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  เอกสารแนบท้าย 2 

           

                                                  

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประชมุเมื่อวนัองัคารที่ 21 เมษายน 2558 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน ชัน้ที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839 
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นางกุลกนิษฐ ค าศิริวัชราเป็นเลขานุการ            
ที่ประชุม เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 42 ราย      
รวมจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมถือทัง้สิน้ 1,240,051,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 95.40 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้ว
ของบริษัท) (หุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,299,797,315 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกลา่ว
แนะน าคณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทัง้ที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชมุ โดยมีรายช่ือดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท 
2. นายวชิา     พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท 
3. นายธนกร ปลุเิวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
4. นายธนะชยั     สนัติชยักลู  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวเิชฐ ตนัติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีรวฒัน์ องค์วาสฏิฐ์  กรรมการ 
8. นายสรุเชษฐ์ อศัวเรืองอนนัต์  กรรมการ 
9. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  กรรมการ 

เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

1. นางสาวสวุิมล  ศรีโสภาจิต        บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั 

ผู้สอบบัญช ี

1. นายไพบลู  ตนักลู        บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกลุกนษิฐ     ค าศิริวชัรา        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
2. นางสาวอารยา       สลัเลขวิทย์        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกลุกนษิฐ     ค าศิริวชัรา        

จากนัน้ เลขานุการที่ประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 และกล่าว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ และขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้

การออกเสียงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจ านวนหุ้นที่ถืออยู่     
หรือรับมอบฉนัทะมา โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษัทอาจ
เชิญให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วออกจากที่ประชมุได้เป็นการชัว่คราวในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนมุตัิการแต่งตัง้
กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสามารถลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของ  
ผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทกุๆวาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรือ  
งดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้ว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด
คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะคดัค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องที่ท่านต้องการในบัตร
ลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ เพื่อให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพื่อมานบัคะแนน ส าหรับ   
ผู้ ถือหุ้นที่ไม่คดัค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ ถือหุ้นอนุมตัิตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดย
บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนัน้ หักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมหรือ       
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนีส้ าหรับผู้ รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุ      
การออกเสยีงลงคะแนนไว้แล้ววา่เห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกสยีงในใบมอบฉนัทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนน บริษัทจะนบัคะแนนจากใบมอบฉนัทะ ทัง้นีเ้ลขานกุารจะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนน
ในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมทัง้ด้วยตนเอง  
และโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงการลงมตขิองที่ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมต้่องลงมติ  
- วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 8 และวาระที่ 12 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
- วาระที่ 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทข้อที่ 13 
- วาระที่ 7 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น    

ที่มาประชมุ 
- วาระที่ 9 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น    

ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงคดัค้านการเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิ 

- วาระท่ี 10 และวาระท่ี 11 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกคะแนนเสยีง 
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 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ
ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

            - ไมม่ี - 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่          
21 กรกฎาคม 2557 

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ของบริษัท  
ซึ่งได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัที่ 22 กรกฎาคม 2557 ปรากฎรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมซึ่งได้
จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มติที่ประชุม       ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัท่ี 22 กรกฎาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจ านวน 1,240,051,901 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 0 สยีง)  

วาระที่ 3 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557  

  ประธานมอบหมายให้นายธนกร ปุลิเวคินทร์ -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงาน            
ผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชมุทราบ 

นายธนกร ปลุิเวคินทร์ -กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2557 ซึ่งได้จดัสง่ให้กับ   
ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมต ิ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2557 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานมอบหมายให้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการรายงานสาระส าคญัจากงบการเงิน
ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว โดย    
มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบั
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

คณุอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา –ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถาม 3 ข้อ ดงันี ้

