
  
 

1

 
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2558 

 บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
         

 
วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันที่  27 เมษายน 2558   เวลา 10.00 น. ณ หองจามจุรี บอลลูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน  
ปริ๊นเซส เลขท่ี 444 มาบุญครองเซ็นเตอร ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 
กรรมการ/ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีเขารวมประชุม 
1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี    ประธานกรรมการ 
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ    ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท   กรรมการผูจัดการ 
4. นายพัฒนพงศ หนูพันธ   กรรมการ 
5. นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบํารุง   กรรมการ 
6. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน   กรรมการ 
7. นายอัครรัตน ณ ระนอง    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 
9. นายวโิรจน บุญศิริรุงเรือง   รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 

 
กรรมการ/ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีไมไดเขารวมประชุม 
1. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
ผูสอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมประชุม 
1. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
2. นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

 
เร่ิมการประชุม 
 นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวามีผูถือ
หุนเขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 92 ราย นับจํานวนหุนได 272,540,158 หุน คิดเปนรอย
ละ 51.2650 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนของบริษัทฯ ท่ีจําหนายไดแลวมีจํานวนท้ังส้ิน 
531,629,851 หุน) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปดการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มเติม รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมจํานวนท้ังส้ิน 148 ราย นับจํานวนหุนได 
286,838,165 หุน คิดเปนรอยละ 53.9545 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเปนองค
ประชุม  



  
 

2

 ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และมอบหมายใหนายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการผูจัดการและ
เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ สรุปไดดังน้ี วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ตอง
ไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
วาระที่ 6 ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
และสําหรับวาระที่ 2 เปนวาระเพ่ือทราบจึงไมตองมีการลงมติ  ทั้งนี้ บริษัทไดมอบหมายใหนางสาวพรพิไล โกศล
ประภา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เปนผูชวยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนรวมกับบริษัท ควิดแลบ จํากัด 
จากนั้น ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปน้ี 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 เมื่อวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 

 
ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมวิสามัญ 
ผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 
  

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2557  
ตามที่ประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 280,998,459 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และ
งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2557   
 

  ประธานฯ มอบหมายใหนายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ สําหรับรอบป 2557 ตอท่ีประชุมผูถือหุน ซึ่งสรุปไดดังน้ี 

 
1. มูลคาสินทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทฯ ไดเขาซื้อที่ดิน อําเภอบางบอ และบริษัทฯ มี

การขยายการลงทุนในธุรกิจใหมเพิ่มเติม 
2. หน้ีสินของบริษัทฯ มีอัตราเพิ่มข้ึนเน่ืองจากมูลคาหน้ีสินของบริษัทยอยมีจํานวนสูงขึ้น ซึ่งเปนไป       

ตามนโยบายของบริษัทฯ ที่จะใหบริษัทในเครือสามารถยืนหยัดไดดวยตนเอง 
3. รายไดของบริษัทฯ เม่ือเปรียบเทียบในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีแนวโนมรายไดลดลง รายได

ของบริษัทฯ ในป 2557 มีอัตราสูงข้ึนเล็กนอย 
4. กําไรสุทธิของบริษัทฯ และในกลุมอุตสาหกรรมมีอัตราลดลงจากป 2556 เนื่องจากการปรับตัว

ของส่ือมีเดีย การใชจายงบประมาณดานการตลาดปรับตัวลดลง ตลอดจนสภาวะการแขงขันที่สูง 
และสถานการณทางการเมืองที่ยังไมชัดเจน 
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5. โครงสรางรายไดของบริษัทฯ โดยหลักมาจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ ซึ่งยังคงสราง
รายไดและผลกําไรที่ม่ันคงใหกับบริษัทฯ สวนธุรกิจดานโทรทัศน ผลการดําเนินงานปรับตัวลดลง
เล็กนอย 

 
แผนงานป 2558 
 
1. ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ  บริษัทฯ มีแผนการขยายธุรกิจใหเปนลักษณะ One Stop 

