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ท่ี AGM 2557 

 
 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอน็เตอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) 

 
   วันท่ี  8 เมษายน 2557 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 
เรียน   ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผูถือหุน 
2. สําเนารายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 
3. รายงานประจําป 2556 (Annual Report) 
4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารง

ตําแหนงใหม และนิยามกรรมการอิสระ 
 5. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

6. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวม
ประชุมดวยตนเอง 

7. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
8. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 
1/2557 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ในวันท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนี
เพล็กซ สาขารัชโยธิน ชั้น 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบ
วาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 ซึ่ง 

ประชุมเมือ่วันที ่30 กรกฎาคม 2556 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 ของบริษัทไดถูกจัดข้ึนเมื่อวันท่ี  
30 กรกฎาคม 2556 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ัง
ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.mpictures.co.th ดวยแลวโดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในสําเนารายงานการประชุมท่ีแนบมาพรอมน้ี (ส่ิง
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ท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดทําการ 
บันทึกขอมูลไวโดยถูกตองและครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 เมื่อวันท่ี 30  
กรกฎาคม 2556 ตามรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทไดนํามา 
เสนอ (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2)   

 
จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

  
เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2556 ปรากฏในรายงาน
ประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ี
สงมาดวยลําดับท่ี 3)  
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผล 
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2556 ดังกลาว  

 
จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

  
วาระน้ีไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเน่ืองจากเปนวาระเพื่อ
ทราบ 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535  (และ ท่ีแก ไข เพิ่ ม เ ติม )และตามขอบั ง คับของบ ริษัท  ขอ  35 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการทํา งบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญ 
ผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 
2556 ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2556 ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3)  
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ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวากระบวนการจัดทํารายงานทางบัญช ี
และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําใหมั่นใจ  
ไดวารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทอยางถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลาเพื่อ
ประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป 2556 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออก 
เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 
 
 
นโยบายเงินปนผล 
 

 พิจารณาอนุมตัิงดจายเงินปนผล และการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงิน
สํารองตามกฎหมาย 
  
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เน่ืองจากผลประกอบการประจําป 2556 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึง
ตองงดการจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 (และ
ท่ีแกไขเพิ่มเติม) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาดวยเหตุผลดังกลาวขางตนบริษัทไม
สามารถจายเงินปนผลได ผูถือหุนควรอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 6 
 

 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหนงตาม
วาระ  
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 14.กําหนดวา ในการประชุมสามัญประจําป 
ทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 เปนอัตรา ถากรรมการที่จะ
แบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับจํานวน 1 
ใน 3 โดยใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง 
ท้ังน้ี กรรมการท่ีออกจากตําแหนงน้ันอาจไดรับเลือกต้ังใหกลับเขาเปน
กรรมการไดอีก 
 
ในการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 น้ีมีกรรมการท่ีจะตองพน 
จากตําแหนงตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเปน 
จํานวน 3 คน ไดแก 
 
1. นายถิรชัย วุฒิธรรม      กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวิเชฐ  ตันติวานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ 
 
ท้ังน้ี ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการ 
เสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ   
เชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4)  

 
หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:   

  
คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการ
เขารับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
 
นอกจากน้ัน เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปน
กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เปนการ
ลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2557 (โดย
ประกาศผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม อยางไรก็ดี สําหรับการประชุม
ในครั้งน้ี ไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท เพื่อพิจารณาเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
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ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนควรท่ีจะแตงต้ัง
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน  ดังมีรายชื่อตามท่ีปรากฏ
ขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 เสียงขางมากตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัทขอท่ี 13. 

วาระที่ 7  
 

 พิจารณากําหนดคาตอบแทน และเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป  2557 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 
 
 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 
กําหนดวา “การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือ
หุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม” 
 

หลักเกณฑและวิธีการเสนอ
คาตอบแทนกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก
คาตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตางๆ ในหมวดเดียวอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2557 
พิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับ
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งไดเปรียบเทียบ
กับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จากรายงานผลสํารวจอัตรา
คาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตดานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสําหรับป 2557 ในจํานวนเทากับปท่ีผานมา ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 
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หนวย : บาท  

รายการคาตอบแทน 
  

ป 2555 
  

ป 2556 
ป 2557 

(ปที่เสนอ) 

คาเบ้ียประชุมตอครั้งที่มา
ประชุม  8,000.00 8,000.00 8,000.00 

คาตอบแทนกรรมการรายป 

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 

กรรมการทานอืน่ๆ  60,000.00 60,000.00 60,000.00 

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

 
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน
อนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2557  
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่ง 
มาประชุม 
 

วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจาํป 2557 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ี
แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 32. ท่ีกําหนดใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
ทุกป   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปน
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557  โดยกําหนดให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง  ตามรายชื่อดังตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในป 2557 รวมท้ัง
งบการเงินรวม 
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1. นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
2.  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
3.  นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4095 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดให
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
 
ในบรรดาผูสอบบัญชีท้ังสามรายท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีผูใดท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินและ
งบการเงินรวมของบริษัทมาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน 
 
นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด และผูสอบบัญชี
ท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท 
บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวใน
ลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระแตอยางใด 
 
ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึง 
ภาระหนาท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและ
บริษัทยอย ประจําป 2557  โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท  และ
บริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับป 2556 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
                  บริษัท ป 2556 ป 2557 

คาสอบบัญชี 
 (บาท) 

คาสอบบัญชี 
 (บาท)  

(ปที่เสนอ) 
คาสอบบัญชีระหวางกาล บริษัท เอ็ม 
พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั 
(มหาชน) สําหรับ ไตรมาส  1 - 3  

1,275,000.00 1,305,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเท
นเมนท จํากัด 

880,000.00 900,000.00 

รวม 2,155,000.00 2,205,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 455,000.00 455,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จาํกัด 535,000.00 535,000.00 

บริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด 425,000.00 425,000.00 

บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จํากัด 100,000.00 100,000.00 
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                  บริษัท ป 2556 ป 2557 

คาสอบบัญชี 
(บาท) 

คาสอบบัญชี 
(บาท) 

(ปที่เสนอ) 
บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด 50,000.00 50,000.00 

บริษัท ทาเลนต วัน จํากัด - 150,000.00 

บริษัท เมเจอร กันตนาบรอดแคสต้ิง จํากัด - 260,000.00 

บริษัท เอ็มบีทีวี จาํกัด - 220,000.00 

บริษัท เอ็ม เทิรนเนอร จํากัด - 200,000.00 
   รวม 3,720,000.00 4,600,000.00  

 
 
 
 
 
 

  
คาบริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไมม ี(ป 2556: ไมม)ี 
จํานวนปท่ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จาํกัด เปนผูสอบบญัชี
ใหบริษัท : ต้ังแตป 2551 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนอนุมัติให
แตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด โดย
กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกลาวขางตน เปน 
ผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
ในป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอยประจําป 
2557 เปนจํานวนเงินตามท่ีไดกลาวไวขางตน 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 เสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 
 
 

 
 

พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน  
จดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียน  

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 
 

  
ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 675,902,500 บาท แบงออกเปน 
หุนสามัญจํานวน 675,902,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุน
จดทะเบียนชําระแลวจํานวน 657,829,978 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 657,829,978 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทมีหุนจด
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ทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 11,660,022 หุน มูลคาท่ีตราไว 
หุ นละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรไวเพื่อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังท่ี 1/2556  
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจํานวน 11,660,022 บาท โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนํา
ออกจําหนายจํานวน 11,660,022 หุน (ยกเวนหุนสามัญจํานวน 6,412,500 
หุนท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
(MPIC-ESOP1)) มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และผูถือหุนควรอนุมัติการ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 664,242,478 บาท (หกรอยหกสิบส่ีลานสองแสนส่ี

หมื่นสองพันส่ีรอยเจ็ดสิบแปด
บาท) 

  แบงออกเปน   664,242,478  หุน  (หกรอยหกสิบส่ีลานสองแสนส่ี  
หมื่นสองพันส่ีรอยเจ็ดสิบแปด
หุน) 

  มูลคาหุนละ                      1 บาท  (หน่ึงบาท) 
           โดยแบงออกเปน   
           หุนสามญั 664,242,478  หุน   (หกรอยหกสิบส่ีลานสองแสนส่ี     

หมื่นสองพันส่ีรอยเจ็ดสิบแปดหุน) 
           หุนบุริมสิทธิ         ไมม”ี 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10  พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถาม)ี 

 
ท้ังน้ีบริษัทไดกําหนดใหวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 เปนวันท่ีกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม

ผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2557 

อน่ึง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัท 
(http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แลว และหากผูถือหุนทานใดมีคําถามท่ีตองการใหบริษัท
ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังน้ี สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดท่ี ir@mpictures.co.th 
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จึงขอเรียนเชิญ ทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยบริษัทจะเปดใหผูถือ
หุนลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 09.00 น. ผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม  สามารถจะเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุน
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ นําหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมา
ดวย 1 และ 5 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม ในกรณีท่ีผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท  
โปรดสงหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวย 1 และ 5 มาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย โดยใสซองตอบรับสง
กลับมายังบริษัทเพื่อจักไดดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป 

 
 

          ขอแสดงความนับถอื  
            
    
              

(นายถิรชัย วุฒธิรรม)       
                  ประธานกรรมการ 
             โดยคําส่ังคณะกรรมการ 

                 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 


