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ท่ี AGM 2559 

 
 บริษัท เอม็ พคิเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
   วนัท่ี  5 เมษายน 2559 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
เรียน   ท่านผู้ ถือหุ้น 
สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1. ค าชีแ้จงวิธีการมอบฉนัทะ การลงทะเบียน หลกัฐานการแสดงตนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 
3. รายงานประจ าปี 2558 (Annual Report) 
4. ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารง

ต าแหน่งใหม ่และนิยามกรรมการอิสระ 
 5. แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

6. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง 

7. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะสว่นท่ีเก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 

  
 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ท่ี 
1/2559 มีมติให้เรียกประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 20 เมษายน 2559 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์   
ซีนีเพลก็ซ์ สาขารัชโยธิน ชัน้ 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ เพ่ือพิจารณาระเบียบ
วาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วำระที่ 1  เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 
วำระที่ 2  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558      

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 21 เมษำยน 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558ของบริษัทได้ถูกจัดขึน้เมื่อวันท่ี     
21 เมษายน 2558 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมทัง้
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ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.mpictures.co.th ด้วยแล้วโดยมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในส าเนารายงานการประชุมท่ีแนบมาพร้อมนี ้(สิ่ง
ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุดงักลา่วได้ท าการ 
บันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 เมื่อวันท่ี    
21เมษายน 2558 ตามรายงานการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทได้น ามา 
เสนอ (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 2)   

 
จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

  
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 3  รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 

 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ปรากฏในรายงาน
ประจ าปีท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้(สิ่งท่ี
สง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)  
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผล 
การด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ดงักลา่ว  

 
จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

  
วาระนีไ้ม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ ถือหุ้ นเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือ
ทราบ 
 

วำระที่ 4  พจิำรณำอนุมัตงิบดุลและงบก ำไรขำดทุน ประจ ำปี 2558 สิน้สุด  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.
2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 คณะกรรมการ
ได้จัดให้มีการท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีเพ่ือ
พิจารณาอนุมตัิ โดยงบดุลและงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียด
ตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท  (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3)                                                                                                                         

http://www.mpictures.co.th/
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ: 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่กระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชี 
และการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าให้มัน่ใจ    
ได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของ
บริษัทอย่างถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนด 
รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพ่ือ
ประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสินใจลงทนุ 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ ถือหุ้ นควรอนุมัติงบดุลและงบก าไร
ขาดทุนประจ าปี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดตามท่ีปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2558 (สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 3) 
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 5 
 
 
นโยบำยเงนิปันผล 
 

 พจิำรณำอนุมัตงิดกำรจ่ำยเงนิปันผล และงดกำรจัดสรรก ำไรสุทธิเป็น
เงนิส ำรองตำมกฎหมำย 
  
ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี (โดยมีเง่ือนไขเพ่ิมเติม) 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เน่ืองจากผลประกอบการประจ าปี 2558 ของบริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึง
ต้องงดการจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายตามมาตรา 115 และ 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.
2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 
ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 

  
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้นบริษัทไม่
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ผู้ ถือหุ้นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการ
จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 6 
 

พจิำรณำเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรซึ่งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ  
 

ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 14.ก าหนดวา่ ในการประชมุสามญัประจ าปี 
ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้ากรรมการท่ีจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับจ านวน 1 
ใน 3 โดยให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ทัง้นี  ้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งนัน้อาจได้รับเลือกตัง้ให้กลับเข้าเป็น
กรรมการได้อีก 
 
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 นีม้ีกรรมการที่จะต้องพ้น 
จากต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด คิดเป็น 
จ านวน 3 คน ได้แก่ 
1. นายวิชา พลูวรลกัษณ์               กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 
2. นายธนะชยั สนัติชยักลู กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
3. นายวีรวฒัน์ องค์วาสิฏฐ์ กรรมการ 

 
ทัง้นี ้ข้อมลูเบือ้งต้นของกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการ 
เสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้ นพร้อมกับหนังสือ    
เชิญประชมุในครัง้นี ้(สิ่งท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 4)  

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ:    คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสมในการ
เข้ารับการเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท 
 
นอกจากนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 เป็นการ
ล่วงหน้า ตัง้แต่วันท่ี 2 ธันวาคม 2558 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2559 (โดย
ประกาศผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ) เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม อย่างไรก็ดี ส าหรับการประชุม
ในครัง้นี ้ไม่มีผู้ ใดเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัท เพ่ือพิจารณาเข้ารับการ
เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 
 
 

 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแต่งตัง้
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน  ดงัมีรายช่ือตามท่ีปรากฏ
ข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อท่ี 13. 
 

วำระที่ 7  
 

 พิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน และเบีย้ประชุมส ำหรับกรรมกำร
ประจ ำปี  2559 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล 
 
 
 

 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 90 
ก าหนดวา่ “การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้ น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ” 
 

หลักเกณฑ์และวิธีกำรเสนอ
ค่ำตอบแทนกรรมกำร 
 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาจาก
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวดอตุสาหกรรมเดียวกัน 
รวมถึงความเหมาะสมกับการท าหน้า ท่ีและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ 
 

ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 

 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 
พิจารณาโดยค านึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับ
ภาระหน้าท่ี และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้เปรียบเทียบ
กับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลส ารวจอัตรา
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุร กิจและการเติบโตด้านผลการ
ด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการส าหรับปี 2559 ในจ านวนเท่ากับปีท่ีผ่านมา ดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี ้

หน่วย : บำท                                                                                                                       

รำยกำรค่ำตอบแทน 
  

ปี 2557 
  

ปี 2558 
ปี 2559 

(ปีที่เสนอ) 

คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ทีม่า
ประชมุ  8,000.00 8,000.00 8,000.00 

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 

กรรมการทา่นอื่นๆ  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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คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 
 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่ 
มาประชมุ 
 

วำระที่ 8  พจิำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2559 

 
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: 
 
 

 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 32. ท่ีก าหนดให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัท
ทุกปี  โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติให้แต่งตัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็น
ส านกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2559  โดยก าหนดให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง  ตามรายช่ือดงัต่อไปนีเ้ป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทในปี 2559 
 
1. นายไพบลู ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 
2.  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 
3.  นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4095 
 
ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จัดหาผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั แทนได้ 
 
ในบรรดาผู้ สอบบัญชีทัง้สามรายท่ีได้รับการเสนอช่ือดังกล่าวไม่มีผู้ ใดท่ี
ปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและ
งบการเงินรวมของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
 
นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้สอบ
บญัชีท่ีได้รับการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท บริษัทย่อย ผู้ บริหาร ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่หรือผู้ ท่ี เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระแต่
อย่างใด 
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ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึง
ภาระหน้าท่ี ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินและงบการเงินรวมของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัท  
ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 2,330,000 บาท (รวมของบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 4,300,000 บาท) โดยก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท  และบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบัปี 2558 ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

                  บริษัท ปี 2558 ปี 2559 

ค่ำสอบบัญชี 
 (บำท) 

ค่ำสอบบัญชี 
 (บำท)  

(ปีที่เสนอ) 
คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล บริษัท 
เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากดั (มหาชน) ส าหรับ ไตรมาส  
1 - 3  

1,305,000.00  
 

1,335,000.00 

คา่สอบบญัชีประจ าปี บริษัท เอม็ 
พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) 

900,000.00 920,000.00 

คา่รายงานสอบบญัชี - 75,000.00 
รวม 2,205,000.00 2,330,000.00 

บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส จ ากดั 455,000.00 455,000.00 

บริษัท เอม็ วี ดี จ ากดั 535,000.00 500,000.00 
บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 100,000.00 80,000.00 
บริษัท เอม็ เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั 425,000.00 425,000.00 
บริษัท ทีวี ฟอรัม จ ากดั  50,000 - 
บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 150,000.00 250,000.00 
บริษัท เมเจอร์ กนัตนาบรอดแคสติง้ 
จ ากดั 

260,000.00 260,000.00 

   รวม 4,180,000.00 4,300,000.00  
 
 

  
คา่บริการอื่นๆ (Non Audit Services): ไมม่ี (ปี 2558: ไมม่)ี 
จ านวนปีท่ี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั                 
เป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท : ตัง้แตปี่ 2551 
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ควำมเหน็คณะกรรมกำร: 
 
 

 คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมตัิให้แต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด โดย
ก าหนดให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายช่ือดังกล่าวข้างต้น เป็น  
ผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัท
ในปี 2559 และก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับบริษัท ประจ าปี 2559 เป็น
จ านวนเงิน 2,330,000 บาท (รวมของบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน
เงินรวม 4,300,000 บาท)  ตามท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น 

จ ำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่ำนมติ: 
 

 คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 9  พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ (ถ้ำมี) 

 
ทัง้นีบ้ริษัทได้ก าหนดให้วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 เป็นวนัท่ีก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม   

ผู้ ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ.2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

อนึง่ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html) แล้ว และหากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีค าถามท่ีต้องการให้
บริษัทชีแ้จงในประเดน็ของระเบียบวาระท่ีน าเสนอครัง้นี ้สามารถจดัสง่ค าถามลว่งหน้าได้ท่ี orawant@mpictures.co.th 

จงึขอเรียนเชิญ ท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ ถือ
หุ้นลงทะเบียน ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชมุ  สามารถจะเข้าประชมุด้วยตนเองหรือมอบฉนัทะ
ให้บคุคลอื่นซึง่บรรลนิุติภาวะเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุ และเพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วย่ิงขึน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะน าหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 1 และ 5 มาแสดงเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริ ษัท  
โปรดส่งหลกัฐานตามรายละเอียดในสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 และ 5 มาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะด้วย โดยใส่ซองตอบรับส่ง
กลบัมายงับริษัทเพ่ือจกัได้ด าเนินการตามความประสงค์ของท่านตอ่ไป 

 
          ขอแสดงความนบัถือ  
            
                 

  
 (นายถิรชยั วฒิุธรรม)       

                ประธานกรรมการ 
             โดยค าสัง่คณะกรรมการ 

                 บริษัท เอม็ พิคเจอร์ส เอน็เตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) 

http://mpic-th.listedcompany.com/shareholder_meeting.html

