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ท่ี EGM 1/2556 

 
บริษัท เอ็ม พคิเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
   วันท่ี   15 กรกฎาคม 2556 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 
เรียน   ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.   คําชี้แจงวิธกีารมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเขารวมประชมุ และการ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอืหุน 
2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2556 

 3. สารสนเทศรายการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันเก่ียวกับการซือ้
หุนสามัญในบริษัท เมเจอร กนัตนา บรอดแคสต้ิง จํากัด และบริษัท ทาเลนต วัน จํากัด 

4. แบบรายงานการเพิ่มทุน 
 5.   รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและ

รายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีเก่ียวกับการซื้อหุนสามัญในบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสต้ิง 
จํากัด และบริษัท ทาเลนต วัน จํากัด 

 6.   แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขา

  รวมประชุมดวยตนเอง 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 
9. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน 

 
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
คร้ังท่ี 4/2556 มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 ณ  
โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้น 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
      
วาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

 
 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 

 การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 ของบริษัทไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 23  
เมษายน 2556 โดยมีสําเนารายงานการประชมุซึ่งไดบันทึกถูกตองตามความ
เปนจริงตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมฉบับ  
ดังกลาว (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2)   
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการท่ี
เก่ียวโยงกันอันเนื่องมาจากการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท เมเจอร  
กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด และบริษัท ทาเลนต วัน จํากัด  
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เพื่อเปนการขยายธุรกิจของบริษัทและเปนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท บริษัทจึงมีความประสงคจะเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและ
รายการท่ีเก่ียวโยงกันอันเน่ืองมาจากการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท เมเจอร 
กันตนา บรอดแคสต้ิง จํากัด (“M Channel”)   และบริษัท ทาเลนต วัน จํากัด 
(“T1”) โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
(ก) ซื้อหุนสามัญของ M Channel จํานวน 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 

100 ของจํานวนหุนท้ังหมดของ M Channel ในราคาหุนละ 14.38 
บาท จากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) (“Major”)  
ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จํานวน 1,799,996 หุน และผูถือ
หุนรายอื่นท้ังหมดของ M Channel จํานวน 6 ราย ซึ่งรวมนายวิชา 
พูลวรลักษณ ท่ีเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ Major ซึ่งถือหุน
จํานวน 4 หุน ใน M Channel รวมจํานวน 2,200,004 หุน รวมมูลคา
ท้ังส้ิน 57.50 ลานบาท โดยบริษัทจะออกหุนสามัญใหม จํานวน 
21,200,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.71 บาท ใหแกผูถือหุนแตละ
รายของ M Channel แทนการชําระราคาซื้อขายหุนของ M Channel 
ดวยเงินสด (หรืออีกนัยหน่ึงคือ Major และผูถือหุนรายอื่นท้ังหมดของ  
M Channel จะชําระราคาคาหุนออกใหมของบริษัทดวยหุนของ  
M Channel ท่ีบุคคลดังกลาวถืออยู (Share Swap)) โดยอัตราสวนการ
แลกเปล่ียนหุนจะเทากับ 5.30 หุนใหมของบริษัท ตอ 1 หุนของ  
M Channel ในการคํานวณอัตราสวนการแลกเปล่ียนหุน หากมีเศษของ
หุนใหตัดเศษของหุนท้ิง 

 
(ข) ซื้อหุนสามัญของ T1 จํานวน 320,000 หุน คิดเปนรอยละ 80 ของ

จํานวนหุนท้ังหมดของ T1 ในราคาหุนละ 59.7 บาท จาก Major  
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รวมมูลคาท้ังส้ิน 19.10 ลานบาท โดยบริษัทจะออกหุนสามัญใหม 
จํานวน 7,040,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.71 บาท ใหแก Major 
แทนการชําระราคาซื้อขายหุนของ T1 ดวยเงินสด (หรืออีกนัยหน่ึงคือ 
Major จะชําระคาหุนออกใหมของบริษัทดวยหุนของ T1 ท่ี Major ถืออยู 
(Share Swap)) โดยอัตราสวนการแลกเปล่ียนหุนจะเทากับ 22 หุนใหม
ของบริษัท ตอ 1 หุนของ T1 ในการคํานวณอัตราสวนการแลกเปล่ียนหุน 
หากมีเศษของหุนใหตัดเศษของหุนท้ิง 

