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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเมือ่วันอังคารท่ี 21 เมษายน 2558 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นท่ี 5 โรงท่ี 5 
เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชราเปนเลขานุการ
ท่ีประชุม เลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 
ราย รวมจํานวนหุนท่ีผูถือหุนท่ีมาประชุมถือท้ังส้ิน 1,240,051,901 หุน (คิดเปนรอยละ 95.40 ของจํานวนหุนท่ี
จําหนายแลวของบริษัท) (หุนท่ีจําหนายแลวของบริษัทคือ 1,299,797,315 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัท พรอมกลาวแนะนําคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระ รวมท้ังท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเขารวมประชุม โดยมีรายชื่อดังน้ี 
 
กรรมการที่เขารวมประชุม    

1. นายถิรชัย     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวิชา     พูลวรลักษณ  กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายธนกร ปุลิเวคินทร  กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
4. นายธนะชัย     สันติชัยกูล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล ชดชอย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ  กรรมการ 
8. นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต  กรรมการ 
9. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพฒัน  กรรมการ 

 
เลขานุการบรษัิท 

1. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพฒัน รักษาการเลขานุการบริษัท 
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ที่ปรึกษาทางการเงิน 
1. นางสาวสุวิมล  ศรีโสภาจิต        บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 

 
ผูสอบบัญช ี

1. นายไพบูล  ตันกูล        บริษัท ไพรซวอรเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จาํกัด 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 
2. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 

 
เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา        
 
จากน้ัน เลขานุการท่ีประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 และ 

กลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังน้ี 
 

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังน้ัน ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนท่ีถือ
อยูหรือรับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือ
บริษัทอาจเชิญใหผูถือหุนดังกลาวออกจากท่ีประชุมไดเปนการชั่วคราวในวาระน้ันๆ อยางไรก็ตาม ในเรื่องของการ
อนุมัติการแตงต้ังกรรมการ ผูถือหุนทุกทานสามารถลงคะแนนไดโดยไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ เพื่อไมใหเปน
การเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียง
หรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระน้ันวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ี
ประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนท่ีประสงคจะ
คัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ไดแจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงใน
กรอบส่ีเหล่ียม ในชองท่ีทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหไปและขอใหผูถือหุนชูมือขึ้น เพื่อให
พนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนท่ีไมคัดคานหรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุน
อนุมัติตามท่ีเสนอ  และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและหรืองด
ออกเสียงน้ัน หักออกจากจํานวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนน
ในแตละวาระ นอกจากน้ีสําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ
หรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับ
คะแนนจากใบมอบฉันทะ ท้ังน้ีเลขานุการจะเปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผล
คะแนนเสียงท่ีนับไดจะเปนคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบ
ฉันทะ โดยในแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ 
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 จากนั้นเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังน้ี ซึ่งจะประกอบไปดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 8 และวาระท่ี 12 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมาก

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในขอบังคับของ

บริษัทขอท่ี 13 
- วาระท่ี 7 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนท่ีมาประชุม 
- วาระท่ี 9 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของ
จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดคานการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

- วาระท่ี 10 และวาระท่ี 11 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง 
 

 เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
            - ไมม ี- 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมือ่วันที ่21  

กรกฎาคม 2557 
 
ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 
ของบริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงาน
การประชุมซึ่งไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 ซึ่ง  

ประชุมเมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน    
1,240,051,901 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 สียง)  
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วาระที่ 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557  
  

ประธานมอบหมายใหนายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร รายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ใหท่ีประชุมทราบ 

                             
นายธนกร ปุลิเวคินทร รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557 ใหท่ีประชุมทราบ
ตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําป 2557 ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลว  
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2557 
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําป ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
แลว 
 
วาระน้ีเปนเร่ืองท่ีรายงานเพื่อทราบ จึงไมมีการลงมติ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2557 
                     

ประธานมอบหมายใหนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน –กรรมการรายงานสาระสําคัญจากงบ
การเงินประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําปท่ีไดจัดสง
ใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  
 

