามกฎหมายและรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 

 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัราประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิ

หลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตจํุาเป็นอ่ืนใด  และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มี

ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัสําคญั 

 

ในปี 2554 บริษัทมีผลกําไรสทุธิเป็นจํานวน 78,855,357 บาท คดิเป็นกําไร

สทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั  0.12 บาทตอ่หุ้น บริษัทจงึสามารถพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของมาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตับิริษัท

มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 37  ซึง่กําหนด

ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงิน

ปันผลให้แบง่ตามจํานวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั  ซึง่คณะกรรมการพิจารณาแล้ว

เห็นวา่จากผลกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2554 ทําให้บริษัทมีความสามารถท่ี

จะจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ คณะกรรมการจงึมีมตใิห้

เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 

2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554  ในอตัรา 0.05 บาทตอ่หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมี

รายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทตามวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้น (Record Date) วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 โดยกําหนดปิดสมดุทะเบียน

พกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 และ  
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ในการนี ้ บริษัทจะต้องจดัสรรกําไรสทุธิเป็นเงินสํารองตามกฎหมายเป็น

จํานวนเงินทัง้สิน้ 3,813,156 บาท 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดําเนินงาน

ระหวา่งเดือนมกราคม 2554  ถึงเดือนมิถนุายน 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้ว

ในอตัรา 0.02 บาทตอ่หุ้น เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2554 ดงันัน้ เม่ือรวมการ

จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะทําให้เงินปันผลสําหรับปี 2554 มีจํานวนทัง้สิน้ 

0.07 บาทตอ่หุ้น  โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบข้อมลูกําไรสทุธิและอตัราการ

จ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมาดงันี ้

 

รายละเอียดการจ่าย 

เงนิปันผล 

  ปี 2554 

ปี 2553 (ปีที่เสนอ) 

1. กําไรสทุธิ (ล้านบาท)  42.92 78.86 

2. กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 

(บาท:หุ้น) 0.07 0.12 

3. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผล 

(ร้อยละ) - 58.33 

4. รวมเงินปันผลจา่ยประจําปี

ตอ่หุ้น (บาท:หุ้น) - 0.07 

     4.1 เงินปันผลระหวา่งกาล

งวด 6 เดือนแรก (บาท:หุ้น)  - 0.02 

    4.2 เงินปันผลงวด 6 เดือน

หลงั (บาท:หุ้น) - 0.05  
 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตักิารจ่ายเงินปันผลจาก

ผลการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554  ในอตัรา 

0.05 บาทตอ่หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทตามวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 

2555 โดยกําหนดปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล

ในวนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555 และการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย รวมทัง้

รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับผลการดําเนินงานระหวา่ง

เดือนมกราคม 2554  ถึงเดือนมิถนุายน 2554 ในอตัรา 0.02 บาทตอ่หุ้น ซึง่

เม่ือรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะทําให้เงินปันผลสําหรับปี 2554 มี

จํานวนทัง้สิน้ 0.07 บาทตอ่หุ้น  
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จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 
 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 

 

 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาํแหน่งตาม

วาระ  

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา:   

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 14.กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปี 

ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ 

ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัจํานวน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียน

บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู่

ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง “แตก่รรมการท่ีออกจาก

ตําแหน่งนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 นีมี้กรรมการท่ีจะต้องพ้น 

จากตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด คดิเป็น 

จํานวน 3 คน ได้แก่ 

 

1. นายอรัญ เอ่ียมสรีุย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

2. นายมนตรี โสตางกรู กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

3. นายเชษฐ มงัคโลดม กรรมการ  

 

ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการ 

เสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ 

ประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4)  

ผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ ถือหุ้นเสนอวาระรวมทัง้เสนอช่ือบคุคล

เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2555 อยา่งไรก็ดีไม่มีผู้ใดเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี2555 
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ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 

 

 คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ี

พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น  ดงัมีรายช่ือตามท่ีปรากฏข้างต้น กลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 
 เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13. 

