ที่ AGM 2554
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วันที่ 5 เมษายน 2554
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. คําชี ้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน หลักฐานการแสดงตนเข้ าร่วมประชุม และการออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
2. สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553
3. รายงานประจําปี 2553 (Annual Report)
4. ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งใหม่
5. แบบฟอร์ มหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
6. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเอง
7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
8. ข้ อบังคับของบริ ษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยคณะกรรมการของบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครั้งที่ 2/2554 มีมติ
ให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ในวันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 10.00 ณ โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขา
รัชโยธิน ชั้น 5 โรงที่ 1 เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ของบริ ษัทได้ ถกู จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 21
เมษายน 2553 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึง่ ได้ บนั ทึกถูกต้ องตามความ
เป็ นจริ งตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ:

-2คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าร่างรายงานการประชุมดังกล่าวได้ ทําการ
บันทึกข้ อมูลไว้ โดยถูกต้ องและครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2553 ตามร่างรายงานการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ นํามา
เสนอ(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

รั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2553 ปรากฎในรายงานประจําปี
ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย
ลําดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผล
การดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2553 ดังกล่าว

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

วาระนี ้ไม่ต้องได้ รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นเนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตงิ บดุล และกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําปี
2553 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 คณะกรรมการได้ จดั ให้ มีการทํา
งบดุล และกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําปี 2553 สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบดุล และกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดประจําปี
2553 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึง่ ได้ ผา่ นการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทและได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตแล้ ว (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 3)

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจัดทํารายงานทางบัญชี
และการเงินของบริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเพียงพอที่ทําให้ มนั่ ใจได้
ว่า รายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
อย่างถูกต้ องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งมี
การเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลาเพื่อประโยชน์กบั

-3ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรื อผู้ใช้ งบการเงินในการตัดสินใจลงทุน
ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมตั งิ บดุล บัญชีกําไรขาดทุน
และงบกระแสเงินสดประจําปี 2553 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทแล้ ว รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัตงิ ดจ่ ายเงินปั นผล และงดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากผลประกอบการประจําปี 2553 ของบริ ษัทขาดทุน ดังนั ้นจึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ และไม่ต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายแต่ประการใด

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ด้ วยเหตุผลดังกล่าวข้ างต้ น บริ ษัทไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ผู้ถือหุ้นจึงควรอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผลและงดการจัดสรร
ทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณานําส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นเพื่อล้ างขาดทุนสะสมปี 2553

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท มีผลขาดทุนสะสมอยูจ่ ํานวน
198.36 ล้ านบาท และมีสว่ นเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 304.11 ล้ านบาท ดังนั้นจึง
ขอเสนอให้ นําส่วนเกินมูลค่าหุ้นจํานวน 304.11 ล้ านบาทมาล้ างขาดทุนสะสม
ซึง่ จะทําให้ บริษัทมีกําไร(ขาดทุน) สะสมหลังจากนําส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้ าง
ขาดทุนสะสม ดังนี ้

ทุนเรื อนหุ้น
ส่ วนเกิน
มูลค่ าหุ้น
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของ
ผู้ถือหุ้น

ก่ อนล้ างขาดทุนสะสม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553)
641.25

นําส่ วนเกินมูลค่ า
หุ้น
ล้ างขาดทุนสะสม

ภายหลัง
ล้ างขาดทุน
สะสม
641.25

304.11

-198.36

105.75

-198.36

198.36

-

747

-

747

-4ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรอนุมตั กิ ารนําส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาล้ าง
ขาดทุนสะสม ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏข้ างต้ น

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่พ้น
จากตําแหน่ งตามวาระ

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 14.กําหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจําปี
ทุกครั้ง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ ากรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับจํานวน 1 ใน 3
กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลัง จดทะเบียน
บริ ษัทนั้น ให้ จบั สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่
ในตําแหน่งนานที่สดุ นั้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง “แต่กรรมการที่ออกจาก
ตําแหน่งนั้นอาจได้ รับเลือกตั้งให้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการได้ อีก
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2553 นี ้มีกรรมการที่จะต้ องพ้ น
จากตําแหน่งตามวาระในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็ น
จํานวน 3 คน ได้ แก่
1. นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3. นายรุจิพนั ธุ์ ชื่นจิตร์
กรรมการ/รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารสาย
การเงินและบัญชี
ทั้งนี ้ ข้ อมูลเบื ้องต้ นของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระและได้ รับการ
เสนอชื่อกลับเข้ าดํารงตําแหน่งใหม่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครั้งนี ้ (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 4)

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควรที่จะแต่งตั ้งกรรมการที่พ้น
จากตําแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังมีรายชื่อตามที่ปรากฏข้ างต้ น กลับเข้ า
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

