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รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 
ของ 

บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพลก็ซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) 
วนัศุกร์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ในรูปแบบการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  
ตามพระราชก าหนดวา่ดว้ยการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
.................................................................................................................................................................................. 

 

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  
1. นายสมใจนึก          เองตระกลู ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ  
2. นายวชิา                  พลูวรลกัษณ์    กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายวรีวฒัน์  องคว์าสิฏฐ ์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

  กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการบริหาร 
4. นายชยั                    จรุงธนาภิบาล   ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนด  

  ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ           
5. นายแพทยเ์สถียร  ภู่ประเสริฐ       ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการก ากบัดูแลกิจการ  
  และกรรมการอิสระ 
6. นายไกรทิพย ์  ไกรฤกษ ์  ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน กรรมการ 

 ตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นางสาวชลธิชา  จิตราอาภรณ์ ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแลกิจการ กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 
8. นายประเสริฐ   บุญสมัพนัธ์    กรรมการอิสระ 
9. นางอรนุช  อภิศกัด์ิศิริกลุ กรรมการอิสระ 
10. นายธนกร                   ปุลิเวคินทร์       กรรมการ และกรรมการบริหาร  
11. นางภารดี                   พลูวรลกัษณ์     กรรมการ และกรรมการบริหาร 

 

หมายเหต:ุ กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด 
 

ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม 
1. นางสาวฐิตาภสัร์  อิสราพรพฒัน์     รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการเงินและบญัชี และ  

                                เลขานุการบริษทั   
ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นางกลุกนิษฐ  ค าศิริวชัรา       ท่ีปรึกษากฎหมาย 
                                                                 บริษทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
      และท าหนา้ท่ีเลขานุการการประชุมคร้ังน้ี 
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2. นางสาวพรพิไล   โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย 
                                                                        บริษทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีเขา้ร่วมประชุม 

1. นางสาวสุวมิล ศรีโสภาจิต   ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
     บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

2. นางสาวสรณา ประมวลมิตรา  ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
     บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

3. นางสาวภคมน วติตางกรู    ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ  
                                บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

ก่อนเร่ิมประชุม 
เลขานุการการประชุม แถลงวา่ ดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท่ีมี

การแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภยัของผูถื้อหุน้ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนร่วมใน
การจดัประชุม  ดงันั้น เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดการแพร่ระบาดของโรค บริษทัฯ จึงไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 
1/2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ซ่ึงเป็นไปตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย กฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดย ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ประชุมหรือวนั Record Date ในวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2564 ท่ีผา่นมา         
มีผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 9,471 ราย รวมจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งส้ิน 894,667,502 หุน้ โดยการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อ
หุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 11 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้285,085,577 หุน้ และมีผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุม
จ านวน 1,226 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้418,702,272 หุน้ รวมทั้งส้ินจ านวน 1,237 ราย และรวมจ านวนหุน้ท่ีเขา้ประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนจ านวน 703,787,849 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.6647 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 34 ก าหนดใหก้ารประชุม  ผูถื้อหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้เขา้ประชุมรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 
25 ราย และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ จึงครบเป็น
องคป์ระชุม ดงันั้น จากจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม และจ านวนหุ้นดงักล่าว จึงถือวา่ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ 

เลขานุการการประชุมแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัไดเ้ชิญท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระจาก บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) และท่ีปรึกษากฎหมาย บริษทั ส านกักฎหมาย
สากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั   เขา้ร่วมประชุม โดยในการประชุมคร้ังน้ี บริษทั อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นผู ้
จดัเตรียมระบบการประชุม พร้อมท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสียงร่วมกบันางสาว
พรพิไล โกศลประภา เพื่อใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบับริษทัฯ 
 
เร่ิมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ท าหนา้ท่ีประธานกล่าวเปิดการประชุม และ
กล่าวตอ้นรับ ผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2564 และเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง จึงขอให้
นางสาวพรพิไล โกศลประภา ช้ีแจงถึงวาระการประชุม และวธีิการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบ ดงัน้ี 
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หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น 
1.  การออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น

ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น โดยการประชุมคร้ังน้ีมีวาระท่ี

ตอ้งพิจารณา 2 วาระ โดยวาระท่ี 1 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ส าหรับวาระท่ี 2 ตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงอนุมติัไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย อยา่งไรก็ตาม ในการประชุมคร้ังน้ี
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สีย  

