
 

 

 

 

 

 

หนังสือเชญิประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. 
ลงทะเบียนตัง้แต่เวลา 8.30 น 

 

ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ (รัชโยธิน) โรงท่ี 5 ชัน้ 5 

เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดน าหนังสือมอบฉันทะและเอกสารลงทะเบียนซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม 

- งดแจกของท่ีระลึก - 
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ที่ AGM 2563 

 
บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ำกดั (มหำชน) 

 
    วนัท่ี  30 มิถนุายน 2563 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย 1. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
3. รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบรหสัคิวอาร์ (QR Code)  
4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหม่ 

และนิยามกรรมการอิสระ 
 5. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

6. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
9. มาตรการและแนวปฏิบตัใินการร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 5/2563 มี
มติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สาขารัช
โยธิน ชัน้ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่ 1  เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 
วำระที่ 2  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุม

เมื่อวนัที่ 10 เมษำยน 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี  2562 ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เมื่อวันที่               
10  เมษายน 2562 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่
ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในส าเนารายงานการประชมุที่แนบมาพร้อมนี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 2) 

http://www.mpictures.co.th/
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ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้ท าการบนัทึก
ข้อมู ล ไว้ โดยถูก ต้ อ งและครบ ถ้ วนแ ล้ ว  จึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม  
ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2562 เมื่อวันที่              
10 เมษายน 2562 ตามรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริษัทได้น ามาเสนอ   
(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)   

 
จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

  
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 

วำระที่ 3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2562 ปรากฏในรายงานประจ าปี    
ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี  ้(สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัท่ี 3)  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผล 
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ดงักลา่ว  

 
จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

  
วาระนีไ้มต้่องได้รับการลงคะแนนเสยีงจากผู้ ถือหุ้นเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
 

วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงนิประจ ำปี 2562 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 
(และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จัดให้มี
การท างบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ของบริษัทเสนอต่อ
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ประจ าปี  2562 สิน้สุด ณ วันที่   31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
แล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ของบริษัท  (สิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดบัที่ 3)                                                                                                                         

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและ
การเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ท าให้มั่นใจได้ว่า
รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท    
อย่างถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบญัชีที่กฎหมายก าหนด รวมทัง้มีการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กับผู้ ถือหุ้น    
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นกัลงทนุหรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 
 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2562 
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท
แล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 (สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 3) 
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและ        
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วำระที่ 5 
 
 
นโยบำยเงนิปันผล 
 

 พิจำรณำอนุมตัิงดกำรจ่ำยเงนิปันผล และงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็นเงนิ
ส ำรองตำมกฎหมำย 
  
ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี (โดยมเีง่ือนไขเพิม่เติม) 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เนื่องจากผลประกอบการประจ าปี 2562 ของบริษัทมีผลก าไรเพียงเลก็น้อยโดยยงั
มีผลขาดทนุสะสม บริษัทจึงต้องงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นเงินส ารองตามกฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชน พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 

 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตผุลดงักล่าวข้างต้นบริษัท ผู้ ถือหุ้นควร
อนมุตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 
 

วำระที่ 6 
 

 พิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 14.ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ 
ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัจ านวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
คนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ ออกจากต าแหน่ง ทัง้นี ้กรรมการท่ีออกจาก
ต าแหนง่นัน้อาจได้รับเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 
 
ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2563  นีม้ีกรรมการที่จะต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็นจ านวน       
3 คน ได้แก่ 
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 1. นายถิรชยั วฒุิธรรม  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 
2. นายวชัรา ตนัตริยานนท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ และ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 
ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือ
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมใน    
ครัง้นี ้(สิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ:    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากลัน่กรองสรรหาบคุคลที่มีความเหมาะสมใน
การเข้ารับการเลอืกตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท 

นอกจากนัน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาส
ให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
ของบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 เป็นการลว่งหน้า ตัง้แตว่นัท่ี 
19 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2563 (โดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย) เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความ
เหมาะสม อยา่งไรก็ดี ส าหรับการประชุมในครัง้นี ้ไมม่ีผู้ ใดเสนอช่ือบคุคลใดมายงั
บริษัท เพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามญั    
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรที่จะ
แต่งตัง้กรรมการและกรรมการอิสระที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ดงัมี
รายช่ือตามที่ปรากฏข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่
เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และกรรมการ
อิสระที่ได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระตามเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องได้ 
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 13. 
 

