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ท่ี AGM 2558 

 
 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอน็เตอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) 

 
   วันท่ี  3 เมษายน 2558 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
เรียน   ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเขารวมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผูถือหุน 
2. สําเนารายงานการประชมุวิสามัญผูถอืหุนคร้ังท่ี 1/2557 
3. รายงานประจําป 2557 (Annual Report) 
4. ขอมูลเบื้องตนของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอชื่อกลับเขาดํารง

ตําแหนงใหม และนิยามกรรมการอิสระ 
5. รายละเอียดของโครงการ ESOP#2 

 6. แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
7. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวม

ประชุมดวยตนเอง 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
9. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน 

 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 
1/2558 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ในวันท่ี 21 เมษายน 2558 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 1/2557 ซึ่ง 

ประชุมเมือ่วันที ่22 กรกฎาคม 2557 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 ของบริษัทไดถูกจัดข้ึนเมื่อวันท่ี  
22 กรกฎาคม 2557 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ัง
ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท www.mpictures.co.th ดวยแลวโดยมี

งดแจกของสมนาคุณ 
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รายละเอียดตามท่ีปรากฏในสําเนารายงานการประชุมท่ีแนบมาพรอมน้ี (ส่ิง
ท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดทําการ 
บันทึกขอมูลไวโดยถูกตองและครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 
ผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 22  
กรกฎาคม 2557 ตามรายงานการประชุมท่ีคณะกรรมการบริษัทไดนํามา 
เสนอ (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2)   

 
จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

  
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2557 ปรากฏในรายงาน
ประจําปท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ี
สงมาดวยลําดับท่ี 3)  
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผล 
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ดังกลาว  

 
จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

  
วาระน้ีไมตองไดรับการลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนเน่ืองจากเปนวาระเพื่อ
ทราบ 
 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2557 สิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 (และ ท่ีแก ไข เพิ่ ม เ ติม ) และตามขอบั ง คับของบริษัท  ขอ  35 
คณะกรรมการไดจัดใหมีการทํางบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 2557 
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมสามัญ 
ผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบดุลและงบกําไรขาดทุน ประจําป 
2557 ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2557 ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว รายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําป 2557 ของบริษัท (ส่ิง
ท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3)                                                                                  
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ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวากระบวนการจัดทํารายงานทางบัญช ี
และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทําใหมั่นใจ  
ไดวารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
บริษัทอยางถูกตองตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายกําหนด 
รวมท้ังมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงินอยางเพียงพอและทันเวลาเพื่อ
ประโยชนกับผูถือหุน นักลงทุน หรือผูใชงบการเงินในการตัดสินใจลงทุน 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทแลว รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจําป 2557 (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3) 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 5 
 
 
นโยบายเงินปนผล 
 

 พิจารณาอนุมตัิงดการจายเงินปนผล และงดการจดัสรรกําไรสุทธิเปน
เงินสํารองตามกฎหมาย 
  
ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี (โดยมีเง่ือนไขเพิ่มเติม) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เน่ืองจากผลประกอบการประจําป 2557 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึง
ตองงดการจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาดวยเหตุผลดังกลาวขางตนบริษัทไม
สามารถจายเงินปนผลได ผูถือหุนควรอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการ
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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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 
 
ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 น้ีมีกรรมการท่ีจะตองพน 
จากตําแหนงตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเปน 
จํานวน 3 คน ไดแก 
 
1. นายธนกร ปุลิเวคินทร             กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายอรรถพล ชดชอย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต กรรมการ 

 
ท้ังน้ี ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการ 
เสนอชื่อกลับเขาดํารงตําแหนงใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ   
เชิญประชุมในคร้ังน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4)  

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา:    คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการ
เขารับการเลือกต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 
 
นอกจากน้ัน เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปน
กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เปนการ
ลวงหนา ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 (โดย
ประกาศผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย) เพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม อยางไรก็ดี สําหรับการประชุม
ในครั้งน้ี ไมมีผูใดเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท เพื่อพิจารณาเขารับการ
เลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
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ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนควรท่ีจะแตงต้ัง
กรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน  ดังมีรายชื่อตามท่ีปรากฏ
ขางตนกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของบริษัทขอท่ี 13. 
 