3. ในการออกเสียงลงคะแนน เลขานุการฯ จะขอให้ผูถื้อหุ้นท าการเลือกวาระท่ีต้องการ จากนั้น ระบบจะ
แสดงปุ่ มการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

(1) ปุ่มสีเขียว “เห็นดว้ย (Approve)”  
(2) ปุ่มสีแดง “ไม่เห็นดว้ย (Disapprove)”  
(3) ปุ่มสีสม้ “งดออกเสียง (Abstain)” 
โดยการนับคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออก

เสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่าน้ัน จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุม และออกเสียง หรือมีสิทธิออกเสียงแลว้แต่กรณี ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยใน
ระเบียบวาระนั้น ๆ 

4.  ในการลงคะแนนเสียงผา่นระบบ Inventech Connect หากผูถื้อหุ้นท าการเลือก “ยกเลิกออกเสียงลงคะแนน
ล่าสุด” หรือไม่ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระใด ๆ ก็ตาม บริษทัฯ จะถือวา่เป็นการลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยกบัระเบียบ
วาระนั้น ๆ โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถท าการเปล่ียนแปลงไดจ้นกวา่จะมีการแจง้ปิดการลงคะแนนเสียง 

5. กรณีผูถื้อหุ้นตอ้งการออกจากการประชุม สามารถเลือก “ไอคอนผูใ้ชง้าน” และกด “ออกจากการประชุม” 
ซ่ึงหากผูถื้อหุน้ออกจากการประชุม ระบบจะน าคะแนนเสียงออกจากการประชุมในระเบียบวาระ 

ทั้งน้ี จ านวนผูถื้อหุน้และคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูท่ี้มาประชุมบาง
ท่านออกจากการประชุม 

6. เลขานุการท่ีประชุมจะเป็นผูเ้รียนใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนน
เสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่
ละวาระจะใชจ้ านวนหุน้ของ ผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

7. ส าหรับการซกัถามระหวา่งการประชุม และก่อนเปิดให้ลงมติ บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละระเบียบวาระ โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีประสงคจ์ะสอบถาม สามารถท าได ้2 ช่องทาง  

     (1) ผา่นเมนู Q&A โดยพิมพช่ื์อ-นามสกลุและขอ้ซกัถามในแถบเมนู Q&A แลว้กดส่งค าถามเขา้มาในระบบ 
โดยบริษทัฯ จะตอบค าถามในหอ้งประชุมในวาระท่ีเก่ียวขอ้งกบัค าถามนั้น ๆ ส าหรับค าถามท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระ บริษทัฯ จะ
น าไปตอบในวาระอ่ืน ๆ  อย่างไรก็ดี หากมีจ านวนค าถามท่ีถูกส่งเขา้มาจ านวนมาก บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณา
คดัเลือกค าถามท่ีจะตอบในหอ้งประชุมตามความเหมาะสม ส าหรับค าถามอ่ืน ๆ บริษทัฯ จะติดต่อผูถื้อหุน้เพ่ือตอบค าถามจน
ครบถว้น พร้อมทั้งแสดงค าถามและค าตอบไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
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    (2) ผ่าน VDO Conference โดยกดท่ีสัญลกัษณ์ยกมือ (Raise Hand) และเจา้หนา้ท่ีจะแจง้ล าดบัในการถาม
ค าถามของท่านผา่นช่องทาง Chat จากนั้น เม่ือไดรั้บสญัญาณใหถ้ามค าถามและเปิดกลอ้งเปิดไมโครโฟนแลว้ ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
จะตอ้งแจง้ช่ือ–นามสกลุ และสถานะเป็นผูถื้อหุน้หรือผูม้อบฉนัทะ ก่อนถามค าถามทุกครั้ง เพ่ือเป็นขอ้มูลใหก้บับริษทัฯ 

 

เม่ือเลขานุการการประชุมช้ีแจงหลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนนแลว้  ประธานจึงไดด้ าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

ประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 9 
เมษายน 2564บริษทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมและจดัส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวเปิดเผยต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และ       กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งไดเ้ผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.majorcineplex.com แล้ว รายละเอียดรายงานการประชุมปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 1 ซ่ึง
คณะกรรมการไดท้ าการตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานการประชุมดงักล่าวก่อนยื่นต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ และกรมพฒันา
ธุรกิจการคา้แลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีท่ีประชุมไดมี้มติไวทุ้กประการ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ตามส าเนาท่ีส่งแก่ผูถื้อหุน้ 