1. เมื่อปีที่แล้วบริษัทมีการเพิ่มทุนจ านวน 657 ล้านหุ้น หุ้นละ 1.50 บาท นัน้บริษัทได้จัดสรรเงิน
ดงักลา่วไปตามวตัถปุระสงค์ที่แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นหรือไม ่อยา่งไร 
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คณุฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ลงทนุในบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ 
ฟิล์มจ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตภาพยนตร์ประมาณ 40 ล้านบาท น าไปช าระหนีก้ับสถาบันการเงิน
ประมาณ 500 ล้านบาท และที่เหลือเป็นเงินที่ใช้หมนุเวียนในกิจการ ซึ่งการด าเนินการดงักลา่วท าให้
บริษัทประหยดัต้นทนุทางการเงิน กลา่วคือบริษัทสามารถประหยดัดอกเบีย้จ่ายได้มาก 

2. ในปีที่ 2557 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงูเมื่อเทียบกับรายได้ท าให้มีการขาดทุนสะสม บริษัทมี
แผนการด าเนินอยา่งไรเพื่อจะท าให้ธุรกิจสามารถมีก าไร 

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ – กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปี 2557 บริษัท      
มีก าไรแต่ก็มีการตดัส ารองหนีสู้ญมากท าให้ผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามปี 2558 บริษัท
เช่ือมัน่ว่าจะสามารถท าก าไรได้ เนื่องจากบริษัทมีระบบคดัเลือกภาพยนตร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึน้
และสามารถบริหารต้นทุนทางการเงินได้ดี นอกจากนัน้ บริษัทยงัเน้นการผลิตภาพยนตร์ไทย ซึ่งจะ
เติบโตสอดคล้องกบัการเพิ่มจ านวนโรงภาพยนตร์ของ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
ซึง่เป็นเป็นบริษัทแมด้่วยอีกประการหนึง่ 

3. จ านวน Free Float ของบริษัทไม่เป็นไปตามเกณฑ์ด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 บริษัทมีมาตรการแก้ไขอยา่งไร 

คุณฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ – กรรมการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักและ
พยายามหาทางแก้ไขมาโดยตลอด แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทยงัไม่สามารถแก้ไขจ านวนผู้ ถือหุ้นรายย่อย
ให้ครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน 
ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดุล และงบก าไรขาดทุน ประจ าปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที่    
31 ธันวาคม 2557 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็น   
ร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 
จ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลและงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงนิส ารองตามกฎหมาย  

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ กรรมการ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอตัรา
ประมาณร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี หากไม่มีเหตจุ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนัน้    
ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนยัส าคญั 

ทัง้นี ้ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทนุ บริษัทจึงไมส่ามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของ
มาตรา 115 และมาตรา116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) 
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 37 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก  
เงินก าไรและในการนีบ้ริษัทจึงไมส่ามารถจดัสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตามกฎหมายได้เช่นกนั 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงิน
ส ารองตามกฎหมาย  

 



 

- 16 - 
 

  เอกสารแนบท้าย 2 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิงดจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรก าไรสทุธิเป็นเงินส ารองตาม
กฎหมายตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย จ านวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 
เสยีง และงดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนการกรรมซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระ  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 14 จึงจ าเป็น
จะต้องพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ส าหรับการประชุมครัง้นี ้
กรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระนัน้มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

1. นายธนกร ปลุเิวคินทร์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
2. นายอรรถพล   ชดช้อย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3.นายสรุเชษฐ์ อศัวเรืองอนนัต์ กรรมการ  

ทัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ตัง้แต่วนัที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2558 
แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือมายงับริษัท 

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์ รวมทัง้ได้ปฏิบตัิหน้าที่ของตนด้วยดีเสมอมาจึงได้มีมติให้เสนอต่อ  
ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นให้แต่งตัง้กรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้หนึ่ง 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ผู้ ถือหุ้นควรท่ีจะแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ
ทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 

ทัง้นี ้ข้อมูลเบือ้งต้นของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
ใหมไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่านดงักล่าว แทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ โดยการกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติดงัตอ่ไปนี ้

1. อนุมตัิเลือกตัง้นายธนกร ปลุิเวคินทร์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง 
และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

