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  เอกสารแนบทาย 2 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2556 

บริษัท เอ็ม พิคเจอรส เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) 
 
 
 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขท่ี 
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานท่ีประชุม นางกุลนิษฐ คําศิริวัชราเปนเลขานุการท่ีประชุม 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 116 ราย รวมจํานวนหุน
ที่ผูถือหุนที่มาประชุมถือทั้งสิ้น 524,526,152 หุน (คิดเปนรอยละ 81.80 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวของบริษัท) (หุนที่
จําหนายแลวของบริษัทคือ 641,250,000 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท พรอมกลาวแนะนํา
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัทที่มาเขารวมประชุม โดยมีรายช่ือดังนี้ 
 
กรรมการทีเ่ขารวมประชุม    

1. นายถิรชยั     วุฒิธรรม    กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2. นายวิชา     พูลวรลักษณ  กรรมการ/รองประธานกรรมการ 
3. นายฐิตกร      อุษยาพร   กรรมการ/ประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายธนะชัย     สันติชัยกลู  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล   ชดชอย   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
6. นายวิเชฐ     ตันติวานิช  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
7. นายเผด็จ     หงษฟา   กรรมการ 
8. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน  กรรมการ 

 
กรรมการที่ลาประชุม 
       1. นายเชษฐ   มังคโลดม      กรรมการ 
 
ที่ปรึกษาทางการเงิน 

1. นายเลก็     สิขรวิทย       บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
2. นางสาวสุวมิล     ศรีโสภาจิต       บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จํากัด 
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ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
1. นายสมศักดิ์       ศิริชัยนฤมติร       บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด 
2. นายสุพล      คาพลอยด ี       บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด 

          
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมยีร จํากัด 
2. นางอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมยีร จํากัด 

 
เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกุลกนิษฐ     คําศิริวัชรา         
 
จากน้ัน เลขานุการที่ประชุม ไดเชิญประธานกลาว เปดการประชุมวิสามัญผู ถือหุ นค ร้ั งที่  1 /2556 

และกลาวตอน รับผู ถือหุ นที่ เข าร วมประชุม  และขอให เลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได
ดังนี ้

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังนั้น ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือ
รับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น หรือบริษัทอาจเชิญ
ใหผูถือหุนดังกลาวออกจากท่ีประชุมไดเปนการช่ัวคราวในวาระนั้นๆ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน 
ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออก
เสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามที่ประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือ
ประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได
แจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในชองที่ทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดแจก
ใหไปและขอใหผูถือหุนชูมอืข้ึน เพื่อใหพนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนที่ไมคัดคานหรือไม
งดออกเสียงจะถือวาผูถือหุนอนุมัติตามท่ีเสนอ  และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม
เห็นดวยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระ นอกจากนี้สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ
หรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจาก
ใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเปนผูแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได
จะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแตละวาระจะ
ใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ 

 
 จากน้ันเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ ซึ่งจะประกอบไปดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้  

- วาระที่ 1 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
- วาระท่ี 2 และวาระที่ 5 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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- วาระท่ี 3 และวาระที่ 4  ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง 
 

 เมื่อชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
            - ไมมี - 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23  

เมษายน 2556 
 
ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป2556ของบริษัท
ซึ่งไดถูกจัดข้ึนเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซ่ึงได
จัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม       ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 ซึ่ง ประชุม

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวยจํานวน 524,677,431 เสียง 
(คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็น
ดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 100 เสียง 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและรายการที่เกี่ยวโยงกัน อัน

เนื่องมาจากการเขาซื้อหุนสามัญในบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด และ บริษัท 
ทาเลนต วัน จํากัด   