ประธานไดใ้ห้ท่ีประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถาม ประธานไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 ซ่ึง

ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 703,790,249 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

 
วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการโอนขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท  สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) อันเข้า
ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท 
 ประธานไดใ้ห้นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการเงินและการบญัชี เป็นผู ้
ช้ีแจงรายละเอียด  
 นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ ช้ีแจงรายละเอียดของการเขา้ท าธุรกรรมการขายหุน้ ดงัน้ี 
 ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวนัท่ี 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการเข้าท าบันทึก
ขอ้ตกลง (“MOU”) เก่ียวกับการซ้ือขายหุ้นสามัญจ านวน 647,158,471 หุ้นในบริษทั สยามฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30.36 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดให้กบั บริษทั เซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) โดย
ต่อไปจะขอเรียกวา่ CPN หรือบริษทัในเครือท่ี CPN ก าหนด ซ่ึงไม่ใช่บุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั ในราคาหุ้นละ 12 บาท รวม
เป็นเงินจ านวนทั้งส้ิน 7,765,901,652 บาท และบริษทัฯ กบัผูซ้ื้อไดล้งนามในบนัทึกขอ้ตกลงซ้ือขายหุ้นดงักล่าวแลว้ในวนัท่ี 5 
กรกฎาคม 2564 แลว้นั้น 
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 อย่างไรก็ตาม การเขา้ท ารายการดงักล่าวจะกระท าข้ึนก็ต่อเม่ือท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัคร้ังน้ี ไดมี้มติ
อนุมติัการเขา้ท ารายการดงักล่าว และเง่ือนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นสญัญาซ้ือขายหุน้ไดส้ าเร็จลง โดยบริษทัฯ ไดเ้ขา้ลง
นามในสัญญาซ้ือขายหุ้นกบั บริษทั เซ็นทรัลเวิลด์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัในเครือของ CPN เรียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 25 สิงหาคม 
2564 ท่ีผ่านมา โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ตามขอ้มูลท่ีน าเสนอและหนังสือของบริษทัฯ ท่ีเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2564 
 อน่ึง การโอนขายหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯ ถืออยูใ่น บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) (“SF”) ดงักล่าว 
เขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียน ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคญัท่ีเขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์และประกาศของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ซ่ึงเม่ือค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยด์งักล่าวแลว้คิดเป็นร้อยละ 73.60 (อา้งอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษทัท่ีผา่นการสอบทานจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564) ซ่ึงเป็นขนาดรายการสูงสุด
ตามเกณฑมู์ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Tangible Assets หรือ NTA) โดยในระหวา่งระยะเวลา 6 เดือนก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมี
มติอนุมติัการเขา้ท ารายการขา้งตน้ บริษทัไม่มีการเขา้ท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์การโอนขายหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยู่
ใน บริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังน้ี จึงเขา้ข่ายรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศรายการไดม้า-
จ าหน่ายไป ซ่ึงบริษทัฯ มีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และจดัให้มีการ
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อขออนุมติัในการตกลงเขา้ท ารายการ โดยตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นดว้ยคะแนนเสียงไม่
นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้น
ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
 การด าเนินดงักล่าวไดม้อบอ านาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือประธานกรรมการบริหารของบริษทั หรือบุคคล
ท่ีคณะกรรมการบริษทั หรือประธานกรรมการบริหารมอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการใด ๆ ท่ีจ าเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการ
โอนขายหุน้ดงักล่าว ตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และตามท่ีปรากฏในขอ้มูลท่ีน าเสนอ 
 รายละเอียดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ ปรากฏตามส าเนาสารสนเทศรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์อง บริษทั 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จ ากดั (มหาชน) (เอกสารแนบทา้ย 2) และรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบั
รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์(เอกสารแนบทา้ย 3) ท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 ในการน้ี นางสาวฐิตาภสัร์ อิสราพรพฒัน์ ไดข้อให้นางสาวสรณา ประมวลมิตรา และนางสาวภคมน วิตตางกูร ท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) จาก บริษทัหลกัทรัพย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดและให้
ความเห็นเก่ียวกบัการเขา้ท ารายการ สรุปไดด้งัน้ี 
  วตัถุประสงคข์องการเขา้ท ารายการ  
 เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เน่ืองจาก SF ประกอบธุรกิจพฒันาและบริหารศูนยก์ารคา้ซ่ึงมีรายได้
ลดลงจาก COVID-19 และเพื่อน ากระแสเงินสดบางส่วนท่ีไดรั้บจากการเขา้ท ารายการในคร้ังน้ีไปช าระเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน 
และใชเ้ป็นเงินทุนส าหรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 
 