 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม  
 

คุณอดิเรก พิพัฒนปทมา –ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม 3 ขอ ดังน้ี 
1. เมื่อปท่ีแลวบริษัทมีการเพิ่มทุนจํานวน 657 ลานหุน หุนละ 1.50 บาท น้ันบริษัทไดจัดสรรเงิน
ดังกลาวไปตามวัตถุประสงคท่ีแจงตอผูถือหุนหรือไม อยางไร 
คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน –กรรมการแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทไดลงทุนในบริษัท ทรานสฟอร
เมชั่น ฟลม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทผลิตภาพยนตรประมาณ 40 ลานบาท นําไปชําระหน้ีกับสถาบัน
การเงินประมาณ 500 ลานบาท และท่ีเหลือเปนเงินท่ีใชหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งการดําเนินการ
ดังกลาวทําใหบริษัทประหยัดตนทุนทางการเงิน คือบริษัทสามารถประหยัดดอกเบี้ยจายไดมาก 
 
2. ในปท่ี 2557 บริษัทมีคาใชจายคอนขางสูงเมื่อเทียบกับรายไดทําใหมีการขาดทุนสะสม บริษัท
มีแผนการดําเนินอยางไรเพื่อจะทําใหธุรกิจสามารถมีกําไร 
คุณธนกร ปุลิเวคินทร – กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารแจงตอท่ีประชุมวา ป 2557 
บริษัทมีกําไรแตก็มีการตัดสํารองหนี้สูญมากทําใหผลประกอบการขาดทุน อยางไรก็ตามป 2558 
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บริษัทเชื่อมั่นวาจะสามารถทํากําไรได  เ น่ืองจากบริษัทมีระบบคัดเลือกภาพยนตร ท่ีมี
ประสิทธิภาพยนตรมากขึ้น และสามารถบริหารตนทุนการการเงินไดดี นอกจากน้ัน บริษัทไดเนน
การผลิตภาพยนตรไทย ซึ่งจะเติบโตสอดคลองกับการเพ่ิมขึ้นของโรงภาพยนตรของ บริษัท 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนเปนบริษัทแมดวยอีกประการหน่ึง 
 
3. จํานวน Free Float ของบริษัทไมเปนไปตามเกณฑดํารงสถานะเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2552 บริษัทมีมาตรการแกไขอยางไร 
คุณฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน – กรรมการชี้แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทไดตระหนักและ
พยายามหาทางแกไขมาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามบริษัทยังไมสามารถแกไขจํานวนผูถือหุนรายยอย
ใหครบตามเกณฑที่กําหนดได 

 
เมื่อไมมีผูถอืหุนสอบถามประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน 
ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน ประจําป 2557 ส้ินสุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 
1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  

  
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลและงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารองตาม

กฎหมาย  
 

นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ใน
อัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี หากไมมีเหตุจําเปนอื่นใด และการจายเงิน
ปนผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอยอยางมีนัยสําคัญ 

 
ท้ังน้ี ในป 2557 บริษัทมีผลขาดทุน บริษัทจึงไมสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนได
ตามนัยของมาตรา 115 และมาตรา116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และท่ี
แกไขเพิ่มเติม) และตามขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 37 ซึ่งกําหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงิน
ประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรและในการน้ีบริษัทจึงไมสามารถจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายไดเชนกัน 
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปน
เงินสํารองตามกฎหมาย  
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มติที่ประชุม      ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงดจายเงินปนผล และงดการจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินสํารอง
ตามกฎหมายตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียงเห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิด
เปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 เสียง)  

 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนการกรรมซ่ึงออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 14 จึง
จําเปนจะตองพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ สําหรับการ
ประชุมคร้ังน้ี กรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระน้ันมีรายชื่อดังตอไปน้ี  
 
1. นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. นายอรรถพล   ชดชอย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต กรรมการ  
 
ท้ังน้ี บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเขารับการเลือกต้ังเปนกรรมการ
บริษัทในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ต้ังแตวันท่ี 1 ธันวาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 
มกราคม 2558 แตไมมีผูถือหุนทานใดเสนอชื่อมายังบริษัท 
 
ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาวเปนผูมีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณ รวมท้ังไดปฏิบัติหนาท่ีของตนดวยดีเสมอมาจึงไดมีมติให
เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการท่ีครบวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงอีกคร้ัง
หน่ึง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรท่ีจะแตงต้ังกรรมการท่ีพนจาก
ตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 
 
ท้ังน้ี ขอมูลเบื้องตนของกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารง
ตําแหนงใหมไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว  

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานดังกลาว แทนกรรมการท่ีพน
จากตําแหนงตามวาระ โดยการกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตอไปอีกวาระหน่ึง 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดังตอไปน้ี 

1. อนุมัติเลือกต้ังนายธนกร ปุลิเวคินทร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ี
ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอยละ 
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100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

 
2. อนุมัติเลือกต้ังนายอรรถพล ชดชอย กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตามท่ี

ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็น
ดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  
 

3. อนุมัติเลือกต้ังนายสุรเชษฐ อัศวเรืองอนันต กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท
ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปนรอย
ละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

 
วาระที่ 7  พิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรบักรรมการประจาํป 2558 

 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ในการพิจารณากําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2558 น้ี คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาโดยกล่ันกรองอยางละเอียดเพ่ือให
สอดคลองและเหมาะสมกับหนาท่ีและความรับผิดของกรรมการและไดเทียบเคียงกับ
คาตอบแทนของกรรมการในบริษัทอื่นท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได ใหเสนอตอท่ี
ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการ คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
สําหรับป 2558 โดยกําหนดวงเงินคาตอบแทนสําหรับกรรมการดังกลาวเปนจํานวนไมเกิน 2 
ลานบาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการ เปนผูรายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบขอมูลของป 2556 – 2557 และป 2558 (ปท่ีเสนอ) ตอทานผูถือหุน รายละเอียด 
ดังตอไปน้ี 
                                                                                                 หนวย/บาท 
       รายการคาตอบแทน        ป 2556       ป 2557  ป 2558 (ปที่เสนอ) 
 คาเบี้ยประชมุตอครั้งที่มา   
 ประชุม 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 
 

คาตอบแทนกรรมการรายป 
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 
กรรมการทานอื่นๆ       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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ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับ
กรรมการประจําป 2558 ตามท่ีประธานเสนอ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนและเบี้ยประชุมสําหรับกรรมการประจําป  

2558 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

 
วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัตแิตงตัง้ผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีบริษัทประจําป 2558 
                      

เลขานุการท่ีประชุมแจงวา ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535  (และท่ีแกไขเพิ่มเติม)
มาตรา 120 และขอบังคับของบริษัท ขอท่ี 32.กําหนดใหเปนอํานาจของที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เปนผูแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทในทุกปสําหรับป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แลวไดเสนอใหคณะกรรมการทําการเสนอใหท่ีประชุมแตงต้ังผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอรเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด คือ  
1. นายไพบูล ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095  
 
เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมี
อํานาจในการดําเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดังกลาว 
 
ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฎิบัติงานไดใหบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาส    
คูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด แทนได 
 
ท้ังน้ี  ในการพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการ
ปฏิบัติงานและความเปนอิสระ คาสอบบัญชี คุณสมบัติตามที่ คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําหนดเปนเกณฑในการตัดสินใจ 
 
นอกจากน้ี บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด และผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอ
ชื่อดังกลาวไมมีความสัมพันธและ/หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนราย 
ใหญหรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เปนอิสระแตอยางใด  
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ในสวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงภาระหนาท่ีในการ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอยแลว เห็นควรกําหนดคาสอบบัญชี
สําหรับบริษัทและบริษัทยอย ประจําป 2558 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีบริษัทและ
บริษัทในกลุมเปรียบเทียบกับป 2557 ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 
                       บริษัท คาสอบบัญชี (บาท) 

ป 2557 
 คาสอบบัญช ี(บาท) 
  ป 2558(ปที่เสนอ) 

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

1,305,000 1,305,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) 