-5ลงคะแนน โดยออกเสียงลงคะแนนให้ กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งและได้ รับ
การเสนอให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นรายบุคคล
วาระที่ 8

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทน และเบีย้ ประชุมกรรมการบริษัท
ประจําปี 2554

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล

พระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “การจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่ ประกอบด้ วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุม”

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริ ษัท โดยการกลัน่ กรองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2554 พิจารณาโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมาย รวมทั้งได้ เปรี ยบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
ขนาดใกล้ เคียงกัน จากรายงาน ผลสํารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย รวมถึงการขยาย
ตัวทางธุรกิจ และการเติบโตด้ านผลการดําเนินงานของบริ ษัท คณะกรรมการ
สรรหา และกําหนดค่าตอบแทน จึงมีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
สําหรับปี 2554 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

หน่ วย : บาท
รายการค่ าตอบแทน

ปี 2552

ปี 2553

ปี 2554
(ปี ที่เสนอ)

ค่าเบี ้ยประชุมต่อครัง้ ที่มา
ประชุม

8,000.00

8,000.00

8,000.00

ประธานกรรมการบริ ษัท

110,000.00

110,000.00

110,000.00

รองประธานกรรมการบริ ษัท

90,000.00

90,000.00

90,000.00

ประธานกรรมการตรวจสอบ

90,000.00

90,000.00

90,000.00

กรรมการท่านอื่นๆ

60,000.00

60,000.00

60,000.00

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี

รวมวงเงิน

2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00

-6คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2554 ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีบริษัท
ประจําปี 2554

ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:

เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120
และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32. ที่กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการพิจารณาและ
เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วเห็น
สมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่งตั้งบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์
เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ประจําปี 2554 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อดังต่อไปนี ้
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทในปี 2554
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445
2. นายพิสฐิ พันธุ์อดุ ม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095
3. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430
นอกจากนี ้ บริษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด และผู้สอบบัญชี
ที่ได้ รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/
บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีนั้น คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาถึง
ภาระหน้ าที่ ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แล้ ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2554
โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริ ษัท และบริ ษัทในกลุม่ เปรี ยบเทียบกับ
ปี 2553 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

-7บริษัท

ค่าสอบบัญชีระหว่างกาล สําหรับ ไตร
มาส 1 - 3

ปี 2553

ปี 2554

ค่ าสอบบัญชี
(บาท)

ค่ าสอบบัญชี
(บาท)
(ปี ที่เสนอ)

1,200,000.00

1,245,000.00

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส
เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

800,000.00

835,000.00

บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส จํากัด

440,000.00

440,000.00

บริ ษัท เอ็ม วี ดี จํากัด

468,000.00

490,000.00

บริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้ ไนน์ จํากัด

342,000.00

390,000.00

บริ ษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จํากัด

100,000.00

100,000.00

50,000.00

50,000.00

3,400,000.00

3,550,000.00

บริ ษัท ทีวี ฟอรัม จํากัด
รวม

ความเห็นคณะกรรมการ:

คณะกรรมการบริ ษัท โดยความเห็นชอบของ คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ใิ ห้ แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอส จํากัด โดยกําหนด
ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ตามรายชื่อดังกล่าวข้ างต้ น เป็ นผู้ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทในปี 2554 และกําหนดค่าสอบบัญชี
สําหรับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินตามที่ได้ กล่าวไว้
ข้ างต้ น

จํานวนเสียงที่ต้องใช้ เพื่อผ่ านมติ:

เสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ทั้งนี ้ บริ ษัทได้ กําหนดให้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2554 เป็ นวันที่กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
ผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนน (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที่ 15 มีนาคม 2554
อนึ่ง บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุม พร้ อมเอกสารประกอบการประชุมไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
(http://www.mpictures.co.th/mpic/investors) ด้ วยแล้ ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามที่ต้องการให้ บริ ษัทชี ้แจงใน

-8ประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั ง้ นี ้ สามารถจัดส่ง คําถามล่วงหน้ าได้ ที่ rujipant@mpictures.co.th
tassanee_ku@mvd.co.th หรื อ jariyat@mpictures.co.th

หรื อ

จึงขอเรี ยนเชิญ ท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าว โดยบริ ษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้ าร่วมประชุม สามารถจะเข้ าประชุมด้ วยตนเองหรื อมอบฉันทะ
ให้ บคุ คลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นไปด้ วยความสะดวกรวดเร็ วยิ่งขึ ้น จึงขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ นําหลักฐานตามรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ าย 1 และ 5 มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ แก่กรรมการอิสระ
ของบริ ษัท โปรดส่งหลักฐานตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ าย 1 และ 5 มาพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะด้ วย โดยใส่ซอง
ตอบรับส่งกลับมายังบริ ษัทฯเพื่อจักได้ ดําเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานกรรมการ
โดยคําสัง่ คณะกรรมการ
บริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)

