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MMS-AC58/037 

วันท่ี 14 ตุลาคม 2558 

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

เรียน ทานผูถือหุน บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงที่สงมาดวย 1.     สําเนารายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 
2. สารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย 
3. ความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการไดมาซึ่งสินทรัพย 
4. คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุม

วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 
5. ขอบงัคับของบริษัทสวนท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุนและการออกเสียงลงคะแนน 
6. รายนามและประวัติกรรมการอิสระซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทนในการ

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 
7. แผนท่ีแสดงสถานที่จัดประชมุวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดมีมติใหจัด
ประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่1/2558ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ิน
เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมดังตอไปน้ี  

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2558 

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดจัดทํารายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 
2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวให
หนวยงานที่เก่ียวของภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงาน 
การประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 โดยมีสําเนา
รายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2558 ไวอยางถูกตอง จึง
เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอันไดแก การลงทุนในโครงการ
กอสรางเมืองถายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม 

  ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุม
เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทหรือบริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํากัด (“แม็ท
ช่ิง บรอดคาสท”) เขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยอันไดแก การเขาซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการ
เมืองถายหนังครบวงจรภายใตชื่อ โครงการบานใหม (“โครงการ New Home”) ในราคาซื้อขาย
รวมเปนเงินท้ังส้ิน 455 ลานบาทและคาใชจายที่เก่ียวของจํานวนประมาณ 18 ลานบาท รวมท้ัง
อนุมัติเงินลงทุนกอสรางโครงการ New Home เปนเงิน 296 ลานบาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 769 ลาน
บาทน้ัน ในการดําเนินโครงการ New Home ดังกลาว ฝายบริหารของบริษัทไดมีการพิจารณา
ทบทวนความเหมาะสมในการวางผังที่ต้ังโครงการโดยเปล่ียนแปลงผังที่ต้ังโครงการใหมเพื่อใช
ประโยชนจากที่ดินใหเกิดมูลคาสูงสุด และไดพิจารณาปรับเปล่ียนประเภทวัสดุกอสรางเพื่อเพิ่ม
คุณภาพโครงการ New Home ใหไดมาตรฐานสากลซึ่งสงผลใหเงินลงทุนที่จําเปนตองใชใน
โครงการNew Home เพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ดังน้ันที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 9/2558 
จึงไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน
โครงการNew Home ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงผังท่ีต้ังโครงการใหมและปรับเปล่ียนประเภทวัสดุ
กอสรางเพื่อเพิ่มคุณภาพโครงการ New Home ใหไดระดับมาตรฐานสากลตามแผนการลงทุน
ใหม ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย (ส่ิงที่สงมาดวย 
2) (“แผนการลงทุนใหม”)รวมมูลคาโครงการเปนเงินทั้งส้ิน 1,187 ลานบาท(เพิ่มข้ึนจากท่ีที่
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 ไดมีมติอนุมัติไวจํานวน 418 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเปน
รอยละ 54.33 ของมูลคาโครงการเดิม) ซึ่งแบงเปนมูลคาการกอสรางรวม 714 ลานบาท และ
ราคาท่ีดินท่ีใชในการพัฒนาโครงการรวมคาใชจายท่ีเก่ียวของรวมมูลคา 473 ลานบาท(แม็ทชิ่ง 
บรอดคาสทไดชําระคาที่ดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดังกลาวเปนท่ีเรียบรอยแลวเม่ือเดือน
ตุลาคม 2557 ตามมติที่ประชุมวสิามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557) 

  การเขาทํารายการดังกลาวขางตนเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนและ/หรือ
บริษัทยอยซึ่งเขาขายรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 
20/2551 เร่ืองหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพยและประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยพ.ศ. 2547  โดยมีขนาด
รายการและรายละเอียดเก่ียวกับการเขาทํารายการปรากฏในสารสนเทศการเขาทํารายการไดมา
ซึ่งสินทรัพย และรายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการไดมาซึ่งสินทรัพยที่สงมา
พรอมนี้ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 2-3 ตามลําดับ 
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  นอกจากน้ีที่ประชุมคณะกรรมการมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณามอบอํานาจให
กรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจมอบหมายเปนผูมีอํานาจใน
การดําเนินการใดๆที่จําเปนหรือเก่ียวเน่ืองกับการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังกลาวขางตน
ไดทุกประการ 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยอันไดแก การลงทุนในโครงการกอสรางเมืองถายหนังครบวงจร (โครงการNew Home) 
ตามแผนการลงทุนใหม และการมอบอํานาจตามรายละเอียดขางตน 