900,000 900,000 

                      รวม 2,205,000 2,205,000 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส จํากัด 455,000 455,000 
บริษัท เอ็ม วี ดี จํากัด 535,000 535,000 
บริษัท เอ็ม เทอรต้ี ไนน จํากัด 425,000 425,000 
บริษัท แปซิฟค มีเดีย เซลล จาํกัด 100,000 100,000 
บริษัท ทีวี ฟอรัม จาํกัด 50,000 50,000 
บริษัท ทาเลนต วัน จาํกัด 150,000 150,000 
บริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสคต้ิง จํากัด 260,000 260,000 
บริษัท ทรานสฟฟอรเมชั่น ฟลม จํากัด 250,000 250,000 
                                       รวม 4,430,000 4,430,000 

 
  ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพจิารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชบีริษัท 
                       ประจําป 2558 ในวงเงินไมเกิน 4,430,000 บาท 
 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี

ประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,060,007 เสียง (คิดเปนรอยละ 100  
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 
เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

              
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 

ใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
(“โครงการ ESOP#2”) 
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  เลขานุการท่ีประชุมแจงวา เพื่อเปนการเสริมสรางกําลังใจใหกับบุคลากรท่ีมีสวนรวมใน
ความสําเร็จของบริษัทท่ีผานมา และเพื่อสรางแรงจูงใจและเปนผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก
บุคลากรของบริษัทใหมีความตั้งใจในการทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว อันจะเปน
ประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทและกอใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดตอผูถือหุนของบริษัทใน
อนาคต ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรกําหนดใหมีโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดยจัดสรรใหแกกรรมการท่ี
เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในจํานวน 12,998,000 
หนวย (โครงาร ESOP#2) รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย ลําดับท่ี 5 

 
  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดย
จัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยใน
จํานวน 12,998,000 หนวย (โครงการESOP#2) และเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
ใหคณะกรรมการของบริษัท ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการ หรือประธานเจาหนาท่ีบริหารมีอํานาจในการดําเนินการใด ๆ ท่ีจําเปนและ
เก่ียวเน่ืองกับการจัดต้ังโครงการ ESOP#2 และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของ
บริษัทดังกลาวไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควรและภายใตขอบอํานาจท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่ง
รวมถึงแตไมจํากัดเพียง กําหนด แกไข เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและเง่ือนไขอื่นๆ ท่ี
จําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท ภายใตขอบ
อํานาจของกฎหมาย 

 
  ท้ังน้ี ผูถือหุนท่ีจะไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิในโครงการจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 
 ประธานจึงสอบถามท่ีประชมุวา มีผูเขารวมประชุมทานใดมีขอสงสัยซักถามหรือไม  
 

คุณอดิเรก พิพัฒนปทมา –ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามดังน้ี 
กําหนดการใชสิทธิ คร้ังท่ี 1 คร้ัง 2 หมายความอยางไร และการใชสิทธิคร้ังท่ี 1 น้ันสามารถใหผู
ถือใบสําคัญแสดงสิทธิใชไดถึงรอยละ 40 น้ันเปนสัดสวนท่ีสูงไปหรือไม 
 
คุณสุวิมล ศรีโสภาจิต –ท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด ชี้แจงตอท่ี
ประชุมวา คร้ังท่ีระบุในการใชสิทธิน้ันคือการใชสิทธิรายไตรมาส โดยผูท่ีถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวจะสามารถใชไดเมื่อโครงการครบกําหนดแลว 2 ป โดยคร้ังท่ี 1-คร้ังท่ี 4 ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิจะสามารถใชสิทธิไดรอยละ 40 คร้ังท่ี 5-คร้ังท่ี 8 ใชสิทธิไดรอยละ 70 และคร้ังท่ี 9-
คร้ังท่ี 12 จึงจะสามารถใชสิทธิไดเต็มจํานวน 
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 เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกกรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (“โครงการ ESOP#2”) ตามท่ีเสนอ 

 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ

บริษัท ใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 
(“โครงการ ESOP#2”) ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,239,860,207 เสียง (คิดเปนรอยละ 
100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