 
ราคาเสนอขายหุนออกใหมของบริษัทดังกลาวไมเปนการเสนอขายหุนในราคา
ตํ่ากวาราคาตลาด ซึ่งคํานวณโดยอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ
หุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยรวม 15 วันทําการกอนวันท่ีคณะกรรมการ 
มีมติในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 3/2556 (คํานวณจากราคาตลาด
ระหวาง 17 เมษายน –9 พฤษภาคม 2556 ราคาหุนละ 2.71 บาท) 
 
ท้ังน้ี การเขาทํารายการขางตนเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑใน
การทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 
พ.ศ. 2547 (“ประกาศไดมา/จําหนายไป”) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการ
ในการซื้อหุนสามัญใน M Channel และ  T1 ตามเกณฑของประกาศไดมา/
จําหนายไปแลว ขนาดของรายการมีมูลคารวมกันเทากับรอยละ 110 คํานวณ
ตามเกณฑมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Assets) ในสวนของสินทรัพยท่ี
ไดมาเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดย
คํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ซึ่งถือ
เปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศไดมา/จําหนายไป  
 
นอกจากน้ี เน่ืองจาก Major เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ถือหุนอยูในบริษัท 
ณ วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ท้ังส้ิน 476,830,789 หุน (คิดเปนรอยละ 74.36 
ของหุนท่ีจําหนายแลว ท้ังหมดของบริษัท)  และนายวิชา  พูลวรลักษณ  
เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ Major การเขาซื้อหุนใน M Channel และใน 
T1 จาก Major และนายวิชา พูลวรลักษณดังกลาวจึงเปนการเขาทํารายการท่ี
เก่ียวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง 
หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน”)  
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โดยมีขนาดของรายการรวมกันเทากับรอยละ 111.01 ของสินทรัพยท่ีมีตัวตน
สุทธิรวมของบริษัทและบริษัทยอย (Net Tangible Assets) โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัท ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556  
 
ดังน้ัน การเขาทํารายการในคร้ังน้ี บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมผูถือหุนอนุมัติการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทและการทํารายการท่ีเก่ียว
โยงกันดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียตามประกาศไดมา/จําหนายไปและ
ประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยผูถือหุนท่ีมีสวนไดในวาระการประชุมน้ี คือ 
บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
 
ท้ังน้ี บริษัทจะเขาทํารายการดังกลาวก็ตอเมื่อท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทได
อนุมัติการเขาทํารายการดังกลาว และคูสัญญาแตละรายที่เก่ียวของไดลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุนและ/หรือเอกสารตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอยแลว  
และรวมท้ังเง่ือนไขบังคับกอนตางๆ ท่ีจะระบุไวในสัญญาซื้อขายหุนสําเร็จลง 
 
ในกรณีท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 ของบริษัทไมอนุมัติการเขาทํา
รายการดังกลาวในวาระท่ี 3 น้ี บริษัทจะไมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามท่ีจะกลาว
ไวในวาระท่ี 4-5 ตอไป 
 
รายละเอียดท่ีสําคัญอื่นๆ ปรากฏในสารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันท่ีสงมาพรอมน้ี(ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการเขาทํารายการไดมา
ซึ่งสินทรัพยและรายการที่เก่ียวโยงกันอันเน่ืองมาจากการเขาซื้อหุนสามัญของ 
M Channel   และ T1 ดังกลาวขางตน และผูถือหุนควรอนุมัติการมอบอํานาจให
คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจ
คนใดคนหน่ึงของบริษัทเปนผูมีอํานาจในการเจรจา จัดทํา ลงนาม และสงมอบซึ่ง
สัญญาซื้อขายหุน รวมท้ังมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปน และ/หรือ 
เก่ียวเนื่องกับการซื้อขายหุนดังกลาวไดทุกประการซึ่งรวมถึงการมอบอํานาจชวง 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4. เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทมีความประสงคท่ีจะทําการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนออกใหมใหแก Major 
และผูถือหุนรายอื่นของ M Channel เพื่อใชในการทํา Share Swap โดยใช
ชําระแทนคาหุนของ M Channel และ T1 แทนการชําระคาหุนดวยเงินสด  โดย
บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ินอีกจํานวน 28,240,000 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 28,240,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมทุน
จดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาวจะมีจํานวนท้ังส้ิน 
675,902,500 บาท แบงออกเปน 675,902,500 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 
บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4)  
 
นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวดวย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจํานวน 28,240,000 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 
28,240,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และผูถือหุนควรอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 
 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 675,902,500  บาท (หกรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสอง

พันหารอยบาท) 
  แบงออกเปน   675,902,500 หุน   (หกรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสอง

พันหารอยหุน) 
  มูลคาหุนละ                      1 บาท  (หน่ึงบาท) 

           โดยแบงออกเปน   
           หุนสามญั 675,902,500 หุน   (หกรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสอง

พันหารอยหุน) 
           หุนบุริมสิทธิ         ไมม”ี 
 

วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุนสามัญเพิม่ทุน 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม
เพิ่มทุน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ 
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เพิ่มทุน จํานวน  28,240,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบ
เฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ในราคา
เสนอขายหุนละ 2.71 บาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
(ก)  หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 21,200,000 หุน (รวมมูลคา 57.50 ลานบาท) 

ใหออกและเสนอขายใหแกบริษัท เมเจอร  ซีนีเพล็กซ  กรุป จํากัด 
(มหาชน) (“Major”) และผูถือหุนรายอื่นของบริษัท เมเจอร กันตนา บรอด
แคสต้ิง จํากัด (“M Channel”) เพื่อเปนการตอบแทนที่ Major และผูถือ
หุนดังกลาวไดนําหุนท่ีตนถืออยูใน M Channel รวมมูลคาท้ังส้ิน 57.50 
ลานบาท มาชําระคาหุนออกใหมของบริษัทแทนการชําระดวยเงินสด 
(อัตราแลกเปล่ียนหุนเทากับ1หุนของ M Channel ตอ 5.30 หุนใหมของ
บริษัท เศษของหุนใหปดท้ิง) ซึ่งการออกและเสนอขายหุนสามัญดังกลาว
สามารถทําไดในคราวเดียวกันหรือเปนคราวๆ ไป 

 
(ข) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 7,040,000 หุน (รวมมูลคา 19.10 ลานบาท) 

ใหออกและเสนอขายใหแก Major ท่ีไดนําหุนท่ีตนถืออยูในบริษัท  
ทาเลนต วัน จํากัด (“T1”) รวมมูลคาท้ังส้ิน 19.10 ลานบาท มาชําระคา
หุนออกใหมของบริษัทแทนการชําระดวยเงินสด (อัตราแลกเปล่ียนหุน
เทากับ 1 หุนของ T1 ตอ 22 หุนใหมของบริษัท เศษของหุนใหปดท้ิง) 

 
และผูถือหุนควรอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอํานาจ
ในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการเสนอขายหุนดังกลาว
ขางตนไดทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ใน
การเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ และการแตงต้ังผูรับมอบอํานาจชวง
ใหกระทําการดังกลาว เปนตน 
  

วาระที่ 6  พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถามี) 
   

ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดใหวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 เปนวันท่ีกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม
ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 26 มิถุนายน 2556   
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  อน่ึง บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของ
บริษัท (http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder meeting.html) แลว และหากผูถือหุนทานใดมีคําถาม
ท่ีตองการใหบริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังน้ี สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดท่ี 
ir@mpictures.co.th  
 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยบริษัทจะเปด
ใหผูถือหุนลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 8.00 น. ผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม สามารถจะเขาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อใหการ
ลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ นํา
หลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวย 1 และ 6 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม ในกรณีท่ีผูถือหุน
เลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท โปรดสงหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวย 1 และ 6 มา
พรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย โดยใสซองตอบรับสงกลับมายังบริษัทเพื่อจักไดดําเนินการตามความประสงคของ
ทานตอไป 
 
        ขอแสดงความนับถอื  
  

                  
 
(นายถิรชัย วุฒธิรรม)       

               ประธานกรรมการ 
            โดยคําส่ังคณะกรรมการ 

                                                                     บริษัท เอม็ พคิเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 


