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

 
 
 ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557 โรงภาพยนตร เมเจอร ซีนีเพล็กซ รัชโยธิน ชั้นที่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 
1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม นางอารยา สัลเลขวิทยเปนเลขานุการที่ประชุม 
เลขานุการฯ แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 71 ราย รวมจํานวนหุนที่
ผูถือหุนที่มาประชุมถือทั้งส้ิน 615,972,097 หุน (คิดเปนรอยละ 93.64 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวของบริษัท) (หุนที่
จําหนายแลวของบริษัทคือ 657,829,978 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท พรอมกลาวแนะนํา
คณะกรรมการและผูบริหารระดับสูงของบริษัท รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่มาเขารวมประชุม โดยมีรายชื่อดังนี้ 
 
กรรมการทีเ่ขารวมประชุม    

1. นายถิรชัย     วุฒิธรรม    กรรมการอิสระและประธานกรรมการ 
2. นายวิชา     พูลวรลักษณ  กรรมการและรองประธานกรรมการ 
3. นายธนกร ปุลิเวคินทร  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
4. นายธนะชัย     สันติชัยกูล  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายอรรถพล ชดชอย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
6. นายวิเชฐ ตันติวานิช  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7. นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ  กรรมการ 
8. นายสงา ฉัตรชยัรุงเรือง  กรรมการ 
9. นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน  กรรมการ 

 
เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน รักษาการเลขานุการบริษัท 
 
ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางอารยา       สัลเลขวิทย        บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 
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เลขานุการที่ประชุม 
1. นางสาวอารยา       สัลเลขวิทย        

 
จากนั้น เลขานุการที่ประชุม ไดเชิญประธานกลาวเปดการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 และ 

กลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังนี้ 
 

การออกเสียงคะแนนใหนับหุน 1 หุน เปน 1 เสียง ดังนั้น ผูถือหุนแตละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยูหรือ
รับมอบฉันทะมา โดยผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัทอาจเชิญ
ใหผูถือหุนดังกลาวออกจากที่ประชุมไดเปนการช่ัวคราวในวาระน้ันๆ เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาอันมีคาของผูถือหุน 
ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระวาจะมีผูถือหุนทานใดคัดคานหรืองดออกเสียงหรือไม ถาไมมีผูใดคัดคานหรืองดออก
เสียง ประธานจะสรุปวาระนั้นวาผูถือหุนมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติตามท่ีประธานเสนอ แตถามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือ
ประสงคจะงดออกเสียง ประธานจะขอใหผูถือหุนที่ประสงคจะคัดคานหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีได
แจกใหในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในชองที่ทานตองการในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดแจก
ใหไปและขอใหผูถือหุนชูมือขึ้น เพื่อใหพนักงานของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับผูถือหุนที่ไมคัดคานหรือไม
งดออกเสียงจะถือวาผูถือหุนอนุมัติตามที่เสนอ  และไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไม
เห็นดวยและหรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการ
ลงคะแนนในแตละวาระ นอกจากนี้สําหรับผูรับมอบฉันทะที่ผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลววาเห็นชอบ
หรือคัดคานหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจาก
ใบมอบฉันทะ ทั้งนี้เลขานุการจะเปนผูแจงใหที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนในแตละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได
จะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขาประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแตละวาระจะ
ใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ันๆ 

 
 จากน้ันเลขานุการไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงการลงมติของท่ีประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ ซึ่งจะประกอบไปดวยคะแนน
เสียงดังตอไปนี้  

- วาระท่ี 1 เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมตองลงมติ  
- วาระท่ี 2 วาระท่ี 4 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 3 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง 
 

 เม่ือชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบรอยประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆตามระเบียบวาระ
ดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1  ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
            - ไมมี - 
 
วาระที่ 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่23  

เมษายน 2557 
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ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 ของ
บริษัทซึ่งไดถูกจัดขึ้นเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2557 ปรากฎรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึ่ง
ไดจัดสงมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
มติที่ประชุม        ที่ประชุมไดพิจารณาแลวและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557  ซึ่ง  

ประชุมเม่ือวันที่  23 เมษายน  2557ตามท่ีประธานเสนอดวยคะแนนเสียง  เห็นดวยจํานวน    
615,975,197 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง จํานวน 0 สียง)  
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของ
บริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

 
เลขานุการที่ประชุมแจงวาบริษัทมีความประสงคที่จะทําการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุนออกใหมใหแกผูถือหุน
เดิมของบริษัท (Right Offering) โดยบริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ินอีกจํานวน 657,829,978 บาท 
โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 657,829,978 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวมทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนดังกลาวจะมีจํานวนท้ังส้ิน 1,322,072,456 บาท แบงออกเปน 
1,322,072,456 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน ซึ่ง
แนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 3)  