2. อนุมตัิเลือกตัง้นายอรรถพล ชดช้อย กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่ประธาน
เสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง 
และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  
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3. อนุมัติเลือกตัง้นายสรุเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทตามที่
ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย จ านวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน     
0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 7  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2558 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ
ประจ าปี 2558 นี ้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัหน้าที่และความรับผิดของกรรมการและได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการใน
บริษัทอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันและได้ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับปี 2558 โดยก าหนดวงเงิน
คา่ตอบแทนส าหรับกรรมการดงักลา่วเป็นจ านวนไมเ่กิน 2 ล้านบาท 

ประธานเรียนเชิญนางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ กรรมการ เป็นผู้ รายงานรายละเอียดโดย
เปรียบเทียบข้อมลูของปี 2556 – 2557 และปี 2558 (ปีที่เสนอ) ตอ่ทา่นผู้ ถือหุ้น รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

                                                                                                 หน่วย/บาท 

       รายการค่าตอบแทน        ปี 2556       ปี 2557  ปี 2558 (ปีที่เสนอ) 

 ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ที่มา   

 ประชุม 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 

 

ค่าตอบแทนกรรมการรายปี 

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 

กรรมการท่านอื่นๆ       60,000.00      60,000.00       60,000.00 

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

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการ
ประจ าปี 2558 ตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิก าหนดค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมส าหรับกรรมการประจ าปี 2558 
ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,240,057,627 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100   
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน  0 
เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  
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วาระที่ 8         พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจ าปี 2558 

                      เลขานุการที่ประชุมแจ้งว่า ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535  (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)มาตรา 
120 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที่ 32.ก าหนดให้เป็นอ านาจของที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้
ผู้ สอบบัญชีของบริษัทในทุกปีส าหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วได้เสนอให้
คณะกรรมการท าการเสนอให้ที่ประชมุแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั คือ  

1. นายไพบลู ตนักูล   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 หรือ  
2. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 หรือ 
3. นายพิสิฐ ทางธนกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4095  

เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ านาจใน
การด าเนินการตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินดงักลา่ว 

ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตัิงานได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์     
คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั แทนได้ 

ทัง้นี ้ ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีนี ้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานและ
ความเป็นอิสระ ค่าสอบบญัชี คุณสมบตัิตามที่คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยก าหนดเป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ 

นอกจากนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด และผู้ สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอช่ือ
ดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมีผลกระทบตอ่การปฏิบตัิหน้าที่อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด  

ในสว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที่ในการสอบทาน
และตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับบริษัทและ
บริษัทยอ่ย ประจ าปี 2558 โดยก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัทและบริษัทในกลุม่เปรียบเทียบกบั
ปี 2557 ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

                       บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) 
ปี 2557 

 ค่าสอบบัญชี (บาท) 
  ปี 2558(ปีที่เสนอ) 

  คา่สอบบญัชีระหวา่งกาล บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส      
เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)  
ส าหรับ ไตรมาส 1 - 3  

1,305,000 1,305,000 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากดั 
(มหาชน) ประจ าปี  

900,000 900,000 

                      รวม 2,205,000 2,205,000 
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                       บริษัท ค่าสอบบัญชี (บาท) 

ปี 2557 
 ค่าสอบบัญชี (บาท) 
  ปี 2558(ปีที่เสนอ) 

บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จ ากดั 455,000 455,000 

บริษัท เอ็ม วี ดี จ ากดั 535,000 535,000 

บริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้ไนน์ จ ากดั 425,000 425,000 

บริษัท แปซิฟิค มีเดีย เซลล์ จ ากดั 100,000 100,000 

บริษัท ทีวี ฟอรัม จ ากดั 50,000 50,000 

บริษัท ทาเลนต์ วนั จ ากดั 150,000 150,000 

บริษัท เมเจอร์ กนัตนา บรอดแคสคติง้ จ ากดั 260,000 260,000 

บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั 250,000 250,000 

                                       รวม 4,430,000 4,430,000 
 
  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีบริษัทประจ าปี 

2558 ในวงเงินไมเ่กิน 4,430,000 บาท 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 
2558 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,240,060,007 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียง
จ านวน 0 เสยีง)              

