
  
ท่ี AGM 2554 

 
 บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

   วนัท่ี  5 เมษายน 2554 

 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2554 

เรียน   ทา่นผู้ ถือหุ้น 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1. คําชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชมุ และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 

3. รายงานประจําปี 2553 (Annual Report) 

4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งใหม่ 

 5. แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

6. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุด้วยตนเอง 

7. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

8. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

 

 ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 2/2554 มีมติ

ให้เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ สาขา

รัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 1 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 
วาระที่ 2  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 ซึ่ง 

ประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษายน 2553 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ของบริษัทได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 21  

เมษายน 2553 โดยมีสําเนารายงานการประชมุซึง่ได้บนัทกึถกูต้องตามความ 

เป็นจริงตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2  
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ความเหน็คณะกรรมการ: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ร่างรายงานการประชมุดงักลา่วได้ทําการ 

บนัทกึข้อมลูไว้โดยถกูต้องและครบถ้วนแล้ว จงึเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือ 

หุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 เม่ือวนัท่ี 21  

เมษายน 2553 ตามร่างรายงานการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทได้นํามา 

เสนอ(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 2)   
 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

  

เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2553 ปรากฎในรายงานประจําปี 

ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วย 

ลําดบัท่ี 3)  

 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผล 

การดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ดงักลา่ว  
 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

  
วาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้นเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิบดุล และกาํไรขาดทุน และงบกระแสเงนิสดประจาํปี 
 2553 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการได้จดัให้มีการทํา 

งบดลุ และกําไรขาดทนุ  และงบกระแสเงินสดประจําปี 2553 สิน้สดุ ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2553 ของบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิโดยงบดลุ และกําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสดประจําปี  

2553 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ซึง่ได้ผา่นการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี 

รับอนญุาตแล้ว (สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 3)  

                                                                                                                               
ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชี 

และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคมุภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําให้มัน่ใจได้ 

วา่ รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท 

อยา่งถกูต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้มี 

การเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอและทนัเวลาเพ่ือประโยชน์กบั 
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ผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 
 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 
 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรอนมุตังิบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ 

และงบกระแสเงินสดประจําปี 2553 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของ 

บริษัทแล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก 

เสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 
 

 พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผล และงดจดัสรรทนุสาํรองตามกฎหมาย 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เน่ืองจากผลประกอบการประจําปี 2553 ของบริษัทขาดทนุ ดงันัน้จงึไม่สามารถ 

จ่ายเงินปันผลได้ และไม่ต้องจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายแตป่ระการใด 

ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ด้วยเหตผุลดงักลา่วข้างต้น บริษัทไม่สามารถ 

จ่ายเงินปันผลได้ ผู้ ถือหุ้นจงึควรอนมุตักิารงดจ่ายเงินปันผลและงดการจดัสรร 

ทนุสํารองตามกฎหมาย  

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 
 

 พจิารณานําส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสมปี 2553 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทนุสะสมอยูจํ่านวน  

198.36 ล้านบาท และมีสว่นเกินมลูคา่หุ้นจํานวน 304.11 ล้านบาท  ดงันัน้จงึ 

ขอเสนอให้นําสว่นเกินมลูคา่หุ้นจํานวน 304.11 ล้านบาทมาล้างขาดทนุสะสม 

ซึง่จะทําให้บริษัทมีกําไร(ขาดทนุ) สะสมหลงัจากนําสว่นเกินมลูคา่หุ้นมาล้าง 

ขาดทนุสะสม ดงันี ้ 

  ก่อนล้างขาดทนุสะสม 
นําส่วนเกนิมูลค่า

หุ้น ภายหลัง 

  
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2553) ล้างขาดทนุสะสม 
ล้างขาดทนุ

สะสม 

ทุนเรือนหุ้น 641.25   641.25 

ส่วนเกนิ
มูลค่าหุ้น 304.11 -198.36 105.75 

ขาดทุนสะสม -198.36 198.36 
            
-    

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 747 

               
-    747  
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ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ควรอนมุตักิารนําสว่นเกินมลูคา่หุ้นมาล้าง 

ขาดทนุสะสม  ดงัมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏข้างต้น 

  
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 

 
 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 
 

 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้น 
จากตาํแหน่งตามวาระ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 
 
 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 14.กําหนดวา่ “ในการประชมุสามญัประจําปี 

ทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้ากรรมการท่ีจะแบง่ 

ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัจํานวน 1 ใน 3 

กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงั จดทะเบียน 

บริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนัวา่ผู้ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้กรรมการคนท่ีอยู ่

ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง “แตก่รรมการท่ีออกจาก 

ตําแหน่งนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

 

ในการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2553 นีมี้กรรมการท่ีจะต้องพ้น 

จากตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด คดิเป็น 

จํานวน 3 คน ได้แก่ 

 

1. นายถิรชยั วฒิุธรรม        ประธานกรรมการบริษัท 

2. นายสเุทพ ดา่นศริิวิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3. นายรุจิพนัธุ์ ช่ืนจิตร์        กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารสาย 

                                      การเงินและบญัชี 

 

ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการ 

เสนอช่ือกลบัเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญ 

ประชมุในครัง้นี ้(สิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 4)  

 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 

 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้น 

จากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ทา่น  ดงัมีรายช่ือตามท่ีปรากฏข้างต้น กลบัเข้า 

ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ  เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียง 
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 ลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนให้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งและได้รับ 

การเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งเป็นรายบคุคล 
 
วาระที่ 8  

 

  
พจิารณากาํหนดค่าตอบแทน  และเบีย้ประชุมกรรมการบริษัท 
ประจาํปี  2554 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 

 
 พระราชบญัญตับิริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา่ “การจ่าย 

คา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ซึง่ประกอบด้วย 

คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุ” 
 

ความเหน็คณะกรรมการ: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัท โดยการกลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2554 พิจารณาโดย 

คํานงึถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนท่ีสอดคล้องกบัภาระหน้าท่ี และความ 

รับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและ 

ขนาดใกล้เคียงกนั จากรายงาน ผลสํารวจอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

จดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยาย 

ตวัทางธุรกิจ   และการเตบิโตด้านผลการดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ 

สรรหา  และกําหนดคา่ตอบแทน  จงึมีมตกํิาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ 

สําหรับปี 2554 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

 
  

หน่วย : บาท  

รายการค่าตอบแทน 
      ปี 2554 

ปี 2552 ปี 2553 (ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ท่ีมา

ประชมุ  8,000.00 8,000.00 8,000.00 

คา่ตอบแทนกรรมการรายปี       

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 2554 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา 

ประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 

  
พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีบริษัท 
ประจาํปี 2554 

 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 

และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32. ท่ีกําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี  โดยการพิจารณาและ 

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็น 

สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์ 

เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ประจําปี 2554  โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่  ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2554  

 

1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3445  

2.  นายพิสฐิ พนัธุ์อดุม                    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095  

3.  นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ            ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3430 

 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั และผู้สอบบญัชี 

ท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักลา่วไมมี่ความสมัพนัธ์และ/หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ 

บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วใน 

ลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง 

ภาระหน้าท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

แล้ว เห็นควรกําหนดคา่สอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2554 

โดยกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท  และบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบั 

ปี 2553 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
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                  บริษัท ปี 2553 ปี 2554 

 
ค่าสอบบัญชี 

 (บาท) 
ค่าสอบบัญชี 

 (บาท)  
(ปีที่เสนอ) 

คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล  สําหรับ ไตร

มาส  1 - 3  

1,200,000.00 1,245,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส 

เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 

800,000.00 835,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั 440,000.00 440,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั 468,000.00 490,000.00 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จํากดั 342,000.00 390,000.00 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากดั 100,000.00 100,000.00 

บริษัท ทีวี ฟอรัม จํากดั 50,000.00 50,000.00 

   รวม 3,400,000.00 3,550,000.00 
 

 
ความเหน็คณะกรรมการ: 
 
 

  

คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของ  คณะกรรมการตรวจสอบได้ 

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ 

ผู้สอบบญัชีจาก  บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอส จํากดั โดยกําหนด 

ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่  ตามรายช่ือดงักลา่วข้างต้น เป็นผู้ตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2554 และกําหนดคา่สอบบญัชี 

สําหรับบริษัทและบริษัทยอ่ย ประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินตามท่ีได้กลา่วไว้ 

ข้างต้น 

 
จาํนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมต:ิ 
 

 เสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

ทัง้นี ้บริษัทได้กําหนดให้วนัท่ี 14 มีนาคม 2554 เป็นวนัท่ีกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิเข้าร่วมประชมุ 

ผู้ ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน วนัท่ี 15 มีนาคม 2554  

 

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชมุ พร้อมเอกสารประกอบการประชมุไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(http://www.mpictures.co.th/mpic/investors) ด้วยแล้ว และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามท่ีต้องการให้บริษัทชีแ้จงใน
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ประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอครัง้นี ้สามารถจัดส่ง คําถามล่วงหน้าได้ท่ี rujipant@mpictures.co.th หรือ 

tassanee_ku@mvd.co.th หรือ jariyat@mpictures.co.th  

 

จึงขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือ

หุ้นลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ  สามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ

ให้บคุคลอ่ืนซึ่งบรรลนิุติภาวะเข้าประชมุ  และออกเสียงแทนตนในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชมุผู้ ถือ

หุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ นําหลกัฐานตามรายละเอียดใน

เอกสารแนบท้าย 1 และ 5 มาแสดงเพ่ือสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ  ในกรณีท่ี ผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระ

ของบริษัท  โปรดสง่หลกัฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย 1 และ 5 มาพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะด้วย โดยใสซ่อง

ตอบรับสง่กลบัมายงับริษัทฯเพ่ือจกัได้ดําเนินการตามความประสงค์ของทา่นตอ่ไป 

 

 

  

          ขอแสดงความนบัถือ  

               
 

  (นายถิรชยั วฒิุธรรม)       

                 ประธานกรรมการ 

           โดยคําสัง่คณะกรรมการ 

           บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) 