วำระที่ 7  
 

 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน และเบีย้ประชุมส ำหรับกรรมกำรประจ ำปี  2563 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 

 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 
ก าหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของ   
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ” 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร: 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตา่งๆ ในหมวดอตุสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึง
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ความเหมาะสมกบัการท าหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  พิจารณาโดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่  และ            
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
ขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลส ารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนัซึง่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนด
คา่ตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

หนว่ย : บาท                                                                                                                       
รำยกำรค่ำตอบแทน ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ทีม่า
ประชมุ  10,000 10,000 3,000 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยปี 

ประธานกรรมการบริษัท  140,000 140,000 42,000 

รองประธานกรรมการบริษัท  110,000 110,000 33,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  110,000 110,000 33,000 

กรรมการทา่นอื่นๆ  85,000 85,000 25,500 

รวมวงเงิน 2,200,000 2,200,000 660,000 

 
ผลประโยชน์อื่นท่ีไมใ่ช่ตวัเงิน: ไมม่ี  (ปี 2562: ไมม่ี) 
 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ 
 

วำระที่ 8  พิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2563 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32. ที่ก าหนดให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี โดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณา
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แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้บริษัท           
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นส านกังานสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทยอ่ยประจ าปี 2563  โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตามรายช่ือ
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงิน
รวมของบริษัทในปี 2563 
 
1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ        ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4906 
2.  นางสาวนนัทิกา ลิม้วิริยะเลศิ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 7358 
3.  นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว       ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 9432 
 
ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักลา่วข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 
 
ในบรรดาผู้ สอบบัญชีทัง้สามรายที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีผู้ ใดที่ปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินและงบการเงินรวม
ของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
 
นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบบญัชี     
ที่ได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท 
บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 
 
ในส่วนค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
ภาระหน้าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท 
เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัท  ประจ าปี  2563 เป็นจ านวนเงิน 
2,350,000 บาท (ค่าสอบบญัชีของบริษัทบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน
รวม 1,530,000 บาท)  
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2562 รายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

หนว่ย: บาท 
 ปี 2562 ปี 2563  

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีรายไตรมาส และคา่สอบ
บญัชีประจ าปี บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็น
เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

2,350,000 2,350,000 

คา่บริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไมม่ี (ปี 2562: ไมม่ี) 
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หมายเหต:ุ  
นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ปี 2560-2562 
(ลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ ปี 2560-2562) 
นางสาวนันทิกา ลิม้วิริยะเลิศ ไม่เคยได้รับแต่งตัง้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
และไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ 
นางสาวธิตินนัท์ แวน่แก้ว ไมเ่คยได้รับแตง่ตัง้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท และไม่
เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินบริษัทฯ 
  หนว่ย: บาท 

ค่ำสอบบัญชีบริษัทย่อย ปี 2562 ปี 2563 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั  680,000 710,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั  180,000 120,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตีไ้นน์ จ ากดั  550,000 550,000 

บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จ ากดั  150,000 150,000 

รวม 1,560,000 1,530,000  
 
ควำมเห็นคณะกรรมกำร: 

  
คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นอนมุตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดยก าหนดให้ผู้ สอบบัญชี    
คนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ
งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชี
ส าหรับบริษัท ประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 2,350,000 บาท และรับทราบค่า
สอบบัญ ชีของบริษัทย่อย ประจ าปี  2563 เป็นจ านวนเงิน 1,530,000 บาท        
ตามรายละเอียดที่กลา่วไว้ข้างต้น 

 
จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

  
คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 
 

วำระที่ 9  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดให้วนัที่ 17 มิถุนายน 2563 เป็นวนัท่ีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 

(Record Date)  

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แล้ว และหากผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัท
ชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าได้ที่ tubtim.val@majorcineplex.com 

 

http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
mailto:tubtim.val@majorcineplex.com
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จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น
ลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  สามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้บคุคล
อื่นซึ่งบรรลนุิติภาวะเข้าประชุมและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะน าหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งที่สง่มาด้วย 1 และ 5 มาแสดงเพื่อ
สทิธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเลอืกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดสง่หลกัฐานตามรายละเอียดใน
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 และ 5 มาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะด้วย โดยใสซ่องตอบรับสง่กลบัมายงับริษัทเพื่อจกัได้ด าเนินการตามความ
ประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

อยา่งไรก็ตาม การจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีเ้ป็นการประชมุภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือ้ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 
2563 ตามรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบท้าย 9 โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะโปรดปฏิบตัิตาม
มาตรการและแนวปฏิบตัิดงักลา่วอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้กระบวนการและขัน้ตอนตา่งๆ อาจท าให้การเข้าร่วมประชมุเกิดความลา่ช้า
และไมไ่ด้รับความสะดวกเท่าที่ควร บริษัทต้องขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ ท่ีนี ้

         
        ขอแสดงความนบัถือ  
            
            
      

  (นายถิรชยั วฒุธิรรม)       
                  ประธานกรรมการ 

   บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)                  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หมายเหต:ุ ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้องไดห้ารือร่วมกนั บริษทัฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้โปรดมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเข้าร่วมประชมุแทน เพือ่ป้องกนั
และบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพือ่สขุภาพอนามยัของท่านผูถื้อหุน้ 
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