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่ จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ 
ESOP#2”) 

   เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งวา่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างก าลงัใจให้กบับคุลากรท่ีมีสว่นร่วมในความส าเร็จของ
บริษัทที่ผ่านมา และเพื่อสร้างแรงจูงใจและเป็นผลตอบแทนการปฏิบตัิงานแก่บคุลากรของบริษัทให้มี
ความตัง้ใจในการท างานกบับริษัทตอ่ไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท
และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท          
จึงเห็นควรก าหนดให้มีโครงการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ ถือและไม่
สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ โดยจดัสรรให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท
และ/หรือบริษัทยอ่ยในจ านวน 12,998,000 หนว่ย (โครงาร ESOP#2) รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 
ล าดบัท่ี 5 

  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทออกใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัชนิดระบช่ืุอผู้ ถือและไมส่ามารถโอนเปลีย่นมือได้ โดยจดัสรรให้แก่กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในจ านวน 12,998,000 หน่วย 
(โครงการESOP#2) และเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้คณะกรรมการของบริษัท ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมี
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อ านาจในการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการจดัตัง้โครงการ ESOP#2 และการออกและ
เสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิของบริษัทดงักลา่วได้ทกุประการตามที่เห็นสมควรและภายใต้ขอบอ านาจ
ที่กฎหมายก าหนด ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ก าหนด แก้ไข เปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดและ
เง่ือนไขอื่นๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิของบริษัท ภายใต้
ขอบอ านาจของกฎหมาย 

   ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้รับใบส าคญัแสดงสทิธิในโครงการจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี  ้

 ประธานจึงสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดมีข้อสงสยัซกัถามหรือไม ่ 

คณุอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา –ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี ้ก าหนดการใช้
สทิธิ ครัง้ที่ 1 ครัง้ 2 หมายความอยา่งไร และการใช้สทิธิครัง้ที่ 1 นัน้สามารถให้ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิ
ใช้ได้ถึงร้อยละ 40 นัน้เป็นสดัสว่นท่ีสงูไปหรือไม่ 

คณุสวุิมล ศรีโสภาจิต –ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลสั จ ากดั ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 
ครัง้ที่ระบุในการใช้สิทธินัน้คือการใช้สิทธิรายไตรมาส โดยผู้ ที่ถือใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะ
สามารถใช้ได้เมื่อโครงการครบก าหนดแล้ว 2 ปี โดยครัง้ที่ 1-ครัง้ที่ 4 ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะ
สามารถใช้สิทธิได้ร้อยละ 40 ครัง้ที่ 5-ครัง้ที่ 8 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 70 และครัง้ที่ 9-ครัง้ที่ 12 จึงจะ
สามารถใช้สทิธิได้เต็มจ านวน 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขาย
ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ให้แก่กรรมการท่ีเป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย (“โครงการ ESOP#2”) ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
ให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (“โครงการ 
ESOP#2”) ด้วยคะแนนเสยีง เห็นด้วย จ านวน 1,239,860,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน  0 เสียง และ  
งดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้     
น าออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

 เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งวา่ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 1,322,072,456 บาท แบง่ออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 1,322,072,456 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วจ านวน 
1,299,797,315 บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,299,797,315 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ซึง่บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้น าออกจ าหนา่ยจ านวน 22,275,141 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ซึง่เป็นหุ้นท่ีเหลอืจากการจดัสรรไว้เพื่อเสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิม (Right Offering) จ านวน 16,292,791 
หุ้น และส ารองไว้เพื่อการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP#1 
จ านวน 5,982,350 หุ้น ทัง้นี ้เพื่อให้บริษัทสามารถเพิ่มทนุเป็นจ านวนอื่นตอ่ไป บริษัทจึงต้องด าเนินการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,322,072,456 บาท เป็น 1,302,339,205 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 19,733,251 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญ           
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ที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิโครงการ ESOP#1 
ที่ได้ออกไปแล้วและยงัคงเหลอือยูจ่ านวน 2,541,890 หุ้น) 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 พิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,322,072,456 บาท เป็น 1,302,339,205 บาท 
โดยการยกเลิกหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายจ านวน 19,733,251 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(ยกเว้นหุ้นสามญัที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิ
โครงการ ESOP#1 ที่ได้ออกไปแล้วและยงัคงเหลืออยู่ จ านวน 2,541,890 หุ้น) เพื่อที่บริษัทจะเพิ่มทุน
เป็นจ านวนอื่นตอ่ไปได้และพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง ทนุจด
ทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   1,302,339,205 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยสองล้านสามแสนสาม
หมื่นเก้าพนัสองร้อยห้าบาท) 

   แบง่ออกเป็น     1,302,339,205 หุ้น  (หนึง่พนัสามร้อยสองล้านสามแสนสาม
หมื่นเก้าพนัสองร้อยห้าหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ                       1 บาท     (หนึง่บาท) 

      โดยแบง่ออกเป็น   

             หุ้นสามญั 1,302,339,205 หุ้น (หนึง่พนัสามร้อยสองล้านสามแสนสาม
หมื่นเก้าพนัสองร้อยห้าหุ้น) 

             หุ้นบริุมสทิธิ         - หุ้น     (- หุ้น)” 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่  
ยงัมิได้น าออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิ ได้น า
ออกจ าหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ    
ลดทนุจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 1,240,060,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง 
และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 11   พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุน    
จดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

   เลขานกุารท่ีประชมุแจ้งวา่สบืเนื่องจากวาระท่ี 9 ซึง่บริษัทก าหนดให้มีโครงการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ
ที่จะซือ้หุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผู้ ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้  โดยจัดสรรให้แก่กรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยในจ านวน 12,998,000 หน่วย (โครงการ 
ESOP#-W2) ทัง้นี ้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอ
ขายตามโครงการ ESOP#2 บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจ านวน 1,302,339,205 
บาท เป็นจ านวน 1,315,337,205 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 12,998,000 หุ้น มูลค่า     
หุ้นละ 1 บาท  



 

- 22 - 
 

  เอกสารแนบท้าย 2 

   คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจากจ านวน 1,302,339,205 บาท เป็นจ านวน 1,315,337,205 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
ใหม่ จ านวน 12,998,000 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้ นสามัญของ        
ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP# 2 และอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน  1,315,337,205 บาท (หนึง่พนัสามร้อยสบิห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั
สองร้อยห้าบาท) 

    แบง่ออกเป็น    1,315,337,205 หุ้น  (หนึง่พนัสามร้อยสบิห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั
สองร้อยห้าหุ้น) 

   มลูคา่หุ้นละ    1 บาท   (หนึง่บาท) 

            โดยแบง่ออกเป็น  

            หุ้นสามญั  1,315,337,205 หุ้น  (หนึง่พนัสามร้อยสบิห้าล้านสามแสนสามหมื่นเจ็ดพนั
สองร้อยห้าหุ้น) 

             หุ้นบริุมสทิธิ        - หุ้น    (-หุ้น)” 

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียน และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม      ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.   
เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 
1,240,060,207 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

เลขานกุารที่ประชุมแจ้งว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 9 และ 11 เร่ืองการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นให้แก่กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ /หรือบริษัทย่อย 
(โครงการ ESOP#2) และการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัใหม่เพิ่มทนุ ทัง้นี ้ตาม
รายละเอียดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบส าคญัแสดงสิทธิเป็นหุ้นสามญัที่ก าหนดในวาระที่ 9 ข้างต้น 
บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัใหมเ่พิ่มทนุเพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือใบส าคญั
แสดงสทิธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP#2 ในอตัราสว่น 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิสามารถ
ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 12,998,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOPข้างต้น  
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ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่ประธานเสนอ 

มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามที่ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย จ านวน 
1,240,060,207 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ     
ออกเสยีงลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสยีง และงดออกเสยีงจ านวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 13 พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม่ี-  

เมื่อพิจารณาตามวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานที่ประชุมสอบถามว่ามีผู้ ใดประสงค์จะ
สอบถามเพิ่มเติมหรือไม ่

นายอดิเรก พิพัตน์ปัทมา –ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทจะเข้าร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัทางสมาคมสง่เสริมกรรมการบริษัทไทยหรือไม ่

คุณธนกร ปุลิเวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะน าไป
พิจารณาศกึษาข้อมลูและรายละเอียดโครงการ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
การตอ่ต้านและปราบปรามการทจุริตในองค์กรมาโดยตลอด 

คณุสธุาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ในปี 2557 บริษัทมีการเพิ่มทนุแตผ่ลประกอบการยงัไม่
เป็นท่ีนา่พอใจมากนกั ในปี 2558 บริษัทมีแผนการด าเนินการอยา่งไร 

คณุวิชา พูลวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีธุรกิจ
หลกั 3 สว่น คือ การจดัหาสขิสทิธิภาพยนตร์ตา่งประเทศ, การจดัท าภาพยนตร์ในรูปแบบโฮม เอ็นเตอร์
เทนเม้นท์และการผลติภาพยนตร์ไทย  

 การจัดหาสิขสิทธิภาพยนตร์ต่างประเทศ มีการเปลี่ยนจากการซือ้เพื่อฉายในโรง
ภาพยนตร์ เป็นตวัแทนผู้จดัจ าหน่ายและได้รับค่าตอบแทนจากการจดัจ าหน่ายซึ่ง
สามารถลดความเสีย่งจากการขาดทุน และสามารถท าก าไรให้กบับริษัทได้ 

 ธุรกิจโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบันไม่ได้รับความนิยม บริษัทได้พยายามลด
สดัสว่นธุรกิจด้านนีล้ง 

 การผลติภาพยนตร์ไทย เป็นธุรกิจที่บริษัทให้ความส าคญัเนื่องจากเป็นท่ีต้องการใน
ตา่งจงัหวดั และในขณะเดียวกนัก็ได้รับความนิยมในตา่งประเทศด้วย เช่น ประเทศ
กมัพชูา  

ปัจจุบนั บริษัทเน้นการเป็น Content Provider ไม่ว่าจะเป็นการผลิตเองหรือร่วมลงทนุกบัคู่ค้าทางธุรกิจ 
มากกวา่การท าโฮมเอ็มเตอร์เทนเม้นท์ และหากสามารถท าภาพยนตร์ในเป็นที่ช่ืนชอบตรงกบัความสนใจ
ของตลาดก็จะท าให้บริษัทมีก าไรได้อยา่งแนน่อน นอกจากนัน้บริษัทยงัหาช่องทางการจ าหน่ายมากขึน้ 
เช่น Smartphone, VOD (Video on Demand) เป็นต้น 
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คณุสธุาทิพย์ เตชะชาคริต –ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า Vision ของบริษัทในอีก 3-5 ปีข้างหน้าเป็น
อยา่งไร 

คณุวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า Vision ของบริษัท
คือ การผลิตภาพยนตร์ไทยให้มีคุณภาพ เพื่อแบ่งสดัสว่นตลาดให้ได้ร้อยละ 50-60 และให้ภาพยนตร์
ไทยขยายในตลาด AEC และคาดหวงัเป็นอยา่งยิ่งที่จะน าภาพยนตร์ไทยท าตลาดในประเทศจีนให้ได้ 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ที่ประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 11.00 น. 

 

 

  

           (นายถิรชยั วฒุิธรรม)       
                           ประธานกรรมการบริษัท 


