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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 

บริษัท เอ็ม พคิเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) 

 

 ประชมุเมื่อวนัพธุท่ี 9 มกราคม 2562 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ รัชโยธิน ชัน้ท่ี 5 โรงท่ี 5 เลขท่ี 1839 

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 

             นายถิรชัย วุฒิธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม นางกุลนิษฐ คําศิริวัชรา เป็นเลขานุการท่ีประชุม 

เลขานกุารฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 59 ราย รวมจํานวนหุ้นท่ี

ผู้ ถือหุ้ นท่ีมาประชุมถือทัง้สิน้ 1,248,116,901 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 96.0002 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัท)     

(หุ้นท่ีจําหน่ายแล้วของบริษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท พร้อมกล่าวแนะนํา

คณะกรรมการและผู้บริหารระดบัสงูของบริษัท ผู้สอบบญัชีรวมทัง้ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทท่ีมาเข้าร่วมประชุม โดยมี

รายช่ือดงันี ้

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม    

1. นายถิรชยั     วฒุิธรรม    กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท 

2. นายวชิา     พลูวรลกัษณ์  กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท 

3. นายธนกร ปลุเิวคินทร์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4. นายธนะชยั     สนัติชยักลู  กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

5. นายอรรถพล ชดช้อย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6. นายวชัรา ตนัตริยานนท์  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

7. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์  กรรมการ 

8. นายอภิชาต ิ คงชยั   กรรมการ 

9. นายอภิรักษ์  วาราชนนท์  กรรมการ 

 

เลขานุการบริษัท 

1. นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รักษาการเลขานกุารบริษัท 

 

ผู้สอบบัญช ี

1. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 

2. นายพชร กิตติยวฒัน์ บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นางกลุนิษฐ  คําศิริวชัรา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั  

2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา บริษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 

 

เลขานุการที่ประชุม 

1. นางกลุนิษฐ คาํศิริวชัรา        

จากนัน้ เลขานุการท่ีประชุม ได้เชิญประธานกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2562 และกล่าว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและขอให้เลขานกุารชีแ้จงถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน สรุปได้ดงันี ้

การออกเสียงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่หรือ     

รับมอบฉนัทะมา โดยผู้ ถือหุ้นท่านใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนัน้ หรือบริษัทอาจเชิญ

ให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวออกจากท่ีประชุมได้เป็นการชั่วคราวในวาระนัน้ๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมัติการแต่งตัง้

กรรมการ ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสามารถลงคะแนนได้โดยไมถื่อว่ามีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ เพ่ือไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลาอนัมีค่าของ 

ผู้ ถือหุ้น ประธานจะเรียนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ใดคดัค้านหรือ 

งดออกเสียง ประธานจะสรุปวาระนัน้ว่าผู้ ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามท่ีประธานเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด

คดัค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ในขณะลงทะเบียนโดยกาเคร่ืองหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ยม ในช่องท่ีท่านต้องการในบัตร

ลงคะแนนเสียงท่ีได้แจกให้ไปและขอให้ผู้ ถือหุ้นชูมือขึน้ เพ่ือให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัร เพ่ือมานบัคะแนน สําหรับ    

ผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ ถือหุ้ นอนุมัติตามท่ีเสนอและไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน          

โดยบริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและหรืองดออกเสียงนัน้ หกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุมหรือ

ออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนีส้ําหรับผู้ รับมอบฉนัทะท่ีผู้มอบฉนัทะได้ระบกุาร

ออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคดัค้านหรืองดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนน     

ในบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทัง้นี  ้เลขานุการจะเป็นผู้ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับได้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุม         

ทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

 จากนัน้เลขานกุารได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงการลงมตขิองท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ซึ่งจะประกอบไปด้วยคะแนน

เสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

- วาระท่ี 1 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไมต้่องลงมติ  

- วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

- วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 เมื่อชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเสร็จเรียบร้อยประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองต่างๆตามระเบียบวาระ

ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   -ไมม่-ี 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่             

9 เมษายน 2561 

 ประธานได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ของ

บริษัทซึง่ได้ถกูจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 9 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุซึง่ได้

จดัสง่มาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

มติที่ประชุม        ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่ง ประชุมเมื่อ

ว ัน ที่  9 เมษายน 2561 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ เห็น ด้วย จํานวน    

1,248,142,912 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตกิารโอนทุนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกนิมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ของบริษัท 

ประธานมอบหมายให้นางกลุนิษฐ คําศิริวชัรา เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ีประชมุทราบ 

นางกุลนิษฐ คําศิริวัชรา - เลขานุการท่ีประชุม ชีแ้จงว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 119 แห่ง

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) กําหนดว่า

กรณีบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้บริษัทหกัชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงินสํารองอ่ืนก่อน แล้วจึงหกั

จากทนุสาํรองตามกฎหมาย และทนุสาํรองสว่นเกินมลูคา่หุ้น ตามลาํดบั  

ทัง้นี ้ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีผา่นการสอบทานจากผู้สอบบญัชีของบริษัท สิน้สดุ ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทมีทนุสาํรองตามกฎหมายจํานวน 3,813,156 บาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นท่ี

นํามาหักล้างบัญชีขาดทุนสะสมได้จํานวน 321,368,975 บาท และผลขาดทุนสะสมจํานวน 

587,406,024 บาท ซึ่งภายหลงัจากการโอนทนุสาํรองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูค่าหุ้น จํานวนรวม

ทัง้สิน้ 325,182,131 บาท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่วข้างต้นแล้ว บริษัทจะมีผลขาดทนุสะสม

ท่ียงัคงเหลืออยู่จํานวน 262,223,893 บาท ซึ่งสามารถชดเชยได้ในขัน้ตอนต่อไปด้วยการลดทุนตาม

มาตรา 139 แหง่ พ.ร.บ. มหาชนฯ ดงัจะได้พิจารณาในวาระท่ี 4  

ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายอน ุว่องสารกิจ –ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าการโอนทนุสํารองมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯหรือไม ่

หากในอนาคตบริษัทฯมีกําไรบริษัทฯต้องโอนทนุสาํรองอีกหรือไม ่

นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการ ชีแ้จงว่าการโอนทุนสํารองดังกล่าวไม่มีผลต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯแตอ่ยา่งใด 

นางกุลนิษฐ คําศิริวัชรา –เลขานุการท่ีประชุม ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่ากฎหมายอนุญาตให้นําทุนสํารอง

ดงักล่าวมาล้างขาดทุนสะสมได้ และหากบริษัทฯมีกําไรในอนาคตก็ต้องกันทุนสํารองให้ครบตามท่ี

กฎหมายกําหนด 

นายธนะชยั สนัติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่าการ

โอนทุนสํารองดงักล่าวไม่มีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทฯแต่อย่างใด บริษัทฯยงัมีเงินทุนเพียงพอ

สําหรับใช้ในการดําเนินงาน และท่ีบริษัทฯต้องดําเนินการโอนทุนสํารองและล้างขาดทุนสะสมมี
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วตัถุประสงค์เพ่ือแก้ไขฐานะการเงินท่ีส่วนของผู้ ถือหุ้นมีค่าตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของ

บริษัทฯ (“เคร่ืองหมาย C”) ซึ่งจะส่งผลให้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ในตลาดหลกัทรัพย์มีความคลอ่งตวั

มากยิ่งขึน้ 

นายเกียรติ สมุงคลธนกลุ –ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่หลกัทรัพย์ MPIC ติดเคร่ืองหมาย C เกิดจากสาเหตใุด 

และเพราะเหตใุดสว่นเกินมลูคา่หุ้นนํามาใช้ได้ไมเ่ต็มจํานวน 

นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการแจ้งท่ีประชุมว่าหลกัทรัพย์ MPIC ติดเคร่ืองหมาย C เกิด