  
ประธานมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
 
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
 
เพื่อเปนการขยายธุรกิจของบริษัทและเปนการเพิ่มศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมี
ความประสงคจะเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเกี่ยวโยงกันอันเนื่องมาจากการเขาซ้ือ
หุนสามัญของบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด (“M Channel”)   และบริษัท ทาเลนต วัน 
จํากัด (“T1”) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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(ก) ซื้อหุนสามัญของ M Channel จํานวน 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดของ M Channel ในราคาหุนละ 14.38 บาท จากบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) (“Major”) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท จํานวน 1,799,996 หุน และผู
ถือหุนรายอื่นทั้งหมดของ M Channel จํานวน 6 ราย รวมจํานวน 2,200,004 หุน รวมมูลคา
ทั้งสิ้น 57,520,000 บาท โดยบริษัทจะออกหุนสามัญใหม จํานวน 21,200,000 หุน ในราคาเสนอ
ขายหุนละ 2.71 บาท ใหแกผูถือหุนแตละรายของ M Channel แทนการชําระราคาซ้ือขายหุน
ของ M Channel ดวยเงินสด (หรืออีกนัยหนึ่งคือ Major และผูถือหุนรายอื่นทั้งหมดของ M 
Channel จะชําระราคาคาหุนออกใหมของบริษัทดวยหุนของ M Channel ที่บุคคลดังกลาวถืออยู 
(Share Swap)) โดยอัตราสวนการแลกเปลี่ยนหุนจะเทากับ 5.30 หุนใหมของบริษัท ตอ 1 หุนของ 
M Channel ในการคํานวณอัตราสวนการแลกเปลี่ยนหุน หากมีเศษของหุนใหตัดเศษของหุนทิ้ง 

(ข) ซื้อหุนสามัญของ T1 จํานวน 320,000 หุน คิดเปนรอยละ 80 ของจํานวนหุนทั้งหมดของ T1 
ในราคาหุนละ 59.7 บาทจาก Major รวมมูลคาทั้งสิ้น 19,104,000 บาทโดยบริษัทจะออกหุน
สามัญใหม จํานวน 7,040,000 หุน ในราคาเสนอขายหุนละ 2.71 บาท ใหแก Major แทนการ
ชําระราคาซ้ือขายหุนของ T1 ดวยเงินสด (หรืออีกนัยหนึ่งคือ Major จะชําระคาหุนออกใหมของ
บริษัทดวยหุนของ T1 ที่ Major ถืออยู (Share Swap)) โดยอัตราสวนการแลกเปลี่ยนหุนจะ
เทากับ 22 หุนใหมของบริษัท ตอ 1 หุนของ T1 ในการคํานวณอัตราสวนการแลกเปลี่ยนหุน หาก
มีเศษของหุนใหตัดเศษของหุนทิ้ง 

 
ราคาเสนอขายหุนออกใหมของบริษัทดังกลาวไมเปนการเสนอขายหุนในราคาต่ํากวาราคาตลาด ซึ่ง
คํานวณโดยอิงกับราคาซื้อขายถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนของบริษัทในตลาดหลักทรัพยรวม 15 วันทํา
การกอนวันที่คณะกรรมการมีมติในการประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2556 (คํานวณจากราคาตลาด
ระหวาง 17 เมษายน –9 พฤษภาคม 2556 ราคาหุนละ 2.71 บาท) 
 
ทั้งนี้ การเขาทํารายการขางตนเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญที่เขา
ขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย และประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 
พ.ศ. 2547 (“ประกาศไดมา/จําหนายไป”) โดยเมื่อคํานวณขนาดของรายการในการซ้ือหุนสามัญใน 
M Channel และ  T1 ตามเกณฑของประกาศไดมา/จําหนายไปแลว ขนาดของรายการมีมูลคารวมกัน
เทากับรอยละ 110 คํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยสุทธิ (Net Tangible Assets) ในสวนของ
สินทรัพยที่ไดมาเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยสุทธิ รวมของบริษัทและบริษัทยอย โดยคํานวณจากงบ
การเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ซึ่งถือเปนรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศ
ไดมา/จําหนายไป  
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นอกจากนี้ เนื่องจาก  Major เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท ถือหุนอยูในบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 
2556 ทั้งสิ้น 476,830,789 หุน (คิดเปนรอยละ 74.36 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท) และ
นายวิชา พูลวรลักษณ เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ Major การเขาซ้ือหุนใน M Channel และใน 
T1 จาก Major และนายวิชา พูลวรลักษณดังกลาวจึงเปนการเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และ
ประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด
ทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) โดยมีขนาดของ
รายการรวมกันเทากับรอยละ 111.01 ของมูลคาตามบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย (Book Value) 
โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556  