 ก่อนเขา้ท ารายการ บริษทัฯ ลงทุนผา่นการถือหุน้ใน SF สัดส่วนร้อยละ 30.36 และหลงัจากการเขา้ท ารายการ บริษทั
ฯ จะไม่มีการถือหุน้ใน SF 
 โดยบริษทัฯ มีแผนการใชเ้งินท่ีไดรั้บจากการเขา้ท ารายการ ดงัน้ี 
 1) ทยอยช าระหน้ีเงินกูย้มืเงินประมาณ 2,300 ลา้นบาท ซ่ึงมีก าหนดช าระคืนภายในปี 2564 
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 2) ส ารองเป็นเงินทุนหมุนเวยีนธุรกิจประมาณ 2,200 ลา้นบาท 
 3) ส ารองเป็นเงินลงทุนส าหรับขยายงาน และโอกาสใหม่ ๆ ทางธุรกิจในอนาคต ประมาณ 3,200 ลา้นบาท 
 4) จ่ายเงินปันผลบางส่วนกรณีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเงินส ารอง ตาม ขอ้ 2 และ 3 
 

 ขอ้ดีของการเขา้ท ารายการ  
1) ลดภาระหน้ีสินเงินกูย้มืสถาบนัการเงิน และตน้ทุนทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง  
2) รับรู้ผลก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน SF (หลงัหักภาษี) ประมาณ 2,824.0 ลา้นบาท ในไตรมาส 3 ปี 

2564  
3) สามารถใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ (Unused Tax Loss Carry Forward)  
4) เสริมสภาพคล่องและเพ่ิมความแขง็แรงใหก้บัฐานะทางการเงินของบริษทัฯ  
5) อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ปรับตวัดีข้ึนในงวดไตรมาส 3 ปี 2564  
6) สามารถน าเงินสดส่วนหน่ึงจากการจ าหน่ายหุน้ SF ไปลงทุนในโอกาสทางธุรกิจท่ีมีศกัยภาพ  
7) เพ่ิมสภาพคล่องส าหรับการเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อสถานการณ์ COVID-19  
 

 ขอ้เสียของการเขา้ท ารายการ  
1) ขาดโอกาสท่ีจะรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน SF หากมีผูซ้ื้อรายอ่ืนยืน่ขอ้เสนอซ้ือท่ีดีกวา่ CPN  
2) บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บเงินปันผลจาก SF ในอนาคต  
3) บริษทัฯ จะไม่สามารถรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน SF ในอนาคต  
4) มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการน้ี ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าธรรมท่ีปรึกษากฎหมาย 
และค่าธรรมเนียมการขายหุน้ เป็นตน้ 

 

ขอ้ดีของการไม่เขา้ท ารายการ  
1) มีโอกาสท่ีจะรับรู้ก าไรส่วนเพ่ิมจากธุรกิจพฒันาและบริหารศูนยก์ารค้าของ SF ภายหลังจากท่ีสถานการณ์ 

COVID-19 คล่ีคลายลง 
2) มีโอกาสท่ีจะรับรู้ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน SF ท่ีสูงข้ึนหากมีผูซ้ื้อรายอ่ืนซ่ึงอาจยื่นขอ้เสนอซ้ือท่ีดีกว่า 

CPN  
3) บริษทัฯ จะไดรั้บเงินปันผลจาก SF อยา่งต่อเน่ืองในอนาคต  
4) บริษทัฯ สามารถรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน SF ในอนาคต  
5) ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ท ารายการ  
 

ขอ้เสียของการไม่เขา้ท ารายการ  
1) เสียโอกาสในการช าระคืนหน้ีสถาบนัการเงินดว้ยเงินท่ีไดจ้ากการเขา้ท ารายการ และเสียโอกาสในการลดตน้ทุน