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 3 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ(ถามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) การขอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมจะกระทําไดโดยผูถือ
หุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวขางตน โดยขอให
เตรียมหลักฐานท่ีตองใชเพื่อการประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอียดตามคําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน 
และหลักฐานที่ตองนํามาแสดงในวันประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 4 โดยบริษัท
จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัท ปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 5 และเพื่อเปนการรักษาสิทธิและ
ผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง และมีความประสงคจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขาประชุมและลงมติแทน ผูถือหุนสามารถเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระ
ของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวย 6โดยผูถือหุนโปรดกรอกขอความและลงลายมือชื่อ
ในหนังสือมอบฉันทะท่ีไดแนบมานี้และสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวพรอมปดอากรแสตมปจํานวน20บาทพรอม
ดวยเอกสารประกอบมายังฝายกฎหมายของบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)เลขท่ี 305/10 ซอย
สุโขทัย 6 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท 0-2243-6543-6, 0-2669-
4200-9 หมายเลขโทรสาร 0-2243-1494,0-2243-4124 ทั้งนี้ กอนวันที่ 26 ตุลาคม 2558   

ในกรณีการมอบฉันทะใหคัสโตเดียนเปนผูรับฝากและดูแลหลักทรัพย (Custodian) เขารวมประชุมแทนผู
ถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศอาจใชแบบหนังสือมอบฉันทะแบบค. ซึ่งสามารถdownload ไดจากwebsite ของ
บริษัทท่ีwww.matchinggroup.com  

 อนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุน
คร้ังที่ 1/2558 (Record Date) ในวันท่ี 3 กันยายน 2558และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุนในวันท่ี 4 กันยายน 2558 
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บริษัทขอแจงวาทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุมไดต้ังแตเวลา  
12.00น. ของวันประชุม ณ หองราชดําเนิน โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯเลขท่ี 269 ถนนหลาน
หลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานครและเชิญรวมรับประทานอาหารวาง 

 

       ขอแสดงความนับถือ 
    บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 
 
 
                (นายภูมิชาย วัชรพงศ) 
               ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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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  

 สิ่งท่ีสงมาดวย 1 
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 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 

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 



8 
 

 
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
ในอนาคตท่ีมีสตูดิโอบริษัทฯยังมีแผนการดําเนินธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนในสตูดิโอเพิ่มข้ึนดวย 
 
นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง สาเหตุการเพิ่มขึ้นของจํานวนการสํารองหนี้
สูญในป 2557 นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา การสํารองหนี้สูญ
เพิ่มข้ึนเนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการตั้งสํารองหนี้สูญ เพื่อใหสะทอนมูลคาอยางแทจริง โดยหนี้คาง
ชําระเปนลูกคาท่ีเชาอุปกรณถายทําภาพยนตรแลวภาพยนตรไมทํารายไดเปนผลใหมีการคางชําระหน้ี 
แตอยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงดําเนนิการติดตามลูกหนี้เหลาน้ีเพื่อใหไดรับชําระหนี้ 
 
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 
 
ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบป 
2557 ท่ีผานมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2557 ของบริษัทฯ ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือ
หุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย 2)  
 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอ  
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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 

 
นางสาวพัชรินทร ชาญเมธา ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) สาเหตุที่อัตราสวนความสามารถใน
การชําระดอกเบี้ยของบริษัทฯ ในป 2557  ลดลง และ (2) จํานวนเงินลงทุนท่ีบริษัทฯ จําเปนตองใชใน
ป 2558 นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหารช้ีแจงตอที่ประชุมวา (1) ป 2556 บริษัทฯ ไมมี
การกูยืมเงินจากสถาบันทางการเงิน แตป 2557 บริษัทฯ มีนโยบายใหบริษัทยอยดําเนินการกูยืมจาก
สถาบันทางการเงินโดยตรงเพ่ือสรางวินัยทางการเงินใหกับบริษัทยอยและปรับสภาพคลองของบริษทัฯ 
เพื่อรองรับการสรางสตูดิโอ จึงสงผลตออัตราสวนความสามารถในการชําระดอกเบ้ียของบริษัทฯ แต
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อยางไรก็ตามอัตราสวนที่ลดลงยังอยูในเกณฑที่ดี และ (2) บริษัทฯ ยังไมสามารถสรุปตัวเลขในการ
ลงทุนไดอยางแนนอน เพราะอยูระหวางการรอสรุปตัวเลขจากทีมวิศวกร  สวนการเพิ่มทุนยังไมมีความ
ตองการในชวงเวลานี้ แตอยางไรก็ตามหากตองการใชเงิน บริษัทฯ มีศักยภาพในการกูเงินกับสถาบัน
การเงนิเปