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ท่ี EGM 1/2557 

 
บริษัท เอ็ม พคิเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
   วันท่ี  7 กรกฎาคม 2557 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 
เรียน   ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.   คําชี้แจงวิธกีารมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเขารวมประชมุ และการ

ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถอืหุน 
2. สําเนารายงานการประชมุสามญัผูถือหุน ประจําป 2557 
3. แบบรายงานการเพิ่มทุน 

 4.   แบบฟอรมหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
5. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขา

  รวมประชุมดวยตนเอง 
6. แผนท่ีสถานท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 
7. ขอบังคับของบริษัทเฉพาะสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถอืหุน 

 
 ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
คร้ังท่ี 3/2557 มีมติใหเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 ณ  
โรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้น 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
      
วาระที่ 1  ประธานแจงเพื่อทราบ 

 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล: 
 
 
 

 การประชมุสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 ของบริษัทไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 23  
เมษายน 2557 โดยมีสําเนารายงานการประชมุซึ่งไดบันทึกถูกตองตามความ
เปนจริงตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรรับรองรายงานการประชุมฉบับ  
ดังกลาว (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2)   

งดแจกของสมนาคุณ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแกไข

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน  
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  บริษัทมีความประสงคท่ีจะทําการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนออกใหมใหแกผูถอืหุนเดิม
ของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ินอีกจํานวน 
657,829,978 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 657,829,978 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่ม
ทุนดังกลาวจะมีจํ านวน ท้ัง ส้ิน  1 ,322 ,072,456 บาท  แบ งออกเปน 
1,322,072,456 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบ
รายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวย
ลําดับท่ี 3)  
 
นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวดวย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทอีกจํานวน 657,829,978 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 
657,829,978 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และผูถือหุนควรอนุมัติการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 
 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,322,072,456 บาท (หน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองลาน

เจ็ดหมื่นสองพันส่ีรอยหาสิบหก
บาท) 

  แบงออกเปน   1,322,072,456 หุน   (หน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองลาน
เจ็ดหมื่นสองพันส่ีรอยหาสิบหก
หุน) 

  มูลคาหุนละ                      1 บาท  (หน่ึงบาท) 
           โดยแบงออกเปน   
           หุนสามญั 1,322,072,456 หุน   (หน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองลานเจ็ด

หมื่นสองพันส่ีรอยหาสิบหกหุน) 
           หุนบุริมสิทธ ิ         ไมม”ี 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุนสามัญเพิม่ทุน 
 

ขอเท็จจริงและเหตุผล:  เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม
เพิ่มทุน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญ 
เพิ่มทุน จํานวน  657,829,978 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแกผูถือ
หุนเดิม ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right 
Offering) ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุนละ 1.50 
บาท โดยผูถือหุนเดิมไมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราท่ี
กําหนด โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2557 (Record date) และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ี
มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดในวันท่ี   31 กรกฎาคม 2557 และกําหนด
วันจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนในระหวางวันท่ี 19-22 และวันท่ี 
25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรขางตน ใหเสนอตอท่ีประชุมผู
ถือหุนเพื่อพิจารณาในโอกาสตอไป  

และผูถือหุนควรอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือประธาน
เจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอํานาจ
ในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการเสนอขายหุนดังกลาว
ขางตนไดทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกําหนด แกไข เปล่ียนแปลงเง่ือนไขและ
รายละเอียดตางๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ และการแตงต้ัง
ผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการดังกลาว เปนตน 
  

วาระที่ 5  พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถามี) 
   

ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดใหวันท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เปนวันท่ีกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขา
รวมประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการ
แกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2557   
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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 5 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม ในกรณีท่ีผูถือหุน
เลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท โปรดสงหลักฐานตามรายละเอียดในส่ิงท่ีสงมาดวย 1 และ 5 มา
พรอมกับหนังสือมอบฉันทะดวย โดยใสซองตอบรับสงกลับมายังบริษัทเพื่อจักไดดําเนินการตามความประสงคของ
ทานตอไป 
 
        ขอแสดงความนับถอื  
  

                  
 
(นายถิรชัย วุฒธิรรม)       

               ประธานกรรมการ 
            โดยคําส่ังคณะกรรมการ 

                                                                     บริษัท เอม็ พคิเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 