Shop เปนหลัก โดยแตเดิมบริษัทฯ เนนการใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายภาพยนตร แต
ปจจุบันบริษัทฯ ไดเพิ่มชองทางในตลาดระดับลางโดยการใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถาย
ทําละคร นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจไปยังตลาดระดับกลาง การใหบริการและให
เชาอุปกรณในการถายทํารายการโทรทัศน และการขยายธุรกิจไปยังตางประเทศ อาทิ ประเทศ
กัมพูชาและเวียดนาม เปนตน 

2. ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน อาทิ รายการปลดหนี้ รายการคบเด็กสรางบาน  และรายการใหม 
รายการอิ่มหมีพีมัน เปนตน ซึ่งในอนาคตบริษัทฯ มีแนวการดําเนินงานโดยใชจุดแข็งของบริษัท
รวมทุน (Joint Venture) กับพันธมิตรตางๆ อาทิ ผูสรางสรรคงาน (Creative) ดารา นักแสดง เพื่อ
ดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน โดยจะเนนการรับจางผลิตในชวงแรก และเม่ือมีความม่ันใจ
ตลอดจนผลประกอบการที่ดีจะพิจารณาซื้อเวลามาบริหารตอไป 

3. ธุรกิจสิ่งพิมพ อยูในภาวะซบเซา บริษัทฯ จึงหาชองทางอ่ืนในการดําเนินธุรกิจโดยเพิ่มการจัด
งาน (Event) ตางๆ อาทิ งานเปดตัวสินคา  และการเพิ่มชองทางธุรกิจออนไลน (Online) ซึ่งไดรับ
การตอบรับเปนอยางดี  

4. ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ มีแผนงานดังนี้ 
4.1 การเพิ่มบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  อาทิ  Director , Producer เปนตน 
4.2 การรวมมือกับตัวแทน (Agency) อื่น  โดยวางตําแหนงเปนเพียง Production House เทานั้น 
4.3 การผลิตสารคดี และรายการอ่ืนๆ  

5. ธุรกิจการรับจัดกิจกรรม (Event) ธุรกิจดานน้ีมีคูแขงจํานวนมาก บริษัทฯ จึงคัดสรรเฉพาะงาน
ที่สรางผลกําไรเทานั้น 

6. ธุรกิจ Post Production ธุรกิจดานนี้เปนชองทางการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัทฯ โดย
ประสิทธิภาพของบริษัทสามารถดําเนินการไดเทียบเทาบริษัทชั้นนํา สําหรับในชวงแรกเปนชวง
การแนะนําตัวตอสาธารณชนใหทราบและเรงสรางผลงานใหเปนท่ียอมรับ   โดยมีผลงาน อาทิ 
สารคดีชาง 

7. โครงการเมืองถายหนังครบวงจร (Studio)  อยูระหวางการปรับปรุงพื้นท่ีและการปรับแบบเพ่ือ
เริ่มทําการกอสราง โดยคาดวาจะเร่ิมกอสรางไดในไตรมาสที่ 2 ของป 2558 
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8.  ธุรกิจผลิตภาพยนตร  บริษัทฯ รวมทุนกับกลุมทรู และกลุมเมเจอรสรางภาพยนตรไทย อาทิ 
ตุกแกรักแปงมาก และ Single Lady นอกจากน้ี ป 2558 บริษัทฯ ยังมีภาพยนตรอีก 2 เรื่อง คือ 
ฉลุย 3 แตะขอบฟา และ Love in Thailand 

 
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน สอบถามถึง(1) การทํากําไรจากการเชาเวลาจากทางสถานีชอง 7
ในชวงเวลา 01.00-02.00 น. เพื่อออกอากาศรายการโทรทัศน  พรอมทั้งเสนอใหบริษัทฯ ทําธุรกิจผลิต
รายการให Digital TV และ (2) รายละเอียดการดําเนินธุรกิจผลิตภาพยนตรและละคร   นายภูมิชาย 
วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา (1) ในการเชาชวงเวลาดีๆ จะมีผูสนใจหลาย
ราย โดยราคาคาเชาเปนราคาที่สูง และทางสถานีจะเปนผูพิจารณาคัดเลือก Content ของแตละ
รายการตลอดจนการพิจารณาถึงRating ของรายการเอง สําหรับรายการของบริษัทฯ ที่ออกอากาศใน
ชวงเวลา 01.00-02.00 น.ไดยกเลิกไปแลว เนื่องจากรายไดไมเปนไปตามเปาหมาย พรอมทั้งรับ
ขอเสนอของผูถือหุนไวพิจารณา และ (2) เกียรเฮดเปนบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจใหเชาอุปกรณในการผลิต
ภาพยนตร  เน่ืองจากในปจจุบันเทคนิคการผลิตภาพยนตรและละครไมตางกันมาก บริษัทฯ จึงต้ัง     
แบรนด  “แฮนด้ีเกียร “ ข้ึนเพื่อใหเชาอุปกรณสําหรับการผลิตละครซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอันมากและ
ในอนาคตท่ีมีสตูดิโอ  บริษัทฯยังมีแผนการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนในสตูดิโอเพ่ิมขึ้นดวย 
 
