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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557 
บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จาํกัด (มหาชน) 

 
 

 ประชุมเมือ่วันอังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2557 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นท่ี 5 โรงท่ี 5 
เลขท่ี 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม นางอารยา สัลเลขวิทยเปนเลขานุการท่ี
ประชุม เลขานุการฯ แจงตอท่ีประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 71 ราย 
รวมจํานวนหุนท่ีผูถือหุนท่ีมาประชุมถือท้ังส้ิน 615,972,097 หุน (คิดเปนรอยละ 93.64 ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
แลวของบริษัท) (หุนท่ีจําหนายแลวของบริษัทคือ 657,829,978 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
พรอมกลาวแนะนําคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมท้ังท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเขารวม
ประชุม 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. นายสงา ฉัตรชยัรุงเรือง  กรรมการ 
9. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพฒัน  กรรมการ 

 
เลขานุการบรษัิท 

1. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพฒัน รักษาการเลขานุการบริษัท 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 
1. นางอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จาํกัด 

 
เลขานุการที่ประชุม 

1. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        
 
จากน้ัน เลขานุการท่ีประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 และ 

กลาวตอนรับผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังน้ี 
 

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังน้ัน ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนท่ีถือ
อยูหรือรับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือ
บริษัทอาจเชิญใหผูถือหุนดังกลาวออกจากท่ีประชุมไดเปนการชั่วคราวในวาระน้ันๆ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา
อันมีคาของผูถือหุน ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไม
มีผูใดคัดคานหรืองดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระน้ันวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ีประธานเสนอ แต
ถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนท่ีประสงคจะคัดคานหรืองดออก
เสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดแจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในชอง
ท่ีทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหไปและขอใหผูถือหุนชูมือข้ึน เพื่อใหพนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร 
เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนท่ีไมคัดคานหรือไมงดออกเสียงจะถือวาผูถือหุนอนุมัติตามท่ีเสนอ  และไมตอง
ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและหรืองดออกเสียงน้ัน หักออกจากจํานวน
เสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแตละวาระ นอกจากน้ีสําหรับ
ผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบหรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบ
มอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ท้ังน้ี
เลขานุการจะเปนผูแจงใหท่ีประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับไดจะเปน
คะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีเขาประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแตละวาระจะ
ใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ 

 
 จากนั้นเลขานุการไดแจงใหท่ีประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังน้ี ซึ่งจะประกอบไปดวย
คะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

- วาระท่ี 1 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 3 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง 
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 เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตาม
ระเบียบวาระดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
            - ไมม ี- 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเมือ่วันที ่23  

เมษายน 2557 
 
ประธานไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ของบริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการ
ประชุมซึ่งไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม      ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  ซึ่ง  

ประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2557 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน    
615,975,197 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 สียง)  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

 
เลขานุการท่ีประชุมแจงวาบริษัทมีความประสงคท่ีจะทําการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนออกใหมใหแกผู
ถือหุนเดิมของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมท้ังส้ินอีกจํานวน 
657,829,978 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 657,829,978 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 
บาท รวมทุนจดทะเบียนท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาวจะมีจํานวนท้ังส้ิน 
1,322,072,456 บาท แบงออกเปน 1,322,072,456 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ส่ิงท่ี
สงมาดวยลําดับท่ี 3)  

 
 นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวดวย 
 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จํานวน 657,829,978 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 657,829,978 หุน มูลคาท่ีตราไวหุน
ละ 1 บาท และผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังน้ี 



 

- 4 - 
 

 
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียน  1,322,072,456 บาท (หน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองลานเจ็ดหมื่นสองพัน

ส่ีรอยหาสิบหกบาท) 
          แบงออกเปน    1,322,072,456 หุน   (หน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองลานเจ็ดหมื่นสองพัน

ส่ีรอยหาสิบหกหุน) 
             มูลคาหุนละ           1 บาท  (หน่ึงบาท) 

                   โดยแบงออกเปน   
               หุนสามัญ 1,322,072,456 หุน   (หน่ึงพันสามรอยย่ีสิบสองลานเจ็ดหมื่นสองพัน

ส่ีรอยหาสิบหกหุน) 
                      หุนบุริมสิทธ ิ          ไมม”ี 
 

ประธานสอบถามวาผูถอืหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
คุณศิริพร สงบธรรม ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมผูถือหุนไทย สอบถามวาหากผูถือหุนจองซือ้หุน
จะไดรับเงินปนผลนับต้ังแตปท่ีจองซือ้หุนสามญัเพิ่มทุนใชหรือไม 
 
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน กรรมการไดชี้แจงเพิ่มเติมวา การจายเงินปนผลน้ันข้ึนอยูกับผล
ประกอบการของบริษัทดวยหากมีผลกําไรขาดทุน บริษัทฯก็ไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือ
หุน 
 
คุณกอบกิจ กิตติโสภากูรผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามวาผูท่ีใชสิทธิ MPIC-ESOP #1 จะ
มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนหรือไม และอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ 
MPIC- ESOP#1 
 
นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพฒัน กรรมการแจงตอท่ีประชมุวาปจจุบันยังไมมีผูใชสิทธิใน MPIC-
ESOP #1ดังกลาว สวนโครงการเหลือระยะเวลาอีก 3 ปราคาเสนอขายอยูท่ี 1.59 บาท 
 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา MPIC-ESOP #1 ราคาเสนอขายอยูท่ี 
1.59 บาท แตราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังน้ีอยูท่ี 1.50 บาทจะมีการปรับสิทธิราคา 
ESOP หรือไม 
นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน กรรมการจะมีการปรับสิทธิหลังจากท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังน้ีมีมติ
อนุมัติการเพิ่มทุน และการจัดสรรหุน 
 