จากส่วนของผู้ ถือหุ้นในงบการเงินรวมตํ่ากว่าร้อยละ 50 ของทุนชําระแล้วของบริษัทฯ และส่วนเกิน

มลูค่าหุ้นท่ีนํามาใช้ไม่ครบจํานวนเพราะสว่นเกินทนุท่ีนํามาใช้ได้ต้องเป็นส่วนเกินมลูค่าหุ้นท่ีได้ชําระ

เงินเป็นเงินสด เทา่นัน้  

นายธนะชัย สนัติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ยกตวัอย่างส่วนเกิน

มลูค่าหุ้นท่ี เช่น ราคาหุ้นพาร์ละ 1 บาท แต่มีการซือ้ขาย 1.50 บาท 0.50 บาทเป็นสว่นเกินมลูค่าหุ้นท่ี

นํามาใช้ได้ แต่ส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษัทฯท่ีนํามาใช้ไม่ได้เกิดจากการตีมูลค่าจากการควบรวม

กิจการในอดีต ซึง่การตีมลูคา่ดงักลา่วเป็นนโยบายทางบญัชีไมใ่ช่การชําระด้วยเงินสด 

นายธารา ชลปราณี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่หากรายการดงักลา่วทําเพ่ือแก้ไขฐานะการเงินของบริษัทฯท่ีมี

สว่นของผู้ ถือหุ้นตํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของทนุชําระแล้ว ทางผู้ ถือหุ้นจะมัน่ใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯจะไม่มี

ผลขาดทุนอีกในอนาคต และการลดทุนเพ่ือล้างขาดทุนสะสมของบริษัทส่งผลอย่างไรต่อใบสําคัญ

แสดงสทิธิในโครงการ ESOP 2 

นายวิชา พูลวรลกัษณ์ –กรรมการและรองคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทฯได้เปลี่ยนโครงสร้าง

ทางธุรกิจจากผู้ผลิตภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมวิดีโอเป็นผู้จดัจําหน่ายภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์

ไทย แต่อยา่งไรก็ตามการผลติภาพยนตร์มีความเสีย่งท่ีภาพยนตร์จะไม่ประสบความสําเร็จด้านรายได้ 

ทางคณะกรรมการของบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จึงมีนโยบาย

เป็นผู้ลงทนุในการผลติภาพยนตร์เองและให้ บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส จํากดั เป็นผู้จดัจําหน่ายภาพยนตร์

ในทกุช่องทาง ทกุแพลทฟอร์มซึง่จะลดความเสี่ยงในการขาดทนุได้ นอกจากนัน้ปัจจบุนัภาพยนตร์ไทย

มีคณุภาพและทํารายได้มากขึน้กวา่ในอดีต เช่น ภาพยนตร์ของกลุม่บริษัทฯ เร่ือง “หอแตว๋แตก แหกตอ่

ไมร่อแล้วนะ” และ ภาพยนตร์เร่ือง “ขนุบนัลอื” สามารถทํารายได้รวมกนัได้ประมาณ 200 ล้านบาท  

 นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา –เลขานกุารท่ีประชุมชีแ้จงเพ่ิมเติมในประเด็นใบสําคญัแสดงสิทธิในโครงการ 

ESOP 2 ว่า ตามกฎของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตามข้อกําหนดสิทธิ

ของโครงการดงักลา่วได้กําหนดว่าหากบริษัทฯมีการลดทนุจดทะเบียนจะต้องมีการปรับสิทธิตามสตูร

การคํานวณท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสิทธิของโครงการ และจะปรับสิทธิได้ต่อเมื่อการลดทุนสําเร็จ

เรียบร้อยแล้ว โดยปกติราคาการใช้สิทธิก็จะลดลง หากมีการปรับสิทธิดงักลา่วแล้วบริษัทฯจะประกาศ

ขา่วแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

 นายธารา ชลปราณี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมวา่ราคาใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิปัจจบุนัเป็นเทา่ใด 