วาระที่ 7  

 

 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมสาํหรับกรรมการ

ประจาํปี  2555 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 

 

 

 พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา่ “การจ่าย 

คา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุ” 

หลักเกณฑ์และวธีิการเสนอ

ค่าตอบแทนกรรมการ 

 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทน

กรรมการ โดยพิจารณาจากคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตา่งๆใน

หมวดเดียวอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการทําหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 

 คณะกรรมการบริษัท โดยการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2555 

พิจารณาโดยคํานงึถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนท่ีสอดคล้องกบั

ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบั

ธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกนั จากรายงาน ผลสํารวจอตัรา

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ   และการเตบิโตด้านผลการ

ดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหา  และกําหนดคา่ตอบแทน  จงึมี

มตกํิาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2555 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

                                                                                                             

หน่วย : บาท                                                                                                                       

รายการค่าตอบแทน 

    ปี 2555 

ปี 2553 ปี 2554 (ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้

ท่ีมาประชมุ  8,000.00 8,000.00 8,000.00 
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รายการค่าตอบแทน ปี 2553 ปี 2554 

ปี 2555 

(ปีที่เสนอ) 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

ประธานกรรมการ

บริษัท  110,000.00 110,000.00 110,000.00 

รองประธานกรรมการ

บริษัท  90,000.00 90,000.00 90,000.00 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ  90,000.00 90,000.00 90,000.00 

กรรมการทา่นอ่ืนๆ  60,000.00 60,000.00 60,000.00 

รวมวงเงิน 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2555 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 

 คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุ 

 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2555 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 

 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32. ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  โดยการ

พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชี

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2555  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน

หนึง่  ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทในปี 2555 รวมทัง้งบการเงินรวม 

1. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

2.  นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 

3.  นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 
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นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั และผู้สอบ

บญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสียกบั

บริษัท  บริษัทยอ่ย  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคล

ดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่

อยา่งใด 

 

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง 

ภาระหน้าท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยแล้ว เห็นควรกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 

2555  โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท  และบริษัทในกลุม่

เปรียบเทียบกบัปี 2554 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 

                  บริษัท ปี 2554 ปี 2555 

 

ค่าสอบบัญชี 

 (บาท) 

ค่าสอบบัญชี 

 (บาท)  

(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล  สําหรับ ไตร

มาส  1 - 3  

1,245,000.00 1,275,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

835,000.00 880,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั 440,000.00 455,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั 490,000.00 535,000.00 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั 390,000.00 425,000.00 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากดั 100,000.00 100,000.00 

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากดั 50,000.00 50,000.00 

   รวม 3,550,000.00 3,720,000.00 

 
 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 

  

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก  บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั 

โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่  ตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็น 

ผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2555 และ

กําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2555 เป็น

จํานวนเงินตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 
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จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 
 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น

สามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร  ผู้บริหาร  และ

พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ ESOP”) 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 
 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกําลงัใจให้กบับคุลากรท่ีมีสว่นร่วมในความสําเร็จของ

บริษัทท่ีผา่นมา และเพ่ือสร้างแรงจงูใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบตังิาน

แก่บคุลากรของบริษัทให้มีความตัง้ใจในการทํางานกบับริษัทตอ่ไปในระยะ

ยาว อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทและก่อให้เกิด

ผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต  ท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัทจงึเห็นควรกําหนดให้มีโครงการออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้  โดยจดัสรรให้แก่

กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัท

ยอ่ย ในจํานวนไม่เกิน 6,412,500 หน่วย (ESOP-W1) รายละเอียดตามสิง่ท่ี

สง่มาด้วย 5 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัใิห้บริษัทออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ

และไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้  โดยจดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร 

ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ย ในจํานวนไม่เกิน 

6,412,500 หน่วย (ESOP-W1) และเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณา

อนมุตัใิห้คณะกรรมการของบริษัท  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  และ/หรือ 

บคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ  หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมี

อํานาจในการดําเนินการใด  ๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัตัง้โครงการ 

ESOP และการออกและเสนอขาย ใบสําคญัแสดงสทิธิของบริษัทดงักลา่วได้

ทกุประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใต้ขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด  ซึง่

