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แบบรายงานการเพ่ิมทุน 
บริษัท เอ็ม พคิเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 
 

ขาพเจา บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังที่ 
3/2556 เม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 ระหวางเวลา 13.30 น. – 15.00 น. เก่ียวกับการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพ่ิมทุน
ดังตอไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 647,662,500 บาท เปน 675,902,500 บาท 
โดยออกหุนสามัญ จํานวน 28,240,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 28,240,000 บาท โดยเปนการเพิ่ม
ทุนในลักษณะดังน้ี 
 

การเพ่ิมทุน ประเภทหุน จํานวนหุน 
 

มูลคาท่ีตราไว 
(บาทตอหุน) 

รวม 
(บาท) 

  แบบกําหนดวัตถุประสงค
ใน 

หุนสามัญ 28,240,000  1 28,240,000  

       การใชเงินทุน     
  แบบมอบอาํนาจท่ัวไป -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- -ไมมี- 
       (General Mandate)     
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2. การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 2.1 รายละเอียดการจัดสรรหุนเพ่ิมทุนแบบกําหนดวัตถุประสงคการใชเงินทุน  

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 
(หุน) 

อัตราสวน 
 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จองซื้อ  
และชําระเงินคาหุน 

เพ่ือเสนอขายใหกับ 

 ผูถือหุนของ บริษัท 
เมเจอร กันตนา บรอดแค
สต้ิง จํากัด (“M 
Channel”) และ 

 บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
กรุป จํากัด (มหาชน) 
(“MAJOR” ในฐานะผูถือ
หุนของ บริษัท ทาเลนต 
วัน จํากัด (“T1”) 

 
21,200,000 

 
 
 

7,040,000 

 
5.30 หุนเพ่ิมทุน
บริษัทตอ 1 หุน
ของ M Channel 
และ 22 หุนเพ่ิม
ทุนบริษัทตอ 1 หุน

ของ T1 

 
2.71 บาท 

 
จะกําหนดโดย

คณะกรรมการหรือ
บุคคลท่ี

คณะกรรมการ
บริหารมอบหมาย
ในภายหลัง 

 
หมายเหตุ 

ก) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 21,200,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนของ M Channel สําหรับการ
ไดมาซึ่งหุนของ M Channel จํานวน 4,000,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 100 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 MAJOR ถือหุน M Channel จํานวน 1,799,996 หุนหรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 45 ท้ังน้ี ณ 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 MAJOR เปนบริษัทใหญของบริษัทดวยสัดสวนการถือหุนรอยละ 74.36  

 นายวิชา พูลวรลักษณ ถือหุน M Channel จํานวน 4 หุนหรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 0 ท้ังน้ี ณ 
วันท่ี 5 มีนาคม 2556 นายวิชาเปนกรรมการและเปนผูถือหุนใหญของ MAJOR ดวยสัดสวนการถือหุน
รอยละ 39.35 (รวมผูท่ีเก่ียวของ)  

 บริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) (กันตนา) ถือหุน M Channel จํานวน 899,998 หุนหรือคิดเปน
สัดสวนการถือหุนรอยละ 22.50 ท้ังน้ี กันตนาไมมีความสัมพันธใดๆกับบริษัท 

 บุคคลอื่นท่ีไมมีความสัมพันธใดๆกับบริษัทอีก 4 ราย ถือหุน M Channel รวมกันจํานวน 1,300,002 หุน
หรือคิดเปนสัดสวนการถือหุนรวมรอยละ 32.50 

ข) จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 7,040,000 หุน เพ่ือเสนอขายใหแก MAJOR สําหรับการไดมาซึ่งหุนของ T1 
จํานวน 320,000 หุน หรือคิดเปนรอยละ 80 
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ค) บริษัทไดกําหนดเกณฑการพิจารณามูลคาส่ิงตอบแทนดวยวิธีตางๆ โดยอางอิงจากงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด 
วันท่ี 31 มีนาคม 2556 ของบริษัท, M Channel และ T1 ดังน้ี 

 มูลคาตามบัญชี และ 

 ราคาปดเฉล่ียของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยยอนหลัง 15 วันทําการกอนวัน
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2556 ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556  

ง) MAJOR ประกอบธุรกิจโรงภาพยนตรเมเจอร ซีนีเพล็กซ ธุรกิจโบวล่ิงและคาราโอเกะ ธุรกิจใหบริการส่ือ
โฆษณา ธุรกิจใหบริการพ้ืนท่ีเชาและบริการ ธุรกิจการจัดจําหนายภาพยนตร และธุรกิจศูนยการคาแบบเปด 
ณ 31 มีนาคม 2556 MAJOR มีทุนชําระแลวจํานวน 887.58 ลานบาท และมีรายชื่อผูถือหุนท่ีถือหุนสูงสุด 10 
รายแรก ดังน้ี 

รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2556 จํานวนหุนท่ีถือ % 
นายวิชา พูลวรลักษณและนางภารดี พูลวรลักษณ 349,310,536 39.35 
State Street Bank Europe Limited 62,886,497 7.09 
State Street Bank and Trust Company for Australia 60,513,800 6.82 
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 59,687,377 6.72 
State Street Bank and Trust Company 25,862,700 2.91 
HSBC (Singapore) Nominees Pte Ltd 17,481,600 1.97 
The Bank of New York (Nominees) Limited 16,151,415 1.82 
The Bank of New York Mellon-CGT Taxable 15,000,000 1.69 
TFB for MFC-Thai Fund Investment Plan 9,327,250 1.05 
Pershing LLC 8,389,550 0.95 

