รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2562
บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 โรงภาพยนตร์ เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ รัชโยธิน ชันที
้ ่ 5 โรงที่ 5 เลขที่ 1839
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
นายถิ รชัย วุฒิ ธรรม ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ ประชุม นางกุลนิ ษฐ คํ าศิ ริวัชรา เป็ นเลขานุการที่ ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 59 ราย รวมจํานวนหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถื อทัง้ สิ ้น 1,248,116,901 หุ้น (คิดเป็ นร้ อยละ 96.0002 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายแล้ วของบริ ษัท )
(หุ้นที่จําหน่ายแล้ วของบริ ษัทคือ 1,300,119,176 หุ้น) ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท พร้ อมกล่าวแนะนํา
คณะกรรมการและผู้บริ หารระดับสูงของบริ ษัท ผู้สอบบัญชีรวมทังที
้ ่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทที่มาเข้ าร่ วมประชุม โดยมี
รายชื่อดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายถิรชัย
วุฒิธรรม
นายวิชา
พูลวรลักษณ์
นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
นายธนะชัย
สันติชยั กูล
นายอรรถพล ชดช้ อย
นายวัชรา
ตันตริ ยานนท์
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์
นายอภิชาติ
คงชัย
นายอภิรักษ์
วาราชนนนท์

กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริษัท
กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริ หาร
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เลขานุการบริษัท
1. นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์

รักษาการเลขานุการบริ ษัท

ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสกุณา
2. นายพชร

แย้ มสกุล
กิตติยวัฒน์

บริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
บริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด
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ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นางกุลนิษฐ
2. นางสาวพรพิไล

คําศิริวชั รา
โกศลประภา

บริ ษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
บริ ษัท กฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด

เลขานุการที่ประชุม
1. นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา
จากนัน้ เลขานุการที่ ประชุม ได้ เชิ ญ ประธานกล่าวเปิ ดการประชุม วิสามัญ ผู้ถื อหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562 และกล่าว
ต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและขอให้ เลขานุการชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
การออกเสียงคะแนนให้ นับหุ้น 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจํ านวนหุ้นที่ถืออยู่หรื อ
รับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงในวาระนัน้ หรื อบริ ษัทอาจเชิญ
ให้ ผ้ ูถือหุ้นดังกล่าวออกจากที่ประชุมได้ เป็ นการชั่วคราวในวาระนัน้ ๆ อย่างไรก็ตาม ในเรื่ องของการอนุมัติการแต่งตัง้
กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนได้ โดยไม่ถือว่ามีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาอันมีค่าของ
ผู้ถือหุ้น ประธานจะเรี ยนถามในทุกๆวาระว่าจะมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ านหรื องดออกเสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อ
งดออกเสียง ประธานจะสรุ ปวาระนัน้ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติตามที่ประธานเสนอ แต่ถ้ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใด
คัดค้ านหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ประธานจะขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่ประสงค์ จะคัดค้ านหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนที่ ได้ แจกให้ ในขณะลงทะเบี ย นโดยกาเครื่ อ งหมาย [/] ลงในกรอบสี่เหลี่ย ม ในช่ อ งที่ ท่า นต้ อ งการในบัต ร
ลงคะแนนเสียงที่ได้ แจกให้ ไปและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นชูมือขึ ้น เพื่อให้ พนักงานของบริ ษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน สําหรับ
ผู้ถื อ หุ้น ที่ ไม่คัด ค้ า นหรื อ ไม่งดออกเสีย งจะถื อ ว่า ผู้ถื อ หุ้น อนุมัติ ต ามที่ เสนอและไม่ต้ อ งลงคะแนนในบัต รลงคะแนน
โดยบริ ษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและหรื องดออกเสียงนัน้ หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุมหรื อ
ออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุ ปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี ้สําหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการ
ออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วว่าเห็นชอบหรื อคัดค้ านหรื องดออกสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆก็ตามไม่ต้องลงคะแนน
ในบัต รลงคะแนน บริ ษั ท ฯจะนับ คะแนนจากใบมอบฉัน ทะ ทัง้ นี ้ เลขานุก ารจะเป็ นผู้แจ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบถึงผลการ
ลงคะแนนในแต่ล ะวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับ ได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถื อหุ้น ที่เข้ าประชุม
ทังด้
้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จํานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนันๆ
้
จากนันเลขานุ
้
การได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ซึ่งจะประกอบไปด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้
-