ทางการเงิน  
2) เสียโอกาสในการส ารองเงินทุนเพ่ือขยายธุรกิจในอนาคต  
3) เสียโอกาสท่ีจะขายเงินลงทุนใน SF ตามราคาเสนอซ้ือในคร้ังน้ี  
4) อตัราส่วนผลตอบแทนของผูถื้อหุ้นจะยงัคงไม่สดใส เน่ืองจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ยงัไม่กลบัมาอยูใ่น

สภาวะปกติ  
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IFA เห็นว่า การเขา้ท าธุรกรรมการโอนขายหุ้นมีความเหมาะสมและเป็นเป็นธรรม เน่ืองจากมีเง่ือนไขการเขา้ท า
รายการ 

1. เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของคู่สญัญาทั้ง 2 ฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั  
2. มีการก าหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนท่ีส าคญั เพ่ือให้การท ารายการถูกตอ้งตามกฎหมายและเกณฑท่ี์ใชก้ ากบับริษทัจด
ทะเบียน ทั้งน้ี ไม่มีการก าหนดบทลงโทษหรือค่าปรับใดๆ กรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฎิบติัตามเง่ือนไขบงัคบั
ก่อนท่ีปรากฎในบนัทึกขอ้ตกลง  

3. มีการตรวจสอบสถานะของกิจการ (Due Diligence) อยา่งเหมาะสม (การเงิน บญัชี และกฎหมาย) 

IFA ได้ใช้วิธี Discounted Cash Flow (DCF), Market Comparable และราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม 
หลงัจากพิจารณาแลว้ไดร้าคายติุธรรมอยูร่ะหวา่ง 7.9 – 13.0 บาทต่อหุ้น โดยราคาซ้ือขายในการเขา้ท ารายการท่ี 12.0 บาทต่อ
หุน้อยูใ่นช่วงราคายติุธรรมดงักล่าว จึงมีความเหมาะสมแลว้ 

เม่ือพิจารณาขอ้ดี ขอ้ดอ้ย และความเส่ียง แลว้ IFA มีความเห็นวา่ มีผลดีมากกวา่ผลเสีย ดงันั้น ผูถื้อหุน้ควรอนุมติัการ
เขา้ท ารายการดงักล่าว 

 

ประธานไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามเพ่ิมเติม 
 

ค าถามและความเห็นโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
 นางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 
 บริษทัฯ จะมีนโยบายลงทุนหรือขยายธุรกิจอยา่งไรจากเงินท่ีไดรั้บในคร้ังน้ี 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงดงัน้ี 
 เงินท่ีไดรั้บจากขายการขายหุน้ SF จะแบ่งเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 
  1. ทยอยช าระหน้ีเงินกูย้มืเงิน เพ่ือลดตน้ทุนทางการเงิน 
 2. ส ารองเป็นเงินสดรับ (Cash Inflows) ส าหรับเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ยงั
มีความไม่แน่นอนสูง ทั้งน้ี บริษทัฯ ใหค้วามส าคญัในเร่ืองความมัน่คงของกิจการ 
 3. จ่ายเงินปันผลบางส่วน 
  ทั้งน้ี บริษทัฯ จะได้จดัตั้ง Investment Committee เพื่อพิจารณากลัน่กรองโครงการ โอกาสการลงทุนต่าง ๆ และ
จดัสรรเงินท่ีเหลือไปลงทุนอยา่งเหมาะสม เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัต่อไป  
 

 นายแพทย์สยาม ไทยอุดม ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามดงัน้ี 
 กลยทุธ์ของบริษทัฯ ในปีหนา้จะเป็นอยา่งไร 