   
 ดังนั้น การเขาทํารายการในคร้ังนี้ บริษัทจะตองไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการ

ไดมาซ่ึงสินทรัพยของบริษัทและการทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันดังกลาวดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 
ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนและ/หรือผูรับมอบฉันทะท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสียตามประกาศไดมา/จําหนายไปและประกาศ
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยผูถือหุนที่มีสวนไดในวาระการประชุมนี้ คือ บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป 
จํากัด (มหาชน) 

 
ทั้งนี้ บริษัทจะเขาทํารายการดังกลาวก็ตอเมื่อที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดอนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว และคูสัญญาแตละรายท่ีเกี่ยวของไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนและ/หรือเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว และรวมท้ังเงื่อนไขบังคับกอนตางๆ ที่จะระบุไวในสัญญาซ้ือขายหุนสําเร็จ
ลง 

 
ในกรณีที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2556 ของบริษัทไมอนุมัติการเขาทํารายการดังกลาวในวาระ
ที่ 3 นี้ บริษัทจะไมพิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ตามท่ีจะกลาวไวในวาระที่ 4-5 ตอไป 
 
ผูถือหุนสอบถามวาหากมีการทํา Tender Offer  Major จะนําบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย หรือไม 
- คุณฐิตกร อุษยาพร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารแจงตอที่ประชุมวา บริษัทและ Major ไม
มีแผนนํากิจการออกจากตลาดหลักทรัพยแตอยางใด 

 
นอกจากนั้นยังสอบถามวา การที่ T1 มีผลดําเนินงานขาดทุนและมีแนวโนมขาดทุนตอเนื่อง ฝาย
จัดการมีแผนการดําเนินการใหกิจการของ T1 มีผลดําเนินงานท่ีมีกําไรอยางไร 
- คุณฐิตกร อุษยาพร กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารแจงตอที่ประชุมวาเดิม T1 ทําธุรกิจ
เกี่ยวกับสิ่งพิมพและ Agency ซึ่งหากบริษัทเขาถือหุนใน T1 ก็จะเปลี่ยนการดําเนินงานเปนการผลิต
ภาพยนตรไทย ซึ่งจะสงเสริมธุรกิจของกลุมทําใหธุรกิจครบวงจรมากยิ่งข้ึน ซึ่งจะทําให T1 มีผลกําไร
ในการดําเนินงานได 
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ผูถือหุนอีกทานสอบถามเพิ่มเติมวาการทํารายการการไดมาซึ่ง M Channel อาจมีความเสี่ยงที่เราอาจ
ไมสามารถถือครองหุนไดทั้งหมด อาจไดมาแคเพียงรอยละ 45 นั้นจะทําใหอํานาจของบริษัทในการ
ควบคุมกิจการเสียไปหรือไม 
- คุณวิชา พูลวรลักษณ กรรมการและรองประธานกรรมการ แจงตอที่ประชุมวาการดําเนินธุรกิจของ      

M Channel ตองพึ่งพิงเนื้อหาของบริษัทเปนหลัก ดังนั้นบริษัทจึงไมมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียอํานาจ
ควบคุมกิจการแตอยางใด 

                          
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการท่ีเกี่ยวโยง
กันอันเน่ืองมาจากการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัดและบริษัท        
ทาเลนต วัน จํากัด 
 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและรายการที่เกี่ยว
โยงกันอันเน่ืองมาจากการเขาซ้ือหุนสามัญในบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัดและบริษัท   
ทาเลนต วัน จํากัด ตามท่ีประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 52,139,719 เสียง (คิดเปน
รอยละ 99.9981 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง) ไมเห็น
ดวย จํานวน 848 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 100 เสียง 

  
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 . 

เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
  
 ประธานมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
  

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
 
สืบเนื่องจากวาระที่ 3 ซึ่งที่ประชุมที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยและ
รายการที่เกี่ยวโยงกันอันเนื่องมาจากการเขาซ้ือหุนสามัญใน M Channel  และ T1 ดังนั้น บริษัทจึงตองมี
การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนใหมใหแก Major และผูถือหุนรายอื่นของ M Channel  เพื่อใชในการทํา 
Share Swap โดยใชชําระแทนคาหุนของ M Channel และ T1 โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 28,240,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน  28,240,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 
บาท รวมทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพ่ิมทุนดังกลาวจะมีจํานวนทั้งสิ้น  675,902,500  
บาท แบงออกเปน 675,902,500  หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  
นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวดวยโดยใหยกเลิกขอความเดิม และใหใชขอความใหมตาม
รายละเอียดดังนี้ 
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“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียน 675,902,500  บาท (หกรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสองพันหารอยบาท) 

แบงออกเปน    675,902,500   หุน   (หกรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสองพันหารอยหุน) 
   มูลคาหุนละ                      1   บาท  (หนึ่งบาท) 

            โดยแบงออกเปน   
                 หุนสามัญ 675,902,500   หุน  (หกรอยเจ็ดสิบหาลานเกาแสนสองพันหารอยหุน) 
            หุนบุริมสิทธิ         ไมมี ” 
 
 ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิชอ 4 . เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน  
 

มติที่ประชุม       ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขหนังสือบริคณห
สนธิชอ 4 . เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 
จํานวน 52,140,567 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.9998 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกคะแนนเสียง ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 100 เสียง)  

 
วาระที่ 5   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน  
 

ประธานมอบหมายใหเลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด 
 
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงรายละเอียด ดังนี้ 
 
สืบเนื่องจากวาระที่ 3 และ วาระที่ 4  ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยและรายการที่เกี่ยงโยงอันเนื่องมาจากการเขาซ้ือหุนสามัญใน  M Channel  และ T1 และ
อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุนสามัญใหม เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย
คณะกรรมการจึงมีมติใหเสนอตอที่ประชุมใหพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
28,240,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ืองการขออนุญาต และการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมท้ังที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ในราคาเสนอขายหุนละ 2.71 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(ก) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 21,200,000 หุน ใหออกและเสนอขายใหแกบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ 
กรุป จํากัด (มหาชน) (“Major”) และผูถือหุนรายอื่นของบริษัท เมเจอร กันตนา บรอดแคสติ้ง จํากัด (“M 

Channel”) เพื่อเปนการตอบแทนที่ Major และผูถือหุนดังกลาวไดนําหุนที่ตนถืออยูใน M Channel มา
ชําระคาหุนออกใหมของบริษัทแทนการชําระดวยเงินสด (อัตราแลกเปลี่ยนหุนเทากับ1หุนของ M 
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  เอกสารแนบทาย 2 

Channel ตอ 5.30 หุนใหมของบริษัท เศษของหุนใหปดทิ้ง) ซึ่งการออกและเสนอขายหุนสามัญ
ดังกลาวสามารถทําไดในคราวเดียวกันหรือเปนคราวๆ ไป 
(ข) หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 7,040,000 หุน ใหออกและเสนอขายใหแก Major ที่ไดนําหุนที่ตนถือ
อยูในบริษัท ทาเลนต วัน จํากัด (“T1”) มาชําระคาหุนออกใหมของบริษัทแทนการชําระดวยเงินสด 
(อัตราแลกเปลี่ยนหุนเทากับ 1 หุนของ T1 ตอ 22 หุนใหมของบริษัท เศษของหุนใหปดทิ้ง) 

 
และผูถือหุนควรอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรือ
กรรมการผูมีอํานาจคนใดคนหนึ่งของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและเกี่ยวเนื่องกับ
การเสนอขายหุนดังกลาวขางตนไดทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ใน
การเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซ้ือ และการแตงตั้งผูรับมอบอํานาจชวงใหกระทําการดังกลาว 
เปนตน 

 
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนน

เสียง เห็นดวย จํานวน 52,142,907 เสียง (คิดเปนรอยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไมมีผูที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 100 เสียง)  

 
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 
-ไมม-ี  
 
ประธานสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอข้ึนพิจารณาและหรือสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอประเด็นอื่นใดตอที่ประชุมประธานจึงกลาวปดการประชุม 
เวลา 11.00 น. 
 
 
 

 (นายถิรชยั วุฒิธรรม)       
                             ประธานกรรมการ 