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจํานวนการสํารองหนี้
สูญในป 2557 นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา การสํารองหนี้สูญ
เพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการตั้งสํารองหนี้สูญ เพื่อใหสะทอนมูลคาอยางแทจริง โดยหนี้คาง
ชําระเปนลูกคาท่ีเชาอุปกรณถายทําภาพยนตรแลวภาพยนตรไมทํารายไดเปนผลใหมีการคางชําระหน้ี 
แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงดําเนินการติดตามลูกหนี้เหลาน้ีเพื่อใหไดรับชาํระหนี้ 
 
นายศรายุทธ ธนติพุกนนท ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามถึง สาเหตุที่บริษัทฯ ยกเลิกรายการ
กอลฟที่เคยถายทอดทางชอง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา 
รายการดังกลาวมีรายไดไมคุมคาใชจายจึงตองยกเลิก แตในปจจุบันบริษัทฯ ไดชวงเวลาใหมในวัน
พฤหัสบดี เวลา 9.30 น.-10.15 น. สําหรับรายการอิ่มหมีพีมัน ซึ่งเริ่มเปดรายการคร้ังแรกในเดือน
เมษายนสามารถสราง Rating ไดเปนอยางดี 

  
ประธานฯ กลาวแสดงความขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีใหการสนับสนุนและใหความเชื่อม่ันในบริษัทฯ   
และใหคําม่ันวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะมุงม่ันปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จของ
องคกรและเพื่อเปนการตอบแทนความไววางใจของผูถือหุนทุกทาน 
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ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบป 
2557 ท่ีผานมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2557 ของบริษัทฯ ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย 2)  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร

ขาดทุน)  ของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 

 
 ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการตรวจสอบของ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรายงานผูสอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทฯ ใน
รายงานประจําป 2557 ของบริษัทฯ ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีสงมาดวย 
2) โดยสรุปไดดังตอไปน้ี 

 
 งบแสดงฐานะการเงินรวม ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

               (หนวย : ลานบาท) 
รายการ ป 2557 ป 2556 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

จํานวน % 
สินทรัพยรวม 1,497 1,353 144 10.64 
หน้ีสินรวม 181 101 80 79.21 
สวนของผูถือหุนรวม 1,316 1,252 64 5.11 

 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
รายการ ป 2557 ป 2556 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

จํานวน % 
รายไดรวม 704 691 13 1.88 
ตนทุนขายและคาใชจายรวม 664 591 73 12.35 
กําไรกอนหักภาษีเงินได 40 100 (60) - 60.00 
ภาษีเงินได 11 21 (10) - 47.62 
กําไรสุทธิสําหรับป  29 78 (49) - 62.82 
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นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่อัตราสวนความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในป 2557  ลดลง และ (2) จํานวนเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ จําเปนตองใชใน
ป 2558 นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา (1) ป 2556 บริษัทฯ ไมมี
การกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน แตป 2557 บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอยดําเนินการกูยืมจาก
สถาบันทางการเงินโดยตรงเพ่ือสรางวินัยทางการเงินใหกับบริษัทยอยและปรับสภาพคลองของบริษทัฯ 
เพื่อรองรับการสรางสตูดิโอ จึงสงผลตออัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียของบริษัทฯ แต
อยางไรก็ตามอัตราสวนที่ลดลงยังอยูในเกณฑที่ดี และ (2) บริษัทฯ ยังไมสามารถสรุปตัวเลขในการ
ลงทุนไดอยางแนนอน เพราะอยูระหวางการรอสรุปตัวเลขจากทีมวิศวกร  สวนการเพิ่มทุนยังไมมีความ
ตองการในชวงเวลานี้ แตอยางไรก็ตามหากตองการใชเงิน บริษัทฯ มีศักยภาพในการกูเงินกับสถาบัน
การเงินเปนอยางดี  
 