นายวิชา พูลวรลักษณ์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงดงัน้ี 
 บริษทัฯ มีรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายตัว๋ภาพยนตร์ Popcorn และ Soft drink และธุรกิจบริการส่ือโฆษณา โดยคาดการณ์
วา่ในปี 2565 จะเป็น High Season ของธุรกิจภาพยนตร์ของ Studio ในต่างประเทศ โดยเฉพาะภาพยนตร์ Hollywood ซ่ึงคาดวา่จะท า
ให้บริษทัฯ มีรายไดเ้ติบโตข้ึน อยา่งไรก็ดี จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่าน บริษทัฯ มี
บทเรียนวา่จะพ่ึงพาแต่ภาพยนตร์ Hollywood ในส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ร้อยละ 70-75 ไม่ได ้ดงันั้น ในปีหนา้ บริษทัฯ 
มุ่งเนน้ในการท าใหอุ้ตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตข้ึน ตั้งเป้าหมายจะปรับส่วนแบ่งการตลาด (Market Share) ของหนงัไทยท่ีมี
คุณภาพจากเดิมร้อยละ 20-25 ให้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40-50 นอกจากน้ี กระแสการรับชมคอนเทนต์ผ่าน Streaming ก็มีอตัราการ
เติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยภาพยนตร์ไทยก็เป็นหน่ึงใน Content ท่ีมีความตอ้งการสูงมากจากผูใ้ห้บริการ Streaming ในส่วน
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ของบริษทัฯ ก็มีรายได้ค่อนข้างดีจากการขาย Content ให้กับผูใ้ห้บริการ Streaming ดังนั้ น คาดการณ์ว่าในปีหน้ารายได้จาก
ภาพยนตร์ไทยก็จะเติบโตข้ึน 
 ส าหรับ Popcorn Business นั้น บริษทัฯ มีปรับกลยทุธ์การขาย โดยมีการท า Popcorn Delivery รวมถึงการน า Popstar เขา้
ไปจ าหน่ายใน Supermarket โดยรายได้ในส่วนน้ีมีการเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยท ารายได้กว่า 1 ลา้นบาทต่อวนั ท าให้มีรายได้
ประมาณ 300 ลา้นบาทต่อปี ดงันั้น Popcorn Business จึงเป็นอีกหน่ึงธุรกิจท่ีบริษทัจะให้ความส าคญัในช่วงหลงัจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควดิ-19 โดยบริษทัฯ วางแผนในการขยายช่องทางการขาย Popcorn ท่ี 7-11 และ Tops Supermarket 
ซ่ึงคาดวา่จะสร้างรายไดเ้ติบโตเพ่ิมข้ึนมาก จากเดิมท่ีเคยท ารายไดป้ระมาณ 200 ลา้นบาทต่อปี ในช่วงก่อนสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัส โควดิ-19 
 ในส่วนของรายได้จากส่ือโฆษณานั้นจะแปรผนัไปกับธุรกิจภาพยนตร์ ดังนั้น ในปีหน้า หากภาพยนตร์ Hollywood 
แขง็แรง ธุรกิจบริการส่ือโฆษณาของบริษทัฯ ก็จะกลบัมาเติบโตเช่นกนั 
 หากในปีหนา้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส โควิด-19 เร่ิมคล่ีคลายข้ึน โรงภาพยนตร์สามารถเปิดให้บริการ
ไดต้ามปกติ รายไดต้่างๆ ก็จะกลบัคืนมาสู่ภาวะปกติ 
  ประธานไดใ้ห้ท่ีประชุมสอบถามเพ่ิมเติม เม่ือไม่มีผูใ้ดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั
การโอนขายหุน้สามญัท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทั สยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) อนัเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัฯ     ดงัรายละเอียดตามท่ีไดน้ าเสนอ และอนุมติัมอบอ านาจตามรายละเอียดท่ีนางสาวฐิตาภสัร์ อิสรา
พรพฒัน์ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบและตามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยการลงมติวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัส่วนของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สีย 
  
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัการโอนขายหุ้นสามญัท่ีบริษทัถืออยูใ่นบริษทั สยาม
ฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท ์จ ากดั (มหาชน) อนัเขา้ข่ายเป็นรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง
มากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 
ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน 703,790,249 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง หรือเท่ากบัร้อยละ 0.0000 

 
 

วาระท่ี 3 วาระอื่นๆ 
เม่ือส้ินสุดการประชุมในวาระท่ี 2 แลว้ ประธานสอบถามท่ีประชุมวา่ ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใด

ต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอีกหรือไม่  
 

- ไม่มีการพิจารณาในเร่ืองอ่ืน ๆ - 
 

จากนั้น ประธานไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
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เม่ือไม่มีผูใ้ดมีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม หรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ ประธานจึงเสนอปิดประชุมเวลา 
10.54 นาฬิกา 

 
 
 

                 (นายสมใจนึก เองตระกลู)   
              ประธานท่ีประชุม 