 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ –กรรมการตอบท่ีประชมุวา่ ราคาใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิคือ 1.84 บาท 
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 นายธีธัช วณิชเสถียร –ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าบริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จํากดั (มหาชน) และบริษัท 

เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากดั (มหาชน) มีความสมัพนัธ์อยา่งไร 

 นายวิชา พูลวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัท เมเจอร์ ซีนี

เพล็กซ์ กรุ้ป จํากัด (มหาชน) (“เมเจอร์”) ถือหุ้นในบริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน) (“เอ็ม พิคเจอร์ส”)  ประมาณร้อยละ 92 ซึ่งเอ็ม พิคเจอร์ส ถือเป็นส่วนสําคัญของเมเจอร์      

ในการผลกัดนัภาพยนตร์ไทยในอตุสาหกรรมให้มีสดัสว่นมากขึน้ และท่ีเมเจอร์ ยงัคงถือหุ้นในสดัสว่น

ดงักลา่วเพราะเอ็ม พิคเจอร์ส เป็นบริษัทท่ีมีความพร้อมในการผลติภาพยนตร์มากท่ีสดุ และเช่ือวา่จะมี

นักลงทุนท่ีมีความสนใจในการผลิตภาพยนตร์ไทยมาร่วมลงทุนกับ เอ็ม พิคเจอร์ส เพ่ือผลักดัน

อตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยให้เติบโตมากยิ่งขึน้ 

 นายธีธัช วณิชเสถียร –ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมว่ารายได้จากการจดัจําหน่ายภาพยนตร์เป็นอย่างไร 

และบริษัทฯมีความสนใจธุรกิจออนไลน์ หรือสตรีมมิ่งหรือไม ่

 นายวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่าบริษัทฯจะไม่ทําธุรกิจ

ออนไลน์ หรือสตรีมมิ่งแตบ่ริษัทฯจะจําหนา่ยสทิธิภาพยนตร์ให้ธุรกิจดงักลา่ว 

 นายศกัดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าจากรายงานการประชุมท่ีระบุว่าบริษัทฯขาดทุนจาก

บริษัทลกู คือบริษัทใด  และบริษัทท่ีมีการตดัหนีสู้ญคือบริษัทใดและบริษัทดงักล่าวยังมีการดําเนิน

กิจการอีกหรือไม ่

 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ – กรรมการแจ้งต่อท่ีประชุมว่าบริษัทฯท่ีขาดทุนท่ีระบใุนรายงานการ

ประชมุ คือ บริษัท ทาเลนต์ วนั จํากดั (ปัจจุบนั คือ บริษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากดั) และบริษัท เอ็ม เทอร์ตี ้

ไนน์ จํากดั บริษัทท่ีมีการตดัหนีส้ญูจํานวน 78 ล้านบาท คือ บริษัท เอ็ม วี ดี จํากดั ซึ่งยงัดําเนินธุรกิจ

อยูแ่ตเ่ปลีย่นธุรกิจเป็นการจําหนา่ยสทิธิภาพยนตร์แทนการผลติภาพยนตร์ในรูปแบบโฮมวิดีโอ 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯจึงให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงอนมุตัิการโอนทนุสาํรองตามกฎหมาย

และสว่นเกินมลูคา่หุ้นเพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท 

มติที่ประชุม        ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพ่ือชดเชย

ผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เอกฉันท์ เห็น ด้วย จํานวน    

1,248,147,009 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 0 เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง)  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของ

หุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม 

ประธานมอบหมายให้นางกลุนิษฐ คําศิริวชัรา เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา – เลขานุการท่ีประชุมชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าจากการดําเนินการตามวาระท่ี 3 

ข้างต้น บริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสมเหลอือยู ่จํานวน 262,223,893 บาท และเพ่ือให้ผลขาดทนุสะสม

ดงักล่าวหมดไป บริษัทจะทําการลดทุนเพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ตามมาตรา 139 แห่ง 

