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ท่ี AGM 2556 

 
 บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

   วนัท่ี  9 เมษายน 2556 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

3. รายงานประจําปี 2555 (Annual Report) 

4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งใหม่  

 5. แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

6. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง 

7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

8. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 

1/2556 มีมตใิห้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ในวนัท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ สาขารัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบ

วาระดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555 ซึ่ง 
ประชุมเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2555 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เม่ือวนัท่ี  

18 เมษายน 2555 และได้จดัทํารายงานการประชมุส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้

ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมี

รายละเอียดตามท่ีปรากฎในสําเนารายงานการประชมุท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิ่ง
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ท่ีสง่มาด้วย ลําดบัท่ี 2) 
 

ความเหน็คณะกรรมการ: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้ทําการ 

บันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 

ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2555 เม่ือวนัท่ี 18  

เมษายน 2555 ตามรายงานการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทได้นํามา 

เสนอ (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)   
 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

  

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก 

เสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2555 ปรากฎในรายงาน

ประจําปีท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ี

สง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  

 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผล 

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ดงักลา่ว  
 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

  
วาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือ

ทราบ 

 
วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบกาํไรขาดทุน ประจาํปี 2555 สิน้สุด  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จดัให้มีการทํา 

งบดลุและงบกําไรขาดทนุ ประจําปี 2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

ของบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ 

โดยงบดลุและงบกําไรขาดทุน ประจําปี 2555 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับ

การตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  
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ความเหน็คณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชี 

และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําให้มั่นใจ  

ได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ

บริษัทอย่างถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด 

รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพ่ือ

ประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 
 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นควรอนุมัติงบดุลและงบกําไร

ขาดทุนประจําปี 2555 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน

รายงานประจําปี 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก 

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 
 
 
นโยบายเงนิปันผล 
 

 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล และการจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นเงนิ
สาํรองตามกฎหมาย 
  
ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเตมิ) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เน่ืองจากผลประกอบการประจําปี 2555 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึง

ต้องงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นเงินสํารองตาม

กฎหมายมาตรา 116 แหง่ พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ.2535 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทไม่

สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการ

จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 
 

 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตาม
วาระ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 14.กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปี 

ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการท่ีจะ
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หลักเกณฑ์และวธีิการสรรหา:   

แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับจํานวน 1 

ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจด

ทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง “แตก่รรมการ

ท่ีออกจากตําแหน่งนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2556 นีมี้กรรมการท่ีจะต้องพ้น 

จากตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด คดิเป็น 

จํานวน 3 คน ได้แก่ 

 

1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 

2. นายฐิตกร อษุยาพร กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายเผดจ็ หงษ์ฟ้า กรรมการ 

 

ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการ 

เสนอช่ือกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือ   

เชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4)  

 

ผา่นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

นอกจากนัน้ บริษัทยงัเปิดโอกาสให้ถือหุ้นเสนอวาระรวมทัง้เสนอช่ือบุคคล

เพ่ือพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2556 อย่างไรก็ดีไม่มีผู้ ใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือ

บคุคลเพ่ือพิจารณาเข้ารับการการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 

 

 คณะกรรมการโดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นวา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ี

พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน  ดงัมีรายช่ือตามท่ีปรากฏข้างต้นกลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 
 เสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13. 
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วาระที่ 7  
 

พิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเบีย้ประชุมสําหรับกรรมการ
ประจาํปี  2556 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 
 
 

 พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา่ “การจ่าย 

คา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุ” 

 
หลักเกณฑ์และวธีิการเสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆใน

หมวดเดียวอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงความเหมาะสมกบัการทําหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทโดยการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 พิจารณาโดย

คํานึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภท

และขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสํารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดําเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จึงมีมติกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสําหรับปี 2556 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  

หน่วย : บาท  

รายการค่าตอบแทน 
  

ปี 2554 
  

ปี 2555 
ปี 2556 

(ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ท่ีมา

ประชมุ  8,000.00 8,000.00 8,000.00 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

ประธานกรรมการบริษัท  110,000.00 110,000.00 110,000.00 

รองประธานกรรมการบริษัท  90,000.00 90,000.00 90,000.00 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  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 
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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

และกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิ

กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุ 

 
วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2556 

 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32. ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี  โดยการ

พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แต่งตัง้

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชี

ของบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2556  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคน

หนึ่ง  ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ

การเงินของบริษัทในปี 2556 รวมทัง้งบการเงินรวม 

1. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4298 

2.  นายขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3445 

3.  นายพิสฐิ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 

 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด และผู้ สอบ

บญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล

ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่

อยา่งใด 

 

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง 

ภาระหน้าท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยแล้ว เห็นควรกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 

2556 โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีบริษัท  และบริษัทในกลุ่ม

เปรียบเทียบกบัปี 2555 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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                  บริษัท ปี 2555 ปี 2556 

 
ค่าสอบบัญชี 

 (บาท) 
ค่าสอบบัญชี 

 (บาท)  
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล บริษัท เอ็ม 

พิคเจอร์สเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั 

(มหาชน)สําหรับ ไตรมาส  1 - 3  

1,275,000.00 1,275,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

880,000.00 880,000.00 

   รวม 2,155,000.00 2,155,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั 455,000.00 455,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั 535,000.00 535,000.00 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั 425,000.00 425,000.00 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากดั 100,000.00 100,000.00 

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากดั 50,000.00 50,000.00 

   รวม 3,720,000.00 3,720,000.00 
 

 
 
 
 
 
 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 
 

  

คา่บริการอ่ืนๆ (Non Audit Services): ไม่มี (ปี 2555: ไม่มี) 

 

จํานวนปีท่ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

ให้บริษัท : ตัง้แตปี่ 2551 

 

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติให้

แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จํากัด 

โดยกําหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เป็น 

ผู้ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2556 และ

กําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ยประจําปี 2556 เป็นจํานวน

เงินตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 
   



 

- 8 - 

 

 
วาระที่ 9 

 
พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นีบ้ริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 เป็นวนัท่ีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ

ผู้ ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แหง่ พระราชบญัญตัิ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที 28 กมุภาพนัธ์ 2556  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

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

ชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่คําถามลว่งหน้าได้ท่ี ir@mpictures.co.th 

 

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ  สามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ

ให้บคุคลอ่ืนซึง่บรรลนิุตภิาวะเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น

เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ นําหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีสง่มา

ด้วย 1 และ 5 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  

โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 และ 5 มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยใส่ซองตอบรับส่ง

กลบัมายงับริษัทฯเพ่ือจกัได้ดําเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

 

 

          ขอแสดงความนบัถือ  

               

 
 

   (นายถิรชยั วฒิุธรรม)       

                  ประธานกรรมการ 

             โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

                 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 