 
 นอกจากน้ี เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจึงตองแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวดวย 
 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผูถือหุนควรอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 
657,829,978 บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 657,829,978 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และ
ผูถือหุนควรอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท เปนดังนี้ 

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

หาสิบหกบาท) 
          แบงออกเปน    1,322,072,456 หุน   (หนึ่งพันสามรอยย่ีสิบสองลานเจ็ดหม่ืนสองพันส่ีรอย

หาสิบหกหุน) 
             มูลคาหุนละ              1 บาท  (หนึ่งบาท) 

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

หาสิบหกหุน) 
                      หุนบุริมสิทธิ              ไมมี” 
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ประธานสอบถามวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
คุณศิริพร สงบธรรม -ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมผูถือหุนไทย สอบถามวาหากผูถือหุนจองซื้อหุนจะ
ไดรับเงินปนผลนับต้ังแตปที่จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนใชหรือไม 
 
นางสาวฐิตาภัสร อิสราพรพัฒน -กรรมการไดชี้แจงวา การจายเงินปนผลนั้นขึ้นอยูกับผลประกอบการ
ของบริษัทดวยหากมีผลกําไรขาดทุน บริษัทฯก็ไมสามารถจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน 
 
คุณกอบกิจ กิตติโสภากูร -ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสอบถามวาผูที่ใชสิทธิ MPIC-ESOP #1 จะมี
สิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนหรือไม และอยากทราบรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ MPIC- 
ESOP#1 
 
นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน -กรรมการแจงตอที่ประชุมวาปจจุบันยังไมมีผูใชสิทธิใน MPIC-ESOP 
#1 ดังกลาว สวนโครงการเหลือระยะเวลาอีก 3 ปราคาเสนอขายอยูที่ 1.59 บาท 
 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล -ผูรับมอบฉันทะ สอบถามวา MPIC-ESOP #1 ราคาเสนอขายอยูที่ 1.59 
บาท แตราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนคร้ังนี้อยูที่ 1.50 บาทจะมีการปรับสิทธิราคา ESOP หรือไม 
นางสาวฐิตาภัสร  อิสราพรพัฒน กรรมการจะมีการปรับสิทธิหลังจากที่ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้มีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุน 
 
มีผูหุนทานหนึ่งสอบถามวาเงินเพิ่มทุนคร้ังนี้ จะนําไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด 
นายธนกร ปุลิเวคินทร -กรรมการและเจาหนาที่บริหารแจงตอที่ประชุมวาการเพิ่มทุนคร้ังนี้ มี
วัตถุประสงคหลักสองสวน คือ เพื่อใชในการขยายธุรกิจ Content ของบริษัทฯ โดยลงทุนผลิต
ภาพยนตรไทยเพิ่มเติม และอีกสวนเพื่อนําไปใชหนี้ของบริษัทฯ 

 
เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห

สนธิ ขอ 4. ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 
615,975,404 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง) 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน 
 

สืบเนื่องจากวาระท่ี 3 เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถือหุนจะตองอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหม
เพิ่มทุน 
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 คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา ผู ถือหุนควรอนุ มั ติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน  จํานวน  
657,829,978 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแกผูถือหุนเดิม ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนที่
ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) ในอัตราสวน 1 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ในราคาเสนอขายหุน
ละ 1.50 บาท โดยผูถือหุนเดิมไมมีสิทธิจองซื้อหุนใหมเกินกวาสิทธิของตนตามอัตราท่ีกําหนด โดย
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 (Record 
date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดในวันที่   31 กรกฎาคม 2557 และกําหนดวัน
จองซ้ือและรับชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนในระหวางวันที่ 19-22 และวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เวลา 
9.00 น. – 15.30 น. 

ในกรณีที่มีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรขางตน ใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาใน
โอกาสตอไป  

นอกจากน้ี ผูถือหุนควรอนุมัติการมอบอํานาจใหคณะกรรมการ และ/หรือประธานเจาหนาที่บริหาร 
และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจคนใดคนหน่ึงของบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเปนและ
เก่ียวเน่ืองกับการเสนอขายหุนดังกลาวขางตนไดทุกประการ ซึ่งรวมถึงการกําหนด แกไข เปล่ียนแปลง
เงื่อนไขและรายละเอียดตางๆ ในการเสนอขาย วัน และเวลาในการจองซ้ือ และการแตงต้ังผูรับมอบ
อํานาจชวงใหกระทําการดังกลาว เปนตน 

 
ประธานสอบถามวาผูถือหุนทานใดประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม 
 