พ.ร.บ. มหาชนฯ โดยจะทําการลดมลูค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็น

มลูค่าหุ้นละ 0.05 บาท อนัจะทําให้ทนุจดทะเบียนของบริษัทลดลงจากจํานวน 1,313,117,176 บาท 
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เหลือเป็นจํานวน 656,558,588 บาท และทุนชําระแล้วของบริษัทลดลงจากจํานวน 1,300,119,176 

บาท เหลือเป็นจํานวน 650,059,588 บาท (ทัง้นี ้บริษัทได้ทําการสํารองหุ้นสามญัไว้เพ่ือรองรับการใช้

สทิธิซือ้หุ้นสามญัของบริษัทของผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการท่ี

เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 2 จํานวน 12,998,000 หุ้น) 

โดยจะส่งผลบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมอีกต่อไป และเกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุนจํานวน 

387,835,695 บาท อยา่งไรก็ตาม การลดทนุในครัง้นีจ้ะไมส่ง่ผลกระทบให้มีการเปลีย่นแปลงตอ่มลูค่า

สว่นของผู้ ถือหุ้นแต่อยา่งใด เน่ืองจากเป็นเพียงการหกัลบตวัเลขทางบญัชีเท่านัน้ ตามข้อมลูสว่นของ   

ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

       (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

องค์ประกอบของ 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กนัยายน 2561 

ก่อน 

การล้างขาดทุนสะสม 

(ล้านบาท) 

หลัง 

การล้างขาดทุนสะสม 

(ล้านบาท) 

ทนุท่ีออกและชําระเต็มมลูคา่ 1,300,119,176 650,059,588 

สว่นเกินมลูคา่หุ้น 453,981,276 132,612,301 

สว่นตํ่ากวา่มลูคา่หุ้น - - 

สาํรองตามกฎหมาย 3,813,156 - 

ขาดทนุสะสม (587,406,024) - 

สว่นเกินทนุจากการลดทนุ - 387,835,695 

องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของเจ้าของ 4,537,663 4,537,663 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,175,045,247 1,175,045,247 

ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายอน ุว่องสารกิจ –ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่การลดทนุสง่ผลตอ่สดัสว่นหนีต้อ่ทนุอยา่งไร  การล้างขาดทนุ

สะสมเราจะเสียประโยชน์ทางภาษีหรือไม่ บริษัทฯมีโครงการจะเพ่ิมทุนในอนาคตหรือไม่ และการ

เปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจส่งผลต่อบริษัทอย่างไร รายได้จากส่วนแบ่งภาพยนตร์จะเพียงพอต่อการ

ดําเนินงานของบริษัทฯหรือไม ่ 

นายธนะชัย สนัติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่าการลดทุน

ดังกล่าวไม่ทําให้สดัส่วนหนีต้่อทุนของผู้ ถือหุ้นเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด และการลดทุนไม่มีผลต่อ

ประโยชน์ทางภาษีของบริษัทฯ บริษัทฯยงัสามารถใช้ประโยชน์ทางภาษีจากการขาดทุนได้  สว่นเร่ือง

การเพ่ิมทนุ บริษัทฯยงัมีเงินทนุเพียงพอในการดําเนินงานจึงไมจํ่าเป็นต้องเพ่ิมทนุแตอ่ยา่งใด 

นายวิชา พลูวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัท ชีแ้จงในประเด็นการเป็นผู้จดั

จําหน่ายภาพยนตร์ของบริษัทฯ วา่ เอ็ม พิคเจอร์ส จะเป็นผู้บริหารสิทธิภาพยนตร์ ซึง่ไมม่ีความเสีย่งใน

การขาดทนุ นอกจากนัน้ บริษัทฯมีเครือขา่ยการจดัจําหนา่ยภาพยนตร์ในตา่งประเทศ ซึง่นา่จะสามารถ