มีผูหุนทานหน่ึงสอบถามวาเงินเพิ่มทุนคร้ังน้ี จะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด 
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นายธนกร ปุลิเวคินทร กรรมการและเจาหนาท่ีบริหารแจงตอท่ีประชุมวาการเพิ่มทุนคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงคหลัก  2 สวน คือ เพื่อใชในการขยายธุรกิจ Content ของบริษัทฯ โดยลงทุนผลิต
ภาพยนตรไทยเพิ่มเติม และอีกสวนเพื่อนําไปใชหน้ีของบริษัทฯ 

 
เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ

บริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียง   
เห็นดวย จํานวน 615,975,404 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 
เสียง) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 
 

สืบเน่ืองจากวาระท่ี 3 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญใหมเพิ่มทุน 
 

 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน  
657,829,978 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม ของบริษัทตามสัดสวนการ
ถือหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคา
เสนอขายหุนละ 1.50 บาท โดยผูถือหุนเดิมไมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินกวาสิทธิของตนตามอัตรา
ท่ีกําหนด โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2557 (Record date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดใน
วันท่ี   31 กรกฎาคม 2557 และกําหนดวันจองซื้อและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนใน
ระหวางวันท่ี 19-22 และวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. – 15.30 น. 

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรขางตน ใหเสนอตอท่ีประชุมผูถอืหุนเพื่อ
พิจารณาในโอกาสตอไป  

นอกจากน้ี ผูถือหุนควรอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจาหนาท่ี
บริหาร และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการเสนอขายหุนดังกลาวขางตนไดทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกําหนด 
แกไข เปล่ียนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซื้อ 
และการแตงต้ังผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการดังกลาว เปนตน 
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ประธานสอบถามวาผูถอืหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูรับมอบฉันทะสอบถามวาเหตุใดจึงผูถือหุนเดิมจึงไมสามารถจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิได ซึ่งอาจทําใหบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนไมเต็มจํานวน 

 
นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงตอท่ีประชุม
วาหากบริษัทใหจองหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได ก็อาจจะทําใหผูถือหุนรายใหญสามารถใชสิทธิ
ดังกลาวไดซึ่งอาจทําใหสัดสวนของผูถือหุนรายใหญเพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯคาดวาผูถือหุนราย
ยอยจะมาใชสิทธิพอสมควร เพราะฉะน้ันจํานวนเงินสําหรับการเพิ่มทุนก็จะขาดไปเล็กนอย 
 
เมื่อไมมีคําถามอื่น ประธานจึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุน 

 
มติที่ประชุม     ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย 

จํานวน 616,305,804 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 
เสียง) 

 
วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม-ี  
 

ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  
 
คุณสุธาทิพย เตชะชาคริต ผูถือหุนสอบถามคณะกรรมการวารูปแบบของบริษัทมีการปรับตัวใน
ทิศทางใด การแขงขันกับบริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน)  เปนอยางไร และทิศทางของ
บริษัทฯหลังจากการเพิ่มทุนจะเปล่ียนไปหรือไม  
 
คุณวิชา พูลวรลักษณ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท แจงตอท่ีประชุมวาในอดีต
บริษัทฯ มุงเนนการทําโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ซึ่งการจัดหาภาพยนตรตามเทศกาลภาพยนตร
ตางๆ ก็จะเปนการจัดหาภาพยนตรเพื่อนํามาฉายในโรงภาพยนตร และเพื่อนําภาพยนตรมา
ผลิตเปนโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ซึ่งคาใชจายสําหรับการจัดหาภาพยนตรจะอยูท่ีประมาณ 12-
15 ลานดอลลารสหรัฐตอป 
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ในชวง 2-3 ปท่ีผานมาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร เน่ืองจากวิถีชิวิตของ
คนเปล่ียนไป เมื่อปท่ีผานมาบริษัทฯจึงมีการปรับโครงสรางใหมมุงเนนท่ี Content ปนหลัก โดย
แบงออกเปน 2 สวนคือ เปนตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศจากตัวแทนของภูมิภาค
แทนการซื้อมาเพื่อจัดจําหนายเอง และตัดการซื้อภาพยนตรเพื่อผลิตเปนโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท 
ซึ่งจะทําใหลดตนทุนของบริษัทไดมาก และอีกสวนบริษัทฯจะเนนการสรางภาพยนตรไทยซึ่งจะ
ผลิตภาพยนตรไทยปละ 5 เร่ืองตอบริษัทยอย โดยแนวโนมความนิยมในภาพยนตรไทยมีมากขึ้น 
พิจารณาไดจากการเติบโตของภาพยนตรไทยในตางจังหวัดท่ีเติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30ในปท่ี
ผานมา นอกจากน้ันบริษัทฯยังเล็งเห็นวาภาพยนตรไทยมีศักยภาพเปนสินคาสงออกไปยัง
ประเทศเพื่อนบานดวย 
 
สําหรับบริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) คุณวิชา พูลวรลักษณแจงตอท่ีประชุมวา บริษัท 
กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) ไมใชคูแขงของบริษัทฯแตเปนคูคาของบริษัท  
 
นอกจากน้ันคุณวิชา พูลวรลักษณยังไดแจงตอท่ีประชุมวาการเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะทําใหฐานะ
การเงินของบริษัทดีขึ้น และจะทําใหบริษัทแข็งแรงอยางแนนอน 

 
ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือ
สอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม  

 
ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอประเด็นอื่นใดตอท่ีประชุมประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา11.00 น. 
 
 
 

 
           (นายถิรชัย วุฒธิรรม)       

                             ประธานกรรมการ 