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล ผูรับมอบฉันทะสอบถามวาเหตุใดจึงผูถือหุนเดิมจึงไมสามารถจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนเกินกวาสิทธิได ซึ่งอาจทําใหบริษัทไดรับเงินเพิ่มทุนไมเต็มจํานวน 

 
นายธนะชัย สันติชัยกูล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบช้ีแจงตอที่ประชุมวาหาก
บริษัทใหจองหุนสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิได ก็อาจจะทําใหผูถือหุนรายใหญสามารถใชสิทธิดังกลาวไดซึ่ง
อาจทําใหสัดสวนของผูถือหุนรายใหญเพิ่มมากขึ้น และบริษัทฯคาดวาผูถือหุนรายยอยจะมาใชสิทธิ
พอสมควร เพราะฉะน้ันจํานวนเงินสําหรับการเพิ่มทุนก็จะขาดไปเล็กนอย 
 
เม่ือไมมีคําถามอื่น ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

 
มติที่ประชุม     ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดวยคะแนนเสียง เห็นดวย จํานวน 

616,305,804 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง) 

 
วาระที่ 5 พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมมี-  
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ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม  
 
คุณสุธาทิพย เตชะชาคริต ผูถือหุนสอบถามคณะกรรมการวารูปแบบของบริษัทมีการปรับตัวในทิศทาง
ใด การแขงขันกับบริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน)  เปนอยางไร และทิศทางของบริษัทฯหลังจาก
การเพิ่มทุนจะเปล่ียนไปหรือไม  
 
คุณวิชา พูลวรลักษณ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท แจงตอที่ประชุมวาในอดีตบริษัทฯ 
มุงเนนการทําโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ซึ่งการจัดหาภาพยนตรตามเทศกาลภาพยนตรตางๆ ก็จะเปนการ
จัดหาภาพยนตรเพื่อนํามาฉายในโรงภาพยนตร และเพ่ือนําภาพยนตรมาผลิตเปนโฮมเอ็นเตอร          
เทนเมนท ซึ่งคาใชจายสําหรับการจัดหาภาพยนตรจะอยูที่ประมาณ 12-15 ลานดอลลารสหรัฐตอป 
 
ในชวง 2-3 ปที่ผานมาโฮมเอ็นเตอรเทนเมนทไมไดรับความนิยมเทาที่ควร เนื่องจากวิถีชิวิตของคน
เปล่ียนไป เม่ือปที่ผานมาบริษัทฯจึงมีการปรับโครงสรางใหมมุงเนนที่ Content ปนหลัก โดยแบง
ออกเปน 2 สวนคือ เปนตัวแทนจัดจําหนายภาพยนตรตางประเทศจากตัวแทนของภูมิภาคแทนการซื้อ
มาเพื่อจัดจําหนายเอง และตัดการซ้ือภาพยนตรเพื่อผลิตเปนโฮมเอ็นเตอรเทนเมนท ซึ่งจะทําใหลด
ตนทุนของบริษัทไดมาก และอีกสวนบริษัทฯจะเนนการสรางภาพยนตรไทยซ่ึงจะผลิตภาพยนตรไทยป
ละ 5 เร่ืองตอบริษัทยอย โดยแนวโนมความนิยมในภาพยนตรไทยมีมากขึ้น พิจารณาไดจากการเติบโต
ของภาพยนตรไทยในตางจังหวัดที่เติบโตเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 30ในปที่ผานมา นอกจากนั้นบริษัทฯยัง
เล็งเห็นวาภาพยนตรไทยมีศักยภาพเปนสินคาสงออกไปยังประเทศเพื่อนบานดวย 
 
สําหรับบริษัท กันตนา กรุป จํากัด (มหาชน) คุณวิชา พูลวรลักษณแจงตอที่ประชุมวา บริษัท กันตนา 
กรุป จํากัด (มหาชน) ไมใชคูแขงของบริษัทฯแตเปนคูคาของบริษัท  
 
นอกจากนั้นคุณวิชา พูลวรลักษณยังไดแจงตอที่ประชุมวาการเพิ่มทุนคร้ังนี้จะทําใหฐานะการเงินของ
บริษัทดีขึ้นและจะทําใหบริษัทแข็งแกรงอยางแนนอน 

 
ประธานสอบถามท่ีประชุมวามีผูถือหุนทานใดมีประเด็นอื่นจะเสนอขึ้นพิจารณาและหรือสอบถาม
เพิ่มเติมอีกหรือไม  

 
ปรากฎวาไมมีผูใดเสนอประเด็นอื่นใดตอที่ประชุมประธานจึงกลาวปดการประชุมเวลา 11.00 น. 
 
 
 

 
           (นายถิรชัย วุฒิธรรม)       

                             ประธานกรรมการ 