จากนั้น ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ
ดุลและงบกําไรขาดทุน)  ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี  
 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(งบดุลและงบกําไรขาดทุน)  ของบริษัทฯ  สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
จํานวน 286,757,068 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  

 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปน

ผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2557 
  
 ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมท้ังที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวา
ทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากนี้ ตามนโยบายการจายเงิน
ปนผลของบริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิระหวางงวดบัญชี ใน
กรณีที่ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนน้ัน ๆ และการจายเงินปนผลน้ันจะตองไมกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของกิจการอยางมีนัยสําคัญ ทั้งน้ี ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปบัญชี
ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปนเงินจํานวน 46,977,520 
บาท 
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คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อ
เปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 2,348,876 บาท โดยคิดเปนรอยละ 5  ของกําไรสุทธิประจําป
ของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2557 จากกําไรสุทธิและกําไรสะสมใหแก
ผูถือหุนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปน
ผล (Record Date) คือ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 
แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 โดยจายเงินปนผลจากกําไรสะสมและ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.055 บาทตอหุนสามัญ 1 หุน รวมเปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 
29,239,641.81 บาท ท้ังน้ี การจายเงินปนผลจะดําเนินการในวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 

 
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมถึง (1) จํานวนกําไรสะสมของบริษัทฯ และ 
(2) สาเหตุท่ีกําไรสุทธิในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ลดลง นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการ
ผูจัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงตอท่ีประชุมวา (1) บริษัทฯ มีกําไรสะสมจํานวน 65,745,368 บาท 
ปรากฏในรายงานประจําป 2557 หนา 94 ในสวนของงบการเงินเฉพาะบริษัท และ (2)  กําไรสุทธิของ
บริษัทลดลงเน่ืองจากเงินกําไรประจําป 2557 ของบริษัทฯ ลดลงและมีการจายเงินปนผลจากผลการ
ดําเนินงานป 2556 

 
นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผูถือหุน  ใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ควรจายเงินปนผล
ในอัตราสูงขึ้นเพื่อภาพลักษณของบริษัทฯ และหุนของบริษัทฯจะมีเสถียรภาพ โดยนโยบายของบริษัท
กําหนดใหจายปนผลประมาณรอยละ 40 ท้ังน้ีหากในป 2557 ปรับลดการจายเงินปนผลใหใกลเคียง
ตามนโยบาย ก็จะชวยในการจายปนผลในป 2558 สูงขึ้นได ประธานฯ รับไวพิจารณา 
 
 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตนทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 286,757,068 เสียง (คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวย
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 

 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายประกอบกับขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดวาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด
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ในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามและกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกต้ัง
ใหมอีกได สําหรับกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
มีจํานวน 3 ทาน ไดแก 
1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการ 
2. นายพัฒนพงค หนูพันธ กรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสโดยประกาศผานเว็บไซตของ
บริษัทฯ ต้ังแตวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2558 โดยกําหนดหลักเกณฑใหผูถือหุน
สามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ เปนการลวงหนา
เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการประชุมใน
ครั้งนี้ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัทฯ 
 
ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวากรรมการที่ตองออก
จากตําแหนงตามวาระ ไดแก (1) นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการ (2) นายพัฒนพงค หนูพันธ 
กรรมการ และ (3) นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เปนผูทรงคุณวุฒิ มี
ความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ เปนอยางดี และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอ
ชื่อกรรมการทั้ง 3 ทานที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง  
 
ทั้งน้ี รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการท่ีตองออกตามวาระ และไดรับการเสนอชื่อเพื่อ
แตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่งท้ัง 3 ทาน รวมท้ังนิยามกรรมการอิสระไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนแลวตามส่ิงท่ีสงมาดวย 3 
 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังกรรมการที่ตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระในคร้ังน้ีทั้ง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และ
แตงต้ังบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ดังตอไปน้ี 
1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   ประธานกรรมการ  

ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 286,757,165  เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง 
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2. นายพัฒนพงศ หนูพันธ  กรรมการ   
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 286,757,165 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง และ 
 

3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 286,757,165 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง  
 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับป 2558 
 

ประธานฯ ชี้แจงตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณากําหนด
คาตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัท 
รวมทั้งขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ท้ังนี้ คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและ
เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
กําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 โดยรายละเอียดดังนี้ 
 
1. คาตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการ  
     ประธานกรรมการ 60,000 บาท 
     กรรมการ  30,000 บาท 
คณะกรรมการชุดยอยอื่น  
     ประธานกรรมการ 30,000 บาท 
     กรรมการ  20,000 บาท 
ปจจุบันบริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยประกอบดวย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ทั้งน้ี คณะกรรมการชุดยอยอื่น ซึ่ง
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ จะไดรับคาตอบแทนในฐานะที่เปนกรรมการดวย 
 

2. คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2558 
จํานวนเงินไมเกิน 1,500,000 บาท  ทั้งนี้ การจัดสรรคาบําเหน็จใหเปนไปตามที่คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกําหนด 
 

จากนั้น ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 และคา
บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2557 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 
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มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2558 และคาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานป 2557 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 286,428,382 เสียง (คิด
เปนรอยละ 99.8745 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม) ไมเห็นดวย 0 เสียง และงด
ออกเสียงจํานวน 359,783 เสียง (คิดเปนรอยละ 0.1255 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม) 

 
วาระท่ี 7  พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีสําหรับป 

2558  
 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
(รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีทุกป ท้ังนี้ ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชี
คนเดิมได 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดคัดเลือกผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังบุคคลดังตอไปน้ี 
1. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 
2. นายไพบูล ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวสกุณา แยมสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906  
ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ไดใหความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบ
บัญชีรับผิดชอบเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2558 โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯ และจะเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 
ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม
เปนผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน 
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คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอใหท่ีประชุมผู
ถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของ
บริษัทฯ ดังกลาวขางตน และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 765,000 บาท และคาสอบ
บัญชีของบริษัทยอยเปนเงินจํานวน 1,235,000 บาท รวมคาสอบบัญชีทั้งส้ินจํานวน 2,000,000 บาท 
โดยเปนอัตราท่ีสูงกวาป 2557 ซึ่งมีคาสอบบัญชีรวมทั้งส้ิน 1,700,000 บาท  
 
นอกจากนี้ ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา คาสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอย
ประจําป 2557 มีจํานวนเพิ่มข้ึนจากท่ีไดกําหนดไวเดิมจํานวน 1,700,000 บาท เปน 1,850,000 บาท 
เนื่องจากในป 2557 มีการจัดต้ังบริษัทยอยเพิ่มขึ้น 1 บริษัท  
 

มต ิ ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ัง (1) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 ของบริษัท ไพรซวอเตอร
เฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นที่สํานักงาน ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบ ซึ่ง
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีรับผิดชอบเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 โดย
ผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  และจะเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 765,000 บาท และคาสอบบัญชีของบริษัท
ยอยเปนเงินจํานวน 1,235,000 บาท รวมคาสอบบัญชีทั้งส้ินจํานวน 2,000,000 บาท และรับทราบเร่ือง
การเพิ่มคาสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2557 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
จํานวน 286,838,165 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน  0 เสียง 

 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 
นายพงษพิพัฒน วานิชวงศ  ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามตอที่ประชุมถึง นโยบาย
ของบริษัทฯ เก่ียวกับแนวรวมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่น นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ อยู
ระหวางการพิจารณา ท้ังนี้ นโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปจจุบันเนนความโปรงใสเปน
สําคัญอยูแลว 
 
ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในสวนท่ีเก่ียวกับธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ป 2557 ถือเปนปแหง
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การเปล่ียนแปลงของส่ือโทรทัศน ซึ่งมี Digital TV เขามาเฉล่ียสวนแบงตลาด บริษัทฯ จึงมีแผนการ
ดําเนินธุรกิจผลิตรายการ (Content) เพิ่มมากข้ึน  เน่ืองจากบริษัทฯ มีความพรอมดานอุปกรณ และ
สตูดิโอท่ีจะสรางเสร็จในอนาคต  สําหรับคาโฆษณาที่ปรับตัวลดลง บริษัทฯ มีกิจกรรมอื่นมาทดแทน
เพื่อสรางรายไดใหเพิ่มขึ้นเพื่อมิใหรายไดคาโฆษณาสงผลกระทบตอบริษัทฯ ประธานฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม
วา การเปล่ียนแปลงของสื่อโทรทัศนมีผลกระทบตอสถานีมากกวา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อยูระหวาง
การปรับกลยุทธเปนการรับจางผลิตรายการแทนซึ่งสามารถสรางรายไดที่ม่ันคงใหกับบริษัทฯ  โดย
บริษัทฯ จะหาผูรวมลงทุนที่มีศักยภาพ (strategic partner) เพื่อดําเนินการผลิตรายการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมถึง สภาพตลาดของกองถายตางประเทศ  
นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา โดยปกติงานตางประเทศจะมีเขา
มาประมาณไตรมาสที่ 1 และไตรมาสท่ี 4 แตผลจากมาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว งาน
ตางประเทศจึงไมมากดังเชนสถานการณปกติ ผูผลิตบางสวนจึงเปล่ียนทางเลือกไปประเทศมาเลเซีย
และสิงคโปรแทน แตยังใชบริการเชาอุปกรณจากบริษัทฯ เน่ืองจากเกียรเฮดมีความพรอมดานทักษะ
และอุปกรณมากกวา  
 
นายศรายุทธ ธนติพุกนันท ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) ความแตกตางของ
รายการปลดหนี้ที่ยายจากวันเสารมาเปนวันอาทิตยถือวาเปนประโยชนหรืออุปสรรค และ 2) 
งบประมาณในการถายทํารายการสารคดีชาง นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจง
ตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ เห็นเปนโอกาสท่ีดีซึ่งทางสถานียอมใหรายการปลดหนี้เปล่ียนเวลาออกอากาศ
มาตรงกับเวลาออกอากาศของรายการชิงรอยชิงลานในชวงทายรายการ โดยรายการไดเวลาเพิ่มจาก 
45 นาทีเปน 60 นาที แมจะมีเรตต้ิงลดลงบาง แตเม่ือเปรียบเทียบกับรายการบันเทิงอื่นซึ่งรวมถึง
รายการชิงรอยชิงลาน อัตราการลดลงของเรตต้ิงของรายการปลดหนี้ถือวาตํ่ามาก และ (2) รายการ
สารคดีชางจัดทําในลักษณะภาพยนตรท่ีเรียกวา Documentary Drama ซึ่งเปนรายการที่สถานีชอง 7 
มีวัตถุประสงคเพื่อคืนกําไรใหแกสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยไมไดมุงหวังถึงผล
กําไร อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีผลกําไรจากรายการสารคดีชาง 
 