วาระที่ 1 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
วาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง
ของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เมื่อชี ้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็ จเรี ยบร้ อยประธานเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ
-ไม่ม-ี
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วาระที่ 2

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น ประจํา ปี 2561 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่
9 เมษายน 2561
ประธานได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2561 ของ
บริ ษัทซึง่ ได้ ถกู จัดขึ ้นเมือ่ วันที่ 9 เมษายน 2561 ปรากฏรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมซึง่ ได้
จัดส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึ่ง ประชุมเมื่อ
วัน ที่ 9 เมษายน 2561 ตามที ่ ป ระธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ เ ห็ น ด้ วยจํ า นวน
1,248,142,912 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั กิ ารโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่ วนเกินมูลค่ าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ของบริษัท
ประธานมอบหมายให้ นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นางกุ ล นิ ษ ฐ คํ า ศิ ริวัช รา - เลขานุก ารที่ ป ระชุม ชี แ้ จงว่า ภายใต้ บ ทบัญ ญั ติ ข องมาตรา 119 แห่ ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. มหาชนฯ”) กําหนดว่า
กรณีบริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม ให้ บริ ษัทหักชดเชยผลขาดทุนสะสมจากเงินสํารองอื่นก่อน แล้ วจึงหัก
จากทุนสํารองตามกฎหมาย และทุนสํารองส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามลําดับ
ทังนี
้ ้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการที่ผา่ นการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สิ ้นสุด ณ
วันที่ 30 กันยายน 2561 บริ ษัทมีทนุ สํารองตามกฎหมายจํานวน 3,813,156 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่
นํ า มาหั ก ล้ า งบั ญ ชี ข าดทุ น สะสมได้ จํ า นวน 321,368,975 บาท และผลขาดทุ น สะสมจํ า นวน
587,406,024 บาท ซึ่งภายหลังจากการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้น จํานวนรวม
ทังสิ
้ ้น 325,182,131 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว บริ ษัทจะมีผลขาดทุนสะสม
ที่ยงั คงเหลืออยู่จํานวน 262,223,893 บาท ซึ่งสามารถชดเชยได้ ในขันตอนต่
้
อไปด้ วยการลดทุนตาม
มาตรา 139 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนฯ ดังจะได้ พิจารณาในวาระที่ 4
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามเพิ่มเติมหรื อไม่
นายอนุ ว่องสารกิจ –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการโอนทุนสํารองมีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯหรื อไม่
หากในอนาคตบริ ษัทฯมีกําไรบริ ษัทฯต้ องโอนทุนสํารองอีกหรื อไม่
นางสาวฐิ ต าภัส ร์ อิ ส ราพรพัฒ น์ –กรรมการ ชี แ้ จงว่า การโอนทุน สํ า รองดัง กล่า วไม่ มี ผ ลต่ อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯแต่อย่างใด
นางกุลนิ ษ ฐ คํ าศิ ริวัชรา –เลขานุก ารที่ป ระชุม ชี แ้ จงเพิ่ ม เติม ว่า กฎหมายอนุญ าตให้ นํ าทุน สํารอง
ดังกล่าวมาล้ างขาดทุนสะสมได้ และหากบริ ษัทฯมีกําไรในอนาคตก็ ต้องกันทุนสํารองให้ ครบตามที่
กฎหมายกําหนด
นายธนะชัย สันติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่าการ
โอนทุนสํารองดังกล่าวไม่มีผลต่อการดําเนินงานของบริ ษัทฯแต่อย่างใด บริ ษัทฯยังมีเงินทุนเพียงพอ
สําหรับใช้ ในการดําเนินงาน และที่บริ ษัทฯต้ องดําเนินการโอนทุนสํารองและการล้ างขาดทุนสะสมมี
-3-

วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ ไขฐานะการเงินที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของ
บริ ษัทฯ (“เครื่ องหมาย C”) ซึ่งจะส่งผลให้ การซื ้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีความคล่องตัว
มากยิ่งขึ ้น
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล –ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลักทรัพย์ MPIC ติดเครื่ องหมาย C เกิดจากสาเหตุใด
และเพราะเหตุใดส่วนเกินมูลค่าหุ้นนํามาใช้ ได้ ไม่เต็มจํานวน
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการแจ้ งที่ประชุมว่าหลักทรัพย์ MPIC ติดเครื่ องหมาย C เกิด
จากส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวมตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ วของบริ ษัทฯ และส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้นที่นํามาใช้ ไม่ครบจํานวนเพราะส่วนเกินทุนที่นํามาใช้ ได้ ต้องเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ได้ ชําระ
เงินเป็ นเงินสด เท่านัน้
นายธนะชัย สันติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ยกตัวอย่างส่วนเกิ น
มูลค่าหุ้นที่ เช่น ราคาหุ้นพาร์ ละ 1 บาท แต่มีการซื ้อขาย 1.50 บาท 0.50 บาทเป็ นส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่
นํามาใช้ ได้ แต่ส่วนเกิ นมูลค่าหุ้น ของบริ ษัทฯที่นํ ามาใช้ ไม่ได้ เกิ ด จากการตีมูลค่าจากการควบรวม
กิจการในอดีต ซึง่ การตีมลู ค่าดังกล่าวเป็ นนโยบายทางบัญชีไม่ใช่การรับเงินสด
นายธารา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าหากรายการดังกล่าวทําเพื่อแก้ ไขฐานะการเงินของบริ ษัทฯทีม่ ี
ส่วนของผู้ถือหุ้นตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของทุนชําระแล้ ว ทางผู้ถือหุ้นจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าบริ ษัทฯจะไม่มี
ผลขาดทุนอีกในอนาคต และการลดทุนเพื่อล้ างขาดทุนสะสมของบริ ษัทส่งผลอย่างไรต่อใบสําคัญ
แสดงสิทธิในโครงการ ESOP 2
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองคณะกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯได้ เปลี่ยนโครงสร้ าง
ทางธุรกิจการผู้ผลิตภาพยนตร์ ในรู ปแบบโฮมวิดีโอเป็ นผู้จดั จําหน่ายภาพยนตร์ และผู้ผลิตภาพยนตร์
ไทย แต่อย่างไรก็ ตามการผลิตภาพยนตร์ ก็มีความเสี่ยงที่ภาพยนตร์ จะไม่ประสบความสําเร็ จด้ าน
รายได้ ทางคณะกรรมการของบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทแม่ จึงมี
นโยบายเป็ นผู้ลงทุนการผลิตภาพยนตร์ เองและให้ บริ ษัท เอ็ม พิ คเจอร์ ส จํ ากัด เป็ นผู้จัดจํ าหน่าย
ภาพยนตร์ ในทุกช่องทาง ทุกแพลทฟอร์ มซึ่งจะลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้ นอกจากนันปั
้ จจุบัน
ภาพยนตร์ ไทยมีคณ
ุ ภาพและทํารายได้ ได้ มากขึ ้นกว่าในอดีต เช่น ภาพยนตร์ ของกลุม่ บริ ษัทฯ เรื่ อง “หอ
แต๋ว แตก แหกต่อ ไม่ รอแล้ วนะ” และ ภาพยนตร์ เรื่ อ ง “ขุน บัน ลือ ” ซึ่งสามารถทํ ารายได้ รวมกัน ได้
ประมาณ 200 ล้ านบาท
นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา –เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใบสําคัญแสดงสิทธิในโครงการ
ESOP 2 ว่า ตามกฎของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้ อกําหนดสิทธิ
ของโครงการดังกล่าวได้ กําหนดว่าหากบริ ษัทฯมีการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จะต้ องมีการปรับ
สิทธิตามสูตรการคํานวณที่กําหนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิของโครงการ และจะปรับสิทธิได้ ตอ่ เมื่อการลด
ทุนสําเร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยปกติราคาการใช้ สทิ ธิก็จะลดลง หากมีการปรับสิทธิดงั กล่าวแล้ วบริ ษัทฯจะ
ประกาศข่าวแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบต่อไป
นายธารา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าราคาใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิปัจจุบนั เป็ นเท่าใด
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ –กรรมการตอบที่ประชุมว่า ราคาใช้ สทิ ธิใบสําคัญแสดงสิทธิคือ 1.84 บาท
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นายธีธัช วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริ ษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ ป จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) มีความสัมพันธ์อย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชีแ้ จงว่า บริ ษัท เมเจอร์ ซีนี