ทํารายได้เป็นท่ีนา่พอใจ 
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นายธารา ชลปราณี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่าเหตใุดบริษัทฯจึงลดราคาพาร์จาก 1 บาท เหลือ 0.50 บาท 

สง่ผลให้เกิดสว่นเกินทนุจากการลดทนุ รายการดงักลา่วได้ปรึกษากบัทางผู้สอบบญัชีหรือไม ่สว่นเกิน

ทนุดงักลา่วสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้หรือไม ่

นายธนะชัย สันติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้งว่าการลดทุน

ดงักลา่วไมส่ง่ผลตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นแตอ่ยา่งใด และรายการดงักลา่วได้ปรึกษากบัทางผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯแล้ววา่สามารถทําได้ 

นางสาวสกณุา แย้มสกลุ –ผู้สอบบญัชี บริษัท ไพร้ซวอร์เตอร์เฮ้าสคเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั แจ้งวา่การ

ดําเนินการของบริษัทฯ มีแนวปฏิบัติรองรับทัง้หมด ส่วนเกินทุนจากการลดทุนเป็นการลงบัญชีท่ี

กฎหมายอนญุาตให้ทําได้ 

นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา –เลขานุการชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับส่วนเกินทุนจากการลดทุนว่า ปัจจุบัน

กฎหมายไมม่ีกําหนดชดัเจนวา่สว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วจะสามารถนําไปล้างขาดทนุสะสมได้ 

ต้องรอการปรับแก้กฎหมายหรือมีมาตรฐานบัญชีท่ีระบุว่าส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวจะ

สามารถนําไปใช้ในรายการใดได้บ้าง  

นายธนะชัย สนัติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงว่าจะนํากรณี

ดงักลา่วไปปรึกษากบัหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องวา่สว่นเกินทนุจากการลดทนุจะสามารถนําไปใช้ใน

รายการใดได้บ้าง  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯจึงให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนและทุน

ชําระแล้วของบริษัท โดยการลดมลูคา่ท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสม 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้วของบริษัท โดยการ  

ลดมูลค่าท่ีตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพ่ือชดเชยผลขาดทุนสะสม ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง        

เอกฉนัท์ เห็นด้วย จํานวน 1,248,149,639 เสยีง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง 

และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง ) 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน 

ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ประธานมอบหมายให้นางกลุนิษฐ คําศิริวชัรา เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา – เลขานุการชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ของบริษัท ตามวาระท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจึงจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 

4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 656,558,588 บาท (หกร้อยห้าสิบหกล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพัน

ห้าร้อยแปดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,313,117,176 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกหุ้น) 
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มติที่ประชุม       ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เร่ือง

ทนุจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามท่ีประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง

เอกฉันท์ เห็นด้วย จํานวน 1,248,149,639 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ         

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 

เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 เร่ืองการประชุม

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา – เลขานกุารท่ีประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับ (ก) ประกาศ

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 

มิถนุายน 2557 ประกอบกบั    คําชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชมุผ่านสือ่อิเล็กทรอนิกส์

ของห้างหุ้ นส่วนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี  

23 กนัยายน 2559 ซึง่กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดัท่ีประสงค์จะประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ จะต้อง

มีการกําหนดเร่ืองดงักล่าวไว้ในข้อบงัคบัของบริษัท และ (ข) มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ท่ีได้

แก้ไขเพ่ิมเติมโดยคําสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติม

กฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกําหนดการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องทําการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 

และข้อ 28 โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม ่ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อความเดิม 

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายสง่หนงัสือ

นดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบดว่นเพ่ือรักษา

สทิธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ   นดัประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้

ก็ได้” 

“ข้อ 28 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่

เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบั

จํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกว่ายี่สิบ

ห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนั

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) 

 โดยแบง่ออกเป็น   

 หุ้นสามญั 1,313,117,176 หุ้น  (หนึ่งพันสามร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนหนึ่ง

หมื่นเจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดสบิหกหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 



 

