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ท่ี EGM 1/2562 

 

 

    วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2561 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

เอกสารแนบท้าย 1. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสยีง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

 3. แบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 

4. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง 

5. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. แผนท่ีสถานท่ีประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 

  

 ด้วยท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 4/2561 

มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 ในวนัท่ี 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 

สาขารัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ซึ่งประชุม

เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2561 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัทได้ถูกจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 9 เมษายน 

2561 และได้จดัทํารายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ

กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ

บริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมสามัญ      

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 

 

 



 

- 2 - 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวได้ทําการบันทึก

ข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนในสาระสําคญัแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม   

ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561 เมื่อวันท่ี 9 

เมษายน 2561 ตามสาํเนารายงานการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทได้นํามาเสนอ 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อ

ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

ภายใต้บทบญัญัติของมาตรา 119 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) กําหนดว่ากรณีบริษัทมีผล

ขาดทนุสะสม ให้บริษัทหกัชดเชยผลขาดทนุสะสมจากเงินสาํรองอ่ืนก่อน แล้วจึงหกั

จากทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองสว่นเกินมลูคา่หุ้น ตามลาํดบั  

 

ทัง้นี ้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีผ่านการสอบทานจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวน 3,813,156 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีนํามาหักล้างบญัชีขาดทุนสะสมได้

จํานวน 321,368,975 บาท และผลขาดทุนสะสมจํานวน 587,406,024 บาท ซึ่ง

ภายหลงัจากการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จํานวนรวม

ทัง้สิน้ 325,182,131 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมดงักล่าวข้างต้นแล้ว บริษัท

จะมีผลขาดทนุสะสมท่ียงัคงเหลอือยูจํ่านวน 262,223,893 บาท ซึง่สามารถชดเชย

ได้ในขัน้ตอนต่อไปด้วยการลดทนุตามมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ดงัจะได้

พิจารณาในวาระท่ี 4 ตอ่ไป 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2562 พิจารณาอนุมัติให้โอนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 3,813,156 บาท 

และสว่นเกินมลูค่าหุ้นจํานวน 321,368,975 บาท รวมเป็นเงิน 325,182,131 บาท 

เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท  

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท โดยการ

ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 

จากการดําเนินการตามวาระท่ี 3 ข้างต้น บริษัทยงัคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ 

จํานวน 262,223,893 บาท และเพ่ือให้ผลขาดทนุสะสมดงักลา่วหมดไป บริษัทจะ

ทําการลดทุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ตามมาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. 

มหาชนฯ โดยจะทําการลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ     

1 บาท เป็นมลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท อนัจะทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจาก

จํานวน 1,313,117,176 บาท เหลือเป็นจํานวน 656,558,588 บาท และทุนชําระ

แล้วของบริษัทลดลงจากจํานวน 1,300,119,176 บาท  เหลือ เ ป็นจํานวน 

650,059,588 บาท (ทัง้นี ้บริษัทได้ทําการสาํรองหุ้นสามญัไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิ

ซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

ให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 

ครัง้ท่ี 2 จํานวน 12,998,000 หุ้น) โดยจะสง่ผลบริษัทไมม่ีผลขาดทนุสะสมอีกตอ่ไป 

และเกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุนจํานวน 387,835,695 บาท อย่างไรก็ตาม      

การลดทนุในครัง้นีจ้ะไม่สง่ผลกระทบให้มกีารเปลี่ยนแปลงต่อมลูค่าสว่นของผู้ ถือหุ้น

แต่อย่างใด เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชีเท่านัน้ ตามข้อมูลส่วน

ของผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 

องค์ประกอบของ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561 

ก่อน 

การล้างขาดทุนสะสม 

(ล้านบาท) 

หลัง 

การล้างขาดทุนสะสม 

(ล้านบาท) 

ทุนท่ีออกและชําระเต็ม

มลูคา่ 

1,300,119,176 650,059,588 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 453,981,276 132,612,301 

สว่นตํ่ากวา่มลูคา่หุ้น - - 

สาํรองตามกฎหมาย 3,813,156 - 

ขาดทนุสะสม (587,406,024) - 

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ - 387,835,695 

องค์ประกอบอ่ืนของ

สว่นของเจ้าของ 

4,537,663 4,537,663 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,175,045,247 1,175,045,247 
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ความเห็นคณะกรรมการ:  

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2562 พิ จ า ร ณ า อ นุมัติ ก า ร ลด ทุน จ ด ท ะ เ บี ย น ข อ ง บ ริ ษั ท จ า ก จํ า น ว น 