เพล็กซ์ กรุ้ ป จํ ากัด (มหาชน) (“เมเจอร์ ”) ถื อหุ้นในบริ ษัท เอ็ม พิคเจอร์ ส เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ จํ ากัด
(มหาชน) (“เอ็ม พิคเจอร์ ส”) ประมาณร้ อยละ 92 ซึ่งเอ็ม พิคเจอร์ ส ถือเป็ นส่วนสําคัญของเมเจอร์ ใน
การผลักดันภาพยนตร์ ไทยในอุตสาหกรรมให้ มีสดั ส่วนมากขึ ้น และการที่เมเจอร์ ยังคงถือหุ้นในสัดส่วน
ดังกล่าวเพราะเอ็ม พิคเจอร์ ส เป็ นบริ ษัทที่มีความพร้ อมในการผลิตภาพยนตร์ มากที่สดุ และเชื่อว่าจะมี
นัก ลงทุน ที่ มี ค วามสนใจในการผลิต ภาพยนตร์ ไทยมาร่ ว มลงทุน กับ เอ็ ม พิ ค เจอร์ ส เพื่ อ ผลัก ดัน
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทยให้ เติบโตมากยิ่งขึ ้น
นายธีธัช วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่ารายได้ จากการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ เป็ นอย่างไร
และบริ ษัทฯมีความสนใจธุรกิจออนไลน์ หรื อสตรี มมิ่งหรื อไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่าบริ ษัทฯจะไม่ทําธุรกิจ
ออนไลน์ หรื อสตรี มมิ่งแต่บริ ษัทฯจะจําหน่ายสิทธิภาพยนตร์ ให้ ธุรกิจดังกล่าว
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากรายงานการประชุมที่ระบุว่าบริ ษัทฯขาดทุนจาก
บริ ษัทลูก คือบริ ษัทใด และบริ ษัทที่มีการตัดหนี ้สูญคือบริ ษัทใดและบริ ษัทดังกล่าวยังมีการดําเนิน
กิจการอีกหรื อไม่
นางสาวฐิ ตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ – กรรมการแจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทที่ขาดทุนที่ระบุในรายงานการบ
ประชุม คือ บริ ษัท ทาเลนต์ วัน จํากัด (ปั จจุบนั คือ บริ ษัท เอ็ม ทาเลนต์ จํากัด) และบริ ษัท เอ็ม เทอร์ ตี ้
ไนน์ จํากัด บริ ษัทที่มีการตัดหนี ้สูญจํานวน 78 ล้ านบาท คือ บริ ษัท เอ็ม วี ดี จํากัด ซึ่งยังดําเนินธุรกิจ
อยูแ่ ต่เปลีย่ นธุรกิจเป็ นการจําหน่ายสิทธิภาพยนตร์ แทนการผลิตภาพยนตร์ ในรูปแบบโฮมวิดีโอ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานฯจึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมาย
และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการโอนทุนสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริ ษั ท ตามที่ ป ระธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสี ย งเอกฉั น ท์ เ ห็ น ด้ วยจํา นวน
1,248,147,009 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ของ
หุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
ประธานมอบหมายให้ นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา – เลขานุการที่ประชุมชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าจากการดําเนินการตามวาระที่ 3
ข้ างต้ น บริ ษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ จํานวน 262,223,893 บาท และเพื่อให้ ผลขาดทุนสะสม
ดังกล่าวหมดไป บริ ษัทจะทําการลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ตามมาตรา 139 แห่ง
พ.ร.บ. มหาชนฯ โดยจะทําการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็ น
มูลค่าหุ้นละ 0.05 บาท อันจะทําให้ ทนุ จดทะเบียนของบริ ษัทลดลงจากจํานวน 1,313,117,176 บาท
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เหลือเป็ นจํานวน 656,558,588 บาท และทุนชําระแล้ วของบริ ษัทลดลงจากจํานวน 1,300,119,176
บาท เหลือเป็ นจํานวน 650,059,588 บาท (ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ทําการสํารองหุ้นสามัญไว้ เพื่อรองรับการใช้
สิทธิซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทของผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทให้ แก่กรรมการที่
เป็ นผู้บริ หาร ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 จํานวน 12,998,000 หุ้น)
โดยจะส่ ง ผลบริ ษั ท ไม่ มี ผ ลขาดทุ น สะสมอี ก ต่ อ ไป และเกิ ด ส่ ว นเกิ น ทุ น จากการลดทุ น จํ า นวน
387,835,695 บาท อย่างไรก็ตาม การลดทุนในครัง้ นี ้จะไม่สง่ ผลกระทบให้ มีการเปลีย่ นแปลงต่อมูลค่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากเป็ นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชีเท่านัน้ ตามข้ อมูลส่วนของ
ผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ข้ อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