- 20 - 

 

เอกสารแนบท้าย 2 

ทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ

ประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นบัแตว่นัได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 

ข้อความใหม ่

“ข้อ 22 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดั

ประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวนัก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิ

หรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

การประชุมคณะกรรมการสามารถจดัให้มีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามเง่ือนไข ขัน้ตอน 

และวิธีการ ท่ีกฎหมายกําหนด” 

“ข้อ 28  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่

เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะ

เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือ

หลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่าร้อยละสบิของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกนั

ทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ

ต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้ น

ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็

ได้ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ

ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจาก

การจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด

จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตาม

วรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่

บริษัท” 

ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่มีคําถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมวา่การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์มีข้อจํากดั

เร่ืองระยะทาง หากเครือขา่ยอินเตอร์เน็ตขดัข้องจะถือวา่มีการประชมุหรือไม ่

นางกุลนิษฐ คําศิริวชัรา – เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่การประชมุผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มีข้อจํากดัว่าคณะกรรมการท่ีประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ภายในประเทศไทยเทา่นัน้ หาก

เครือข่ายอินเตอร์เน็ตชดัข้องจะถือว่าไม่มีการประชุมในวาระนัน้ๆ หรือถือว่ากรรมการผู้นัน้ไม่เป็น

องค์ประชมุ กรรมการต้องเช่ือมตอ่เครือขา่ยอินเตอร์เน็ตเข้ามาใหม ่
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เมื่อไม่มีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติม

ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 เร่ืองการประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุม

วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

มติที่ประชุม       ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22 และ ข้อ 28 

เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นของบริษัท ตามท่ี

ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้วย จํานวน 1,248,149,642 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 

100 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 

จํานวน 0 เสยีง งดออกเสยีง จํานวน 0 เสยีง และบตัรเสยี จํานวน 0 เสยีง) 

วาระที่ 7  พิจารณาวาระอื่นๆ 

-ไมม่-ี  

ประธานสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะสอบถามหรือไม ่

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้าในการลงทุนร่วมกับบริษัทหูหนานของ

ประเทศจีน 

นายธนกร ปลุเิวคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  แจ้งวา่บริษัทดงักลา่วจะมาร่วมลงทนุ

ในการผลติภาพยนตร์ซึง่ยงัอยูใ่นขัน้ตอนการเจรจายงัไมม่ีการลงนามสญัญาแตอ่ยา่งใด 

นายศกัดิ์ชยั สกลุศรีมนตรี –ผู้ ถือหุ้นเสนอวา่ในอนาคตเอกสารหนงัสอืเชิญประชมุและรายงานประจําปี

ต้อง download จาก QR Code อาจทําให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาเอกสารไม่สะดวกนกั จึงขอให้บริษัทสรุป

สาระสาํคญัของงบการเงินในรายงานการประชมุด้วย 

นายธีธชั วณิชเสถียร –ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ขนาดของบริษัทฯในอนาคตจะเป็นอยา่งไร 

นายวิชา พูลวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งท่ีประชุมว่าทิศทางของ

ภาพยนตร์ไทยนา่จะดีท่ีสดุในเอเซียตะวนัออกเฉียงใต้  

นายธารา ชลปราณี –ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่บริษัทฯมีบริษัทย่อยท่ีผลิตภาพยนตร์หลายบริษัท บริษัทฯจะ

มีการเปลีย่นโครงสร้างการจดัการหรือไม ่

นายวิชา พูลวรลกัษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริษัทแจ้งว่าหากคณะกรรมการ

พิจารณาวา่บริษัทใดมีผลการดําเนินการไมด่ีก็จะหยดุการดําเนินการทนัที 

เมื่อไมม่ีผู้ใดสอบถามตอ่ท่ีประชมุประธานจึงกลา่ว ปิดการประชมุ เวลา 11.20 น. 

 

        

 

 (นายถิรชยั วฒุิธรรม)        

       ประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานท่ีประชมุ 