รวมถึงแตไ่ม่จํากดัเพียง กําหนด แก้ไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเตมิรายละเอียด

และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสทิธิของบริษัทของบริษัท ภายใต้ขอบอํานาจของกฎหมาย 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 

 เสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี

สทิธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อย

ละ 10 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสียงคดัค้านการ

เสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 
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วาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่

เพิ่มขึน้ 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 
 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 ซึง่บริษัทกําหนดให้มีโครงการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ

ท่ีจะซือ้หุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปล่ียนมือได้  โดย

จดัสรรให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/

หรือบริษัทยอ่ยในจํานวนไม่เกิน 6,412,500 หน่วย (ESOP-W1) ทัง้นี ้เพ่ือ

รองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกและ

เสนอขายตามโครงการ ESOP-W1 บริษัทจะต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัทจากจํานวน 641,250,000 บาท เป็นจํานวน 647,662,500 บาท โดย

ออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 6,412,500 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัทฯ ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้

ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 
 

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 

จํานวน 

647,662,500 บาท (หกร้อยส่ีสบิเจ็ดล้าน

หกแสนหกหม่ืนสอง

พนัห้าร้อยบาท) 

 แบง่ออกเป็น 647,662,500 หุ้น (หกร้อยส่ีสบิเจ็ดล้าน

หกแสนหกหม่ืนสอง

พนัห้าร้อยหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 647,662,500 หุ้น (หกร้อยส่ีสบิเจ็ดล้าน

หกแสนหกหม่ืนสอง

พนัห้าร้อยหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ              -        หุ้น (   -   ) 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 641,250,000 บาท เป็น

จํานวน 647,662,500 บาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่ จํานวน 6,412,500 หุ้น 

มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP-W1 และ

อนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ  4. เพ่ือให้

สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
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จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 

  

เสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและ

มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามัญของบริษัทของผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 

 
 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 และ 10  เร่ืองการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดง

สทิธิท่ีจะซือ้หุ้นให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนกังานของ

บริษัทและ /หรือบริษัทยอ่ย ( ESOP-W1) และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ

บริษัท 

 

เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องอนมุตักิารจดัสรรหุ้น

สามญัใหม่เพิ่มทนุ ทัง้นี ้ตามรายละเอียดการใช้สทิธิแปลงสภาพใบสําคญั

แสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญัท่ีกําหนดในวาระท่ี 9 ข้างต้น บริษัทจะดําเนินการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือ

ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP-W1 ใน

อตัราสว่น 1 ใบสําคญัแสดงสทิธิสามารถใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

 

ความเหน็คณะกรรมการ: 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัใิห้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 6,412,500 หุ้นเพ่ือรองรับการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะออกและเสนอ

ขายตามโครงการ ESOP ข้างต้น  

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 12  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2555 เป็นวนัท่ีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วม

ประชมุผู้ ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน และสทิธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม

มาตรา 225  แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน  

วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2555  
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อนึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แล้ว และหากผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัท

ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าได้ท่ี rujipantc@mpictures.co.th หรือ 

tassanee_ku@mvd.co.th หรือ orawant@mpictures.co.th  

 

จงึขอเรียนเชิญ ทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ  สามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ

ให้บคุคลอ่ืนซึง่บรรลนิุตภิาวะเข้าประชมุ  และออกเสียงแทนตนในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จงึขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ  นําหลกัฐานตามรายละเอียดในสิง่ท่ีสง่

มาด้วย 1 และ 6 มาแสดงเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ  ในกรณีท่ี ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของ

บริษัท  โปรดสง่หลกัฐานตามรายละเอียดในสิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 และ 6 มาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะด้วย โดยใสซ่องตอบ

รับสง่กลบัมายงับริษัทฯเพ่ือจกัได้ดําเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

 

 

          ขอแสดงความนบัถือ  

               

 

 

 

  (นายถิรชยั วฒิุธรรม)       

                 ประธานกรรมการ 

            โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

                บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 
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