1,313,117,176 บาท เหลือเป็นจํานวน 656,558,588 บาท และการลดทุนชําระ

แล้วของบริษัทจากจํานวน 1,300,119,176 บาท เหลือเป็นจํานวน 650,059,588 

บาท โดยการลดมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากมลูคา่หุ้นละ 1 บาท เป็นมลูคา่

หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทท่ีคงเหลอือยู ่

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เร่ืองทุนจดทะเบียน ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระท่ี 4 ข้างต้น บริษัท

จึงจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เ ร่ืองทุน             

จดทะเบียน เป็นดงันี ้

 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 656,558,588 บาท (หกร้อยห้าสิบหกล้านห้า

แสนห้าหมื่นแปดพนัห้าร้อย

แปดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสาม

ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด

พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 1,313,117,176 หุ้น  (หนึ่งพันสามร้อยสิบสาม

ล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ด

พนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2562 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. 

เร่ืองทนุจดทะเบียน ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัท พร้อมทัง้มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการ  

ผู้มีอํานาจของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ
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กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็นและ

เก่ียวเน่ืองกบัการลดทนุจดทะเบียนและทนุชําระแล้วดงักลา่ว 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 

เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น

ของบริษัท 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: 

 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 

เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันท่ี 27 มิถนุายน 2557 ประกอบกับ    

คําชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้าง

หุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจํากดั บริษัทมหาชนจํากดั สมาคมการค้า และหอการค้า 

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี  23 กันยายน 2559 ซึ่งกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัท่ี

ประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีการกําหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ใน

ข้อบงัคบัของบริษัท และ (ข) มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกําหนดการให้สิทธิผู้ ถือ

หุ้นเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องทําการแก้ไข

เพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 และข้อ 28 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้

ข้อความใหม ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

ข้อความเดิม 

 

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้             

รับมอบหมายสง่หนงัสอืนดัประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ   

นดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้” 

 

“ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจําปี ภายในสีเ่ดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะ
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เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวน

หุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่

น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันทําหนังสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่อง

ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับ

หนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

 

ข้อความใหม ่

 

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ ซึ่งได้รับ

มอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม 

เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษาสทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดั

ประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

 

การประชมุคณะกรรมการสามารถจดัให้มีการประชุมผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์ได้ตาม

เง่ือนไข ขัน้ตอน และวิธีการ ท่ีกฎหมายกําหนด” 

 

“ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมสามัญ

ประจําปี ภายในสีเ่ดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะ

เห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า    

ร้อยละสิบของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้       

รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค

สอง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ี

บังคับไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนด

ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ี
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คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตาม

วรรคสามครัง้ใดจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ี

กําหนดไว้ในข้อบังคับนี ้ผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท” 

 

ความเห็นคณะกรรมการ:  

 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรนําเสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 

1/2562 พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 ซึง่

เป็นเร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ และการเรียกประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของ

บริษัท โดยยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดท่ีเสนอ

ข้างต้น พร้อมทัง้มอบอํานาจให้กรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้       

รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัท อํานาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม 

เปลี่ยนแปลงถ้อยคํา ในข้อบงัคบัดงักลา่วได้ตามความจําเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้

เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนข้อบังคับกับ

กระทรวงพาณิชย์ 

 

จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: 

 

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาเร่ืองอ่ืน (ถ้ามี) 

 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 เป็นวนัท่ีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชุม

วสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 (Record Date) 

 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 พร้อมเอกสารประกอบการ

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

ท่านใดมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ท่ี 

orawant@mpictures.co.th  

 

จึงขอเรียนเชิญ ทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือหุ้น

ลงทะเบียน ตัง้แต่เวลา 08.30 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุม  สามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะให้

บคุคลอ่ืนซึง่บรรลนิุติภาวะเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นไป

http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html
mailto:orawant@mpictures.co.th
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ด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนําหลกัฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1 

และ 3 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท  โปรดส่ง

หลกัฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1 มาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะตามเอกสารแนบท้าย 3 โดยใสซ่องตอบรับ 

สง่กลบัมายงับริษัทเพ่ือจกัได้ดําเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

     

   ขอแสดงความนบัถือ 

            

            

   

         (นายถิรชยั วฒุิธรรม)       

                  ประธานกรรมการ 

       บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน)                  