 
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยัง

มิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

  
เลขานุการท่ีประชุมแจงวาปจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,322,072,456 บาท แบง
ออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,322,072,456 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และมีทุนจด
ทะเบียนชําระแลวจํานวน 1,299,797,315 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,299,797,315 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งบริษัทมีหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 
22,275,141 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรไวเพื่อเสนอขาย
ตอผูถือหุนเดิม (Right Offering) จํานวน 16,292,791 หุน และสํารองไวเพื่อการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 จํานวน 5,982,350 หุน ท้ังน้ี 
เพื่อใหบริษัทสามารถเพิ่มทุนเปนจํานวนอื่นตอไป บริษัทจึงตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจากจํานวน 1,322,072,456 บาท เปน 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ี
ยังไมไดจําหนายจํานวน 19,733,251 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (ยกเวนหุนสามัญท่ีสํารอง
ไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 
ท่ีไดออกไปแลวและยังคงเหลืออยูจํานวน 2,541,890 หุน) 
 
คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาควรนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน  1,322,072,456 บาท  เปน 
1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญท่ียังไมไดจําหนายจํานวน 19,733,251 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (ยกเวนหุนสามัญท่ีสํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
บริษัทของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโครงการ ESOP#1 ท่ีไดออกไปแลวและยังคงเหลืออยู จํานวน 
2,541,890 หุน) เพื่อท่ีบริษัทจะเพิ่มทุนเปนจํานวนอื่นตอไปไดและพิจารณาอนุมัติการแกไข
หนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. เร่ือง ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหสอดคลองกับการลดทุน
จดทะเบียนเปนดังน้ี 
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“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  1,302,339,205 บาท (หน่ึงพันสามรอยสองลานสามแสนสามหมื่น
เกาพันสองรอยหาบาท) 

   แบงออกเปน    1,302,339,205 หุน  (หน่ึงพันสามรอยสองลานสามแสนสามหมื่น
เกาพันสองรอยหาหุน) 

  มูลคาหุนละ                      1 บาท     (หน่ึงบาท) 
      โดยแบงออกเปน   
             หุนสามัญ 1,302,339,205 หุน (หน่ึงพันสามรอยสองลานสามแสน

สามหมื่นเกาพนัสองรอยหาหุน) 
             หุนบุริมสิทธิ         - หุน     (- หุน)” 

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนจด
ทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัท
เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ตามท่ีประธานเสนอ 

 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียัง

มิไดนําออกจําหนาย และการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 1,240,060,207 เสียง 
(คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง) 

 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เรื่อง

ทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
   

เลขานุการท่ีประชุมแจงวาสืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 ซึ่งบริษัทกําหนดใหมีโครงการออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญชนิดระบุชื่อผูถือและไมสามารถโอนเปล่ียนมือได โดยจัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนผูบริหาร ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในจํานวน 
12,998,000 หนวย (โครงการ ESOP#-W2) ท้ังน้ี เพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 บริษัทจะตองเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,302,339,205 บาท เปนจํานวน 1,315,337,205 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 12,998,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท  
 

  คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 1,302,339,205 บาท เปนจํานวน 1,315,337,205 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญใหมจํานวน 12,998,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP# 2 และ
อนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. และเพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย 
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บริษัทจะตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน 1,315,337,205 บาท (หน่ึงพันสามรอยสิบหาลานสามแสนสามหมืน่เจ็ด

พันสองรอยหาบาท) 
    แบงออกเปน   1,315,337,205 หุน  (หน่ึงพันสามรอยสิบหาลานสามแสนสามหมืน่เจ็ด

พันสองรอยหาหุน) 
   มูลคาหุนละ                      1 บาท   (หน่ึงบาท) 

            โดยแบงออกเปน  
            หุนสามัญ 1,315,337,205 หุน  (หน่ึงพันสามรอยสิบหาลานสามแสนสามหมืน่เจ็ด

พันสองรอยหาหุน) 
             หุนบุริมสิทธิ        - หุน    (-หุน)” 

 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามท่ี
ประธานเสนอ 
 

มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 
4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 
จํานวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 
เสียง) 

 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

เลขานุการท่ีประชุมแจงวาสืบเน่ืองจากวาระท่ี 9 และ 11 เร่ืองการออกและเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนใหแกกรรมการท่ีเปนผูบริหาร ผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทยอย (โครงการ ESOP#2) และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุน ท้ังน้ี 
ตามรายละเอียดการใชสิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญท่ีกําหนดในวาระที่ 9 
ขางตน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรหุนสามัญใหมเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของ
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 ในอัตราสวน 1 
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน 
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คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 12,998,000 หุนเพื่อรองรับการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทของผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOPขางตน  
 
ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามท่ีประธานเสนอ 
 

มติที่ประชมุ     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามท่ี ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 
จํานวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง)  

 
วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม-ี  
 

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถวนแลว ประธานท่ีประชุมสอบถามวามีผูใดประสงคจะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
 

นายอดิเรก พิพัตนปทมา –ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมผูลงทุนไทย สอบถามวาบริษัทจะเขารวม
ประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นกับทางสมาคมสงเสริมกรรมการบริษัทไทย
หรือไม 

คุณธนกร ปุลิเวคินทร –กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหารชี้แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทจะ
นําไปพิจารณาศึกษาขอมูลและรายละเอียดโครงการ แตอยางไรก็ตามบริษัทไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการตอตานและปราบปรามการทุจริตในองคกรมาโดยตลอด 

 
คุณสุธาทิพย  เตชะชาคริต  –ผูถือหุนสอบถามวาในป 2557 บริษัทมีการเพิ่มทุนแตผล
ประกอบการยังไมเปนท่ีนาพอใจมากนัก ในป 2558 บริษัทมีแผนการดําเนินการอยางไร 

คุณวิชา พูลวรลักษณ –กรรมการและรองประธานกรรมการชี้แจงตอท่ีประชุมวา บริษัทมีธุรกิจ
หลัก 3 สวน คือ การจัดหาสิขสิทธิภาพยนตรตางประเทศ, การจัดทําภาพยนตรในรูปแบบโฮม
เอ็นเตอรเทนเมนท และการผลิตภาพยนตรไทย  

 การจัดหาสิขสิทธิภาพยนตรตางประเทศ มีการเปล่ียนจากการซื้อเพื่อฉายใน
โรงภาพยนตร เปนตัวแทนผูจัดจําหนายและไดรับคาตอบแทนจากการจัด
จําหนายซึ่งสามารถลดความเส่ียงจากการขาดทุน และสามารถทํากําไรใหกับ
บริษัทได 

 ธุรกิจโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ปจจุบันไมคอยไดรับความนิยม บริษัทได
พยายามลดสัดสวนธุรกิจดานน้ีลงและจะทําธุรกิจในสวนท่ีกอใหเกิดรายได 
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 การผลิตภาพยนตรไทย เปนธุรกิจท่ีบริษัทใหความสําคัญเน่ืองจากเปนท่ี
ตองการในตางจังหวัด และในขณะเดียวกันก็ไดรับความนิยมในตางประเทศ
ดวย เชน ประเทศกัมพูชา  

ปจจุบัน บริษัทเนนการเปน Content Provider ไมวาจะเปนการผลิตเองหรือรวมลงทุนกับคูคา
ทางธุรกิจ มากกวาการทําโฮมเอ็มเตอรเทนเมนท และหากสามารถทําภาพยนตรในเปนท่ี       
ชื่นชอบตรงกับความสนใจของตลาดก็จะทําใหบริษัทมีกําไรไดอยางแนนอน นอกจากน้ันบริษัท
ยังหาชองทางการจําหนายมากขึ้น เชน Smartphone, VOD (Video on Demand) เปนตน 
 
คุณสุธาทิพย เตชะชาคริต –ผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมวา Vision ของบริษัทในอีก 3-5 ปขางหนา
เปนอยางไร 

คุณวิชา พูลวรลักษณ –กรรมการและรองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา Vision ของบริษัท
คือ การผลิตภาพยนตรไทยใหมีคุณภาพ เพื่อแบงสัดสวนตลาดใหไดรอยละ 50-60 และให
ภาพยนตรไทยขยายในตลาด AEC และคาดหวังเปนอยางย่ิงท่ีจะนําภาพยนตรไทยทําตลาดใน
ประเทศจีนใหได 

 
เมื่อไมมีผูใดสอบถามตอท่ีประชุมประธานจึงกลาว ปดการประชุม เวลา 11.00 น. 
 
 
 

  
           (นายถิรชัย วุฒธิรรม)       

                             ประธานกรรมการ 