วาระที่ 7  
 

 พิจารณากําหนดคาตอบแทน และเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการ
ประจําป  2558 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล 
 
 
 

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

หลักเกณฑและวิธีการเสนอ
คาตอบแทนกรรมการ 
 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก
คาตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตางๆ ในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึ งความเหมาะสมกับการทําหนา ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการประจําป 2558 
พิจารณาโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของคาตอบแทนท่ีสอดคลองกับ
ภาระหนาท่ี และความรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้งไดเปรียบเทียบ
กับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จากรายงานผลสํารวจอัตรา
คาตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตดานผลการ
ดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสําหรับป 2558 ในจํานวนเทากับปท่ีผานมา ดังรายละเอียด
ตอไปน้ี 

หนวย : บาท  

รายการคาตอบแทน 
  

ป 2556 
  

ป 2557 
ป 2558 

(ปที่เสนอ) 

คาเบี้ยประชุมตอคร้ัง
ที่มาประชุม  8,000.00 8,000.00 8,000.00 
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รายการคาตอบแทน 
  

ป 2556 
  

ป 2557 
ป 2558 

(ปที่เสนอ 

ประธานกรรมการบริษัท  110,000.00 110,000.00 110,000.00 
รองประธานกรรมการ
บริษัท  90,000.00 90,000.00 90,000.00 
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  90,000.00 90,000.00 90,000.00 

กรรมการทานอื่นๆ  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 2558  
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่ง 
มาประชุม 
 

วาระที่ 8  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจาํป 2558 

 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 

 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และท่ี
แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 32. ท่ีกําหนดใหท่ี
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
ทุกป   โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหแตงต้ังบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปน
สํานักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2558  โดยกําหนดให
ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึง  ตามรายชื่อดังตอไปน้ีเปนผูทําการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในป 2558  
 
1. นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
2.  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
3.  นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4095 
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ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานไดให
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
 
ในบรรดาผูสอบบัญชีท้ังสามรายท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีผูใดท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินและ
งบการเงินรวมของบริษัทมาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน 
 
นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบ
บัญชีท่ีไดรับการเสนอชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับ
บริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคล
ดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระแต
อยางใด 
 
ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึง 
ภาระหนาท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและ
บริษัทยอย ประจําป 2558  โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัท  และ
บริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับป 2557 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
                  บริษัท ป 2557 ป 2558 

คาสอบบัญช ี
 (บาท) 

คาสอบบัญช ี
 (บาท)  

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

1,305,000.00  
 

1,305,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเท
นเมนท จํากัด (มหาชน) 

900,000.00 900,000.00 

รวม 2,205,000.00 2,205,000.00 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 455,000.00 455,000.00 

บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 535,000.00 535,000.00 
บริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด 425,000.00 425,000.00 
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จาํกัด 100,000.00 100,000.00 
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บริษัท ทีวี ฟอรัม จาํกัด 50,000.00 50,000.00 
บริษัท ทาเลนต วัน จาํกัด 150,000.00 150,000.00 
บริษัท เมเจอร กนัตนาบรอดแคสต้ิง 
จํากัด 

260,000.00 260,000.00 

บริษัท ทรานสฟอรเมชั่น ฟลม 
จํากัด 

250,000.00 250,000.00 

   รวม 4,430,000.00 4,430,000.00  
 
 

  
คาบริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไมม ี(ป 2557: ไมม)ี 
จํานวนปท่ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด เปนผูสอบ
บัญชีใหบริษัท : ต้ังแตป 2551 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 

  
คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติใหแตงต้ัง
ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด โดย
กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดังกลาวขางตน เปน 
ผูตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
ในป 2558 และกําหนดคาสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทยอยประจําป 
2558 เปนจํานวนเงินตามท่ีไดกลาวไวขางตน 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงขางมากของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 9 
 
 

 
 

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท ใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ ESOP#2”) 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับบุคลากรที่มีสวนรวมในความสําเร็จของ
บริษัทท่ีผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฏิบัติงาน
แกบุคลากรของบริษัทใหมีความต้ังใจในการทํางานกับบริษัทตอไปในระยะ
ยาว อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทในอนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดยจัดสรรใหแก
กรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท
ยอยในจํานวน 12,998,000 หนวย (โครงาร ESOP#2) รายละเอียดตามส่ิงท่ี
สงมาดวย ลําดับท่ี 5 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือ
และไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดยจัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร 
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในจํานวน 12,998,000 
หนวย (โครงการESOP#2) และเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให
คณะกรรมการของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจในการ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการจัดต้ังโครงการ ESOP#2 และ
การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกลาวไดทุกประการ
ตามท่ีเห็นสมควรและภายใตขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งรวมถึงแตไม
จํากัดเพียง กําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไข
อื่นๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ของบริษัท ภายใตขอบอํานาจของกฎหมาย 

 
จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

  
คะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกัน
เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชมุออกเสียง
คัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว 
 

วาระที่ 10  พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน 
จดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียน 
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ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 
 
 
 
 

 ปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,322,072,456 บาท แบงออกเปน 
หุนสามัญจํานวน 1,322,072,456 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุน
จดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,299,797,315 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ
จํานวน 1,299,797,315 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทมีหุนจด
ทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 22,275,141 หุน มูลคาท่ีตราไว 
หุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรไวเพื่อเสนอขายตอผูถือหุน
เดิม (Right Offering) จํานวน 16,292,791 หุน และสํารองไวเพื่อการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 
จํานวน 5,982,350 หุน ท้ังน้ี เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มทุนเปนจํานวนอื่น
ตอไป บริษัทจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 
1,322,072,456 บาท เปน 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ี
ยังไมไดจําหนายจํานวน 19,733,251 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
(ยกเวนหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 ท่ีไดออกไปแลวและยังคง
เหลืออยูจํานวน 2,541,890 หุน) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2558 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 
1,322,072,456 บาท เปน 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ี
ยังไมไดจําหนายจํานวน 19,733,251 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
(ยกเวนหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 ท่ีไดออกไปแลวและยังคง
เหลืออยู จํานวน 2,541,890 หุน) เพื่อท่ีบริษัทจะเพิ่มทุนเปนจํานวนอื่นตอไป
ไดและพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เร่ือง 
ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนเปนดังน้ี 

 “ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,302,339,205 บาท (หน่ึงพันสามรอยสองลานสาม   
แสนสามหมื่นเกาพันสองรอย
หาบาท) 

  แบงออกเปน   1,302,339,205 หุน    (หน่ึงพันสามรอยสองลานสาม
แสนสามหมื่นเกาพันสองรอย
หาหุน) 

  มูลคาหุนละ                      1 บาท     (หน่ึงบาท) 
           โดยแบงออกเปน   
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           หุนสามญั 1,302,339,205 หุน   (หน่ึงพันสามรอยสองลานสาม
แสนสามหมื่นเกาพันสองรอย
หาหุน) 

           หุนบุริมสิทธิ         - หุน     (- หุน)” 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 4. เรือ่งทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 

 สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 ซึ่งบริษัทกําหนดใหมีโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปลี่ยนมือได โดย
จัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทยอยในจํานวน 12,998,000 หนวย (โครงการ ESOP#-W2) ท้ังน้ี 
เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและ
เสนอขายตามโครงการ ESOP#2 บริษัทจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จากจํานวน 1,302,339,205 บาท เปนจํานวน 1,315,337,205 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 12,998,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และเพื่อให
เปนไปตามกฎหมาย บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทฯ ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท (หน่ึงพันสามรอยสิบหาลาน 
                                                                 สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสอง   
                                                                 รอยหาบาท) 

  แบงออกเปน   1,315,337,205 หุน  (หน่ึงพนัสามรอยสิบหาลานสาม 
                                                       แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอย 
                                                       หาหุน) 
  มูลคาหุนละ                      1 บาท   (หน่ึงบาท) 

           โดยแบงออกเปน   
           หุนสามญั 1,315,337,205 หุน  (หน่ึงพันสามรอยสิบหาลานสาม  
                                                                แสนสามหมื่นเจ็ดพันสองรอยหา 
                                                                หุน) 
           หุนบุริมสิทธิ        - หุน    (-หุน)” 
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ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,302,339,205 บาท 
เปนจํานวน 1,315,337,205 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
12,998,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ 
ESOP# 2 และอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 
4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 12  พิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ  
 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: 

  
สืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 และ 11  เร่ืองการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหารและพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP#2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 
 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญใหมเพิ่มทุน ท้ังน้ี ตามรายละเอียดการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญ
แสดงสิทธิเปนหุนสามัญท่ีกําหนดในวาระท่ี 9 ขางตน บริษัทจะดําเนินการ
จัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 ใน
อัตราสวน 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  
 

วามเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 12,998,000 หุนเพื่อรองรับการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอ
ขายตามโครงการ ESOPขางตน  
 

จํานวนเสียงทีต่องใชเพื่อผานมต:ิ 
 

 คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 13  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
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ท้ังน้ีบริษัทไดกําหนดใหวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 เปนวันท่ีกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุม
ผูถือหุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 แหง พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ.2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

 
อน่ึง บริษัทฯ ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุม พรอมเอกสารประกอบการประชุมไวบนเว็บไซตของบริษัท 

(http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แลว และหากผูถือหุนทานใดมีคําถามท่ีตองการให
บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระท่ีนําเสนอคร้ังน้ี สามารถจัดสงคําถามลวงหนาไดท่ี orawant@mpictures.co.th 

จึงขอเรียนเชิญ ทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยบริษัทจะเปดใหผูถือ
หุนลงทะเบียน ต้ังแตเวลา 08.30 น. ผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุม  สามารถจะเขาประชุมดวยตนเองหรือมอบฉันทะ
ใหบุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุน
เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น จึงขอใหทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนําหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมา
ดวย 1 และ 6 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม ในกรณีท่ีผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท  
โปรดสงหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวย 1 และ 6 มาพรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย โดยใสซองตอบรับสง
กลับมายังบริษัทเพื่อจักไดดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป 

 
 

          ขอแสดงความนับถอื  
            
    
              

 (นายถิรชัย วฒุิธรรม)       
                  ประธานกรรมการ 
             โดยคําส่ังคณะกรรมการ 

                 บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 