องค์ ประกอบของ

ก่ อน
หลัง
การล้ างขาดทุนสะสม
การล้ างขาดทุนสะสม
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่า
1,300,119,176
650,059,588
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
453,981,276
132,612,301
ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าหุ้น
สํารองตามกฎหมาย
3,813,156
ขาดทุนสะสม
(587,406,024)
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
387,835,695
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้ าของ
4,537,663
4,537,663
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
1,175,045,247
1,175,045,247
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามเพิ่มเติมหรื อไม่
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น

นายอนุ ว่องสารกิจ –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าการลดทุนจะส่งให้ สดั ส่วนหนี ้ต่อทุนเป็ นอย่างไร การล้ าง
ขาดทุนสะสมเราจะเสียประโยชน์ทางภาษี หรื อไม่ บริ ษัทฯมีโครงการจะเพิ่มทุนในอนาคตหรื อไม่ และ
การเปลีย่ นโครงสร้ างทางธุรกิจส่งผลต่อบริ ษัทอย่างไร รายได้ จากส่วนแบ่งภาพยนตร์ จะเพียงพอต่อการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯหรื อไม่
นายธนะชัย สันติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี แ้ จงว่าการลดทุน
ดังกล่าวไม่ทําให้ สดั ส่วนหนี ้ต่อทุนของผู้ถือหุ้นเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด และการลดทุนไม่มีผลต่อการใช้
ประโยชน์ทางภาษี ของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯยังสามารถใช้ ประโยชน์ทางภาษี จากการขาดทุนได้ ส่วนเรื่ อง
การเพิ่มทุน บริ ษัทฯยังมีเงินทุนเพียงพอในการดําเนินงานจึงไม่จําเป็ นต้ องเพิ่มทุนแต่อย่างใด
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงในประเด็นการเป็ นผู้จดั
จําหน่ายภาพยนตร์ ของบริ ษัทฯ ว่า เอ็ม พิคเจอร์ ส จะเป็ นผู้บริ หารสิทธิภาพยนตร์ ซึง่ ไม่มีความเสีย่ งใน
การขาดทุน นอกจากนันทางบริ
้
ษัทฯมีเครื อข่ายในการจัดจําหน่ายภาพยนตร์ ในต่างประเทศ ซึ่งน่าจะ
สามารถทํารายได้ เป็ นที่นา่ พอใจ
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นายธารา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดบริ ษัทฯจึงลดราคาพาร์ จาก 1 บาท เหลือ 0.50 บาท
ส่งผลให้ เกิดส่วนเกินทุนจากการลดทุน รายการดังกล่าวได้ ปรึ กษากับทางผู้สอบบัญชีหรื อไม่ ส่วนเกิน
ทุนดังกล่าวสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้ หรื อไม่
นายธนะชัย สัน ติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แจ้ งว่าการลดทุน
ดังกล่าวไม่สง่ ผลต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และรายการดังกล่าวได้ ปรึกษากับทางผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯแล้ วว่าสามารถทําได้
นางสาวสกุณา แย้ มสกุล –ผู้สอบบัญชี บริ ษัท ไพร้ ซวอร์ เตอร์ เฮ้ าสคูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด แจ้ งว่าการ
ดํา เนิ น การของบริ ษั ท ฯ มี แ นวปฏิ บัติ รองรั บ ทัง้ หมด ส่วนเกิ น ทุน จากการลดทุน เป็ นการลงบัญ ชี ที่
กฎหมายอนุญาตให้ ทําได้
นางกุลนิ ษ ฐ คําศิริวชั รา –เลขานุการชี แ้ จงเพิ่ ม เติ มเกี่ ย วกับ ส่วนเกิ นทุนจากการลดทุนว่า ปั จ จุบัน
กฎหมายไม่มีกําหนดชัดเจนว่าส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวจะสามารถนําไปล้ างขาดทุนสะสมได้
ต้ อ งรอการปรั บ แก้ กฎหมายหรื อมี ม าตรฐานบัญ ชี ที่ ระบุว่าส่วนเกิ นทุน จากการลดทุน ดังกล่าวจะ
สามารถนําไปใช้ ในรายการใดได้ บ้าง
นายธนะชัย สันติชัยกูล –ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้ จงว่าจะนํากรณี
ดังกล่าวไปปรึกษากับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ องว่าส่วนเกินทุนจากการลดทุนจะสามารถนําไปใช้ ใน
รายการใดได้ บ้าง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ประธานฯจึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุน
ชําระแล้ วของบริ ษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ วของบริ ษัท โดยการลด
มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษั ท เพื่ อชดเชยผลขาดทุน สะสม ตามที่ ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
้
้ ถือหุ้น
เอกฉันท์ เห็นด้ วย จํานวน 1,248,149,639 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง
และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง )

วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน
ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานมอบหมายให้ นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุม
นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา – เลขานุการชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท ตามวาระที่ 4 ข้ างต้ น บริ ษัทจึงจําเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ
4. เรื่ องทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 656,558,588 บาท
แบ่งออกเป็ น

(หกร้ อยห้ าสิบหกล้ านห้ าแสนห้ าหมื่นแปดพัน
ห้ าร้ อยแปดสิบแปดบาท)

1,313,117,176 หุ้น (หนึ่ ง พัน สามร้ อยสิ บ สามล้ า นหนึ่ งแสนหนึ่ ง
หมื่นเจ็ดพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)
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มูลค่าหุ้นละ

0.50 บาท

(ห้ าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,313,117,176 หุ้น (หนึ่ ง พัน สามร้ อยสิ บ สามล้ า นหนึ่ งแสนหนึ่ ง
หมื่นเจ็ดพันหนึง่ ร้ อยเจ็ดสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น

(- หุ้น)”

มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เรื่ อง
ทุนจดทะเบียน ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียง
เอกฉันท์ เห็นด้ วย จํานวน 1,248,149,639 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ 100 ขของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0
เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 22 และ ข้ อ 28 เรื่องการประชุม
ผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัท
นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา – เลขานุการที่ประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับ (ก) ประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27
มิถนุ ายน 2557 ประกอบกับ คําชี ้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบี ยน บริ ษัทจํ ากัด บริ ษั ทมหาชนจํ ากัด สมาคมการค้ า และหอการค้ า ตาม
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
23 กันยายน 2559 ซึง่ กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัดที่ประสงค์จะประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ จะต้ อง
มีการกําหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท และ (ข) มาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. มหาชนฯ ที่ได้
แก้ ไขเพิ่ ม เติม โดยคํ าสัง่ หัวหน้ าคณะรัก ษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งกําหนดการให้ สิทธิ ผ้ ถู ื อหุ้นเรี ยกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทจึงมีความจําเป็ นต้ องทําการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22
และข้ อ 28 โดยให้ ยกเลิกข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ข้ อความเดิม
“ข้ อ 22 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือ
นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษา
สิทธิหรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการ นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านัน้
ก็ได้ ”
“ข้ อ 28 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจําปี ภายในสี่
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับ
จํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบ
ห้ าคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกัน
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ทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”
ข้ อความใหม่
“ข้ อ 22 ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธานกรรมการหรื อผู้ซึ่งได้ รับมอบหมายส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิ
หรื อประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้
การประชุมคณะกรรมการสามารถจัดให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ตามเงื่อนไข ขันตอน
้
และวิธีการ ทีก่ ฎหมายกําหนด”
“ข้ อ 28 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญ ประจําปี ภายในสี่
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อ
หลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชื่อกัน
ทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ที่ คณะกรรมการไม่จัด ให้ มี การประชุม ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือ หุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรื อผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็
ได้ ภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจาก
การจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับนี ้ ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสามต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้ แก่
บริ ษัท”
ประธานสอบถามที่ประชุมว่ามีคําถามเพิ่มเติมหรื อไม่
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี –ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่าการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์มีข้อจํากัด
เรื่ องระยะทาง หากเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตขัดข้ องจะถือว่ามีการประชุมหรื อไม่
นางกุลนิษฐ คําศิริวชั รา – เลขานุการที่ประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มีข้อจํากัดว่าคณะกรรมการที่ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต้องอยู่ภายในประเทศไทยเท่านัน้ หาก
เครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตชัดข้ องจะถือว่าไม่มีการประชุมในวาระนันๆ
้ หรื อถือว่ากรรมการผู้นนไม่
ั ้ เป็ น
องค์ประชุม กรรมการต้ องเชื่อต่อเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเข้ ามาใหม่
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เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 และ ข้ อ 28 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเรี ยกประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 22 และ ข้ อ 28
เรื่ อ งการประชุม ผ่านสื่อ อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ และการเรี ย กประชุม วิ ส ามัญ ผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท ตามที่
ประธานเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ เห็นด้ วย จํานวน 1,248,149,642 เสียง (คิดเป็ นร้ อยละ
100 ขของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย
จํานวน 0 เสียง งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย จํานวน 0 เสียง)
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พิจารณาวาระอื่นๆ
-ไม่ม-ี
ประธานสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรื อไม่
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี –ผู้ถือหุ้นสอบถามความคืบหน้ าในการลงทุนร่ วมกับบริ ษัทหูหนานของ
ประเทศจีน
นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ –กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แจ้ งว่าบริ ษัทดังกล่าวจะมาร่วมลงทุน
ในการผลิตภาพยนตร์ ซงึ่ ยังอยูใ่ นขันตอนการเจรจายั
้
งไม่มีการลงนามสัญญาแต่อย่างใด
นายศักดิ์ชยั สกุลศรี มนตรี –ผู้ถือหุ้นเสนอว่าในอนาคตเอกสารหนังสือเชิญประชุมและรายงานประจําปี
ต้ อง download จาก QR Code อาจทําให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเอกสารไม่สะดวกนัก จึงขอให้ บริ ษัทสรุ ป
สาระสําคัญของงบการเงินในรายงานการประชุมด้ วย
นายธีธชั วณิชเสถียร –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าขนาดของบริ ษัทฯในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัทแจ้ งที่ประชุมว่าทิศทางของ
ภาพยนตร์ ไทยน่าจะดีที่สดุ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
นายธารา ชลปราณี –ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าบริ ษัทฯมีบริ ษัทย่อยทีผ่ ลิตภาพยนตร์ หลายบริ ษัท บริ ษัทฯจะ
มีการเปลีย่ นโครงสร้ างการจัดการหรื อไม่
นายวิชา พูลวรลักษณ์ –กรรมการและรองประธานคณะกรรมการบริ ษัทแจ้ งว่าหากคณะกรรมการ
พิจารณาว่าบริ ษัทใดมีผลการดําเนินการไม่ดีก็จะหยุดการดําเนินการทันที
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามต่อที่ประชุมประธานจึงกล่าว ปิ ดการประชุม เวลา 11.20 น.

(นายถิรชัย วุฒิธรรม)
ประธานที่ประชุม
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