ผูถือหุน เสนอตอท่ีประชุมและสอบถามถึงประเด็น ดังนี้ (1) นโยบายการตัดคาเส่ือมราคาของ
โครงการ New Home (2) กําหนดเวลาในการสรางโครงการ New Home เปนไปแผนท่ีวางไวหรือไม 
(3) บริษัทฯ ควรสนับสนุนกิจกรรมการตลาดของภาพยนตรของบริษัทฯ มากข้ึน (4) บริษัทฯ ควร
พิจารณางานของสตูดิโอ Pinewood ดวย (5) อัตราสวนลดพิเศษ (Rebate) ของสตูดิโอในประเทศไทย 
เนื่องจากสตูดิโอของประเทศมาเลเซียเสนอสวนลดพิเศษรอยละ 30 และ (6) ความคืบหนาในการ
ขอรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุม
วา (1) ที่ดินของบริษัทฯ ไมมีการตัดคาเส่ือมราคา ส่ิงปลูกสรางใชระยะเวลา 30 ปในการตัดคาเส่ือม
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ราคา และอุปกรณซึ่งเปนของเกียรเฮดใชระยะเวลา 5 ปในการตัดคาเส่ือมราคา (2) กําหนดเวลา
สําหรับโครงการ New Home อาจลาชาประมาณ 1-2 เดือน โดยที่ดินดานหลังซึ่งจะสรางสถานท่ีถาย
ทําละครจะเปนสวนที่ลาชา เน่ืองจากอยูระหวางการเจรจากับผูผลิต Content  (3) สําหรับการผลิต
ภาพยนตร บริษัทฯ จะเนนภาพยนตรท่ีสรางรายได  อีกทั้งในการดําเนินธุรกิจกับTransformation  
Film ยังมีขอตกลงวาหากจะมีการสรางภาพยนตรในประเทศไทยจะตองใชบริการเชาอุปกรณจากเกียร
เฮด  (4) สตูดิโอของบริษัทจะเนนคุณภาพใหไดมาตรฐานสากลเทียบเทาสตูดิโอ Pinewood ประเทศ
มาเลเซีย แตสวนประกอบอ่ืนๆ คงไมสามารถลงทุนเทียบเทาได เพราะตนทุนในการลงทุนสูงมาก ทั้งนี้
บริษัทคํานึงถึงความคุมคาตอการลงทุนเปนหลัก  (5) บริษัทฯ เคยหารือกับFilm Board เก่ียวกับ
สวนลดพิเศษแลว แตยังไมเปนผล ทั้งนี้อยูระหวางการรอผลการพิจารณาของรัฐบาล อยางไรก็ตาม 
แมไมมีสวนลดพิเศษ คาบริการใหเชาสตูดิโอของบริษัทฯ มีอัตราตํ่ากวาสตูดิโอในประเทศมาเลเซียอยู
แลว และ (6) ธุรกิจ  Post Production โดยบริษัท Time Lapse จํากัด ไดรับการสงเสริมการลงทุนแลว 
สวนของโครงการ Studio อยูในระหวางดําเนินการ 
 
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมถึง (1) ความแตกตางระหวางกฎอัยการศึก 
และ มาตรา 44 แหงรัฐธรรมนูญชั่วคราว และ (2) ที่มาของการผลิตสารคดีชาง นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา (1) ขณะน้ี ยังไมสามารถเปรียบเทียบได และ (2) ทาง
ชอง 7 เปนผูวาจางบริษัทฯ ผลิต 
 
นางสาวสิริสุกานต  สมบูรณกิตติสุข ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) สัญญาระหวางผูรวมทุนใน
ธุรกิจ Transformation ภาพยนตรที่บริษัทฯ จะผลิตน้ันจะใชบริการเชาอุปกรณและสตูดิโอของบริษัทฯ 
และ (2) ผลกําไรจากภาพยนตรเร่ือง ตุกแกรักแปงมาก และ Single Lady นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา (1) บริษัทฯ ไมไดทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร แต
เปนขอตกลงทางธุรกิจระหวางผูถือหุน สําหรับการสรางภาพยนตรเร่ืองตอๆไป หลังจากภาพยนตร 2 
เรื่องแรกที่ผลิตเรียบรอยกอนหนาแลว และ (2) ภาพยนตรทั้ง 2 เรื่องมีผลขาดทุน 
 
นายชัยพงศ คาระวะวัฒนา ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) สาเหตุท่ีบริษัทฯ ประมาณการรายได
ในป 2559 สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ และ (2) ความเปนไปไดท่ีบริษัทฯ จะรวมทุนกับคาย GTH นายภูมิ
ชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา (1) รายไดหลักจะมาจากธุรกิจของเกียร
เฮด และการผลิตรายการโทรทัศน แตบริษัทฯ อาจมีการพิจารณาทบทวนการประมาณการรายได
ดังกลาวอีกครั้ง และ (2) คาย GTH มีการใชบริการจากท้ังบริษัทฯ และคูแขง ทั้งน้ี บริษัทฯ มีความ
ไดเปรียบดานความพรอมของอุปกรณ แต GTH ถือหุนบางสวนในบริษัทคูแขง 
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 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
ปดประชุมเวลา 12.10 น. 
. 
          
       ลงชื่อ    ประธานท่ีประชุม 
           (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 
 
  

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 
                  (นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง) 