รายชื่อคณะกรรมการของ MAJOR ณ วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 มีดังน้ี 

ง.1. นายสมใจ  เองตระกูล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
ง.2. นายวิชา พูลวรลักษณ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
ง.3. นายวีรวัฒน  องควาสิฏฐ รองประธานกรรมการ 
ง.4. นางภารดี พูลวรลักษณ กรรมการ 
ง.5. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการ 
ง.6. นายวิชัย พูลวรลักษณ กรรมการ 
ง.7. นายเสถียร  ภูประเสริฐ กรรมการ 
ง.8. นายชัย จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
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ง.9. นายวัลลภ ต้ังตรงจิตร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ง.10. นายนฤนาถ รัตนะกนก กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ง.11. ร.ต.ต. เกรียงศักด์ิ โลหะชาละ กรรมการอิสระ 

จ) กันตนาประกอบธุรกิจขายโฆษณา(ผลิตภาพยนตร) ลิขสิทธ์ิ และบริการอ่ืน ณ 31 ธันวาคม 2554 กันตนามี
ทุนชําระแลวจํานวน 600 ลานบาท และมีรายชื่อผูถือหุนดังน้ี 

รายช่ือผูถือหุน ณ วันท่ี 19 กรกฎาคม 2554 จํานวนหุนท่ีถือ % 
กัลยจาฤก โฮลดิ้งส จํากัด 514,319,115 85.72 
นายเอ็กซัน บินหะซัน 27,063,925 4.51 
นางศศิกร ฉันทเศรษฐ 12,413,300 2.07 
นายจาฤก กัลยจาฤก 9,438,750 1.57 
นายวอง วิง กวง 21,875 0.00 
ผูถือหุนอื่น 36,743,035 6.12 

รายชื่อคณะกรรมการของกันตนา ณ วันท่ี 7 พฤษภาคม 2556 มีดังน้ี 

จ.1. นายสมชาต  อินทรทูต 
จ.2. นายจาฤก กัลยจาฤก 
จ.3. นางปนัดดา ธนสถิตย 
จ.4. นางจิตรลดา ดิษยนันทน 
จ.5. นางศศิกร ฉันทเสรษฐ 
จ.6. พล.อ.แปง มาลากุล ณ อยุธยา 
จ.7. นายอนันต โกมุทสกุณี 
จ.8. นายประเสริฐ วีรเสถียรพรกุล 
จ.9. นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต  

 2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน  

ใหปดเศษท้ิงท้ังจํานวน  

 2.3 จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร  

-ไมมี- 

3. กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติการเพ่ิมทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงภาพยนตร 
เมเจอร  ซีนี เพล็กซ  ( รัชโยธิน)  ชั้น  5 โรงท่ี  5 เลขท่ี  1839 ถนนพหลโยธิน  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร 
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กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุนในวันท่ี 25 มิถุนายน 2556 และ
ใหรวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 แหงพ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนใน
วันที่ 26 มิถุนายน 2556 

4. การขออนุญาตเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน ตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ และเง่ือนไข การขออนุญาต 
(ถามี)  

ไมมี 

5.  วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนท่ีเพิ่ม 

เพ่ือนําไปใชในการชําระราคาคาหุน M Channel และ T1 โดยภายหลังการเขาทํารายการในคร้ังน้ี บริษัทจะถือหุน
ใน M Channel และ T1 รอยละ 100 และรอยละ 80 ตามลําดับ 

6. ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

บริษัทคาดวาจะไดรับประโยชนจากการสรางมูลคาเพ่ิมไดอยางครบวงจรซึ่งจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันและศักยภาพในการทํากําไรของบริษัท โดย M Channel จะดําเนินการบริหารรายไดจากสื่อโฆษณาผาน
เคเบ้ิลทีวี และ T1 จะเปนอีกหน่ึงหนวยงานในการผลิตและบริหารสิทธิภาพยนตรเฉพาะในสวนท่ี T1 เปนผูผลิต
เอง 

7. ประโยชนท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพ่ิมทุน 

 7.1 นโยบายเงินปนผล  

ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี  

 7.2  สิทธิรับเงินปนผลของผูจองซื้อหุนเพ่ิมทุน 

ผูถือหุนท่ีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งน้ี จะมีสิทธิรับเงินปนผลจากผลการดําเนินงานต้ังแตรอบปท่ีหุนเพ่ิม
ทุนจํานวนดังกลาวเขาซื้อ/ขายในตลาดหลักทรัพย  

 7.3 อื่น ๆ  

-ไมมี- 

8. รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร
 หุนเพิ่มทุน  

-ไมมี- 
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9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพ่ิมทุน / จัดสรรหุนเพ่ิมทุน  
  

ข้ันตอนการดําเนินการ วันท่ี 
วันท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติเร่ืองการจัดสรรหุนเพ่ิมทุน  10 พฤษภาคม 2556 
วันท่ีแจงมติคณะกรรมการบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 10 พฤษภาคม 2556 
วันกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน 25 มิถุนายน 2556 
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการเขาประชุมวิสามัญผูถือ
หุน  

26 มิถุนายน 2556 

วันประชุมวิสามัญผูถือหุน  30 กรกฎาคม 2556 
วันแจงมติท่ีประชุมผูถือหุนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 30 กรกฎาคม 2556 

 
บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 
 
 ลงชื่อ_______________________________________กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 (นายฐิตกร อุษยาพร) 
 
 
     ลงชื่อ_______________________________________กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 (นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน) 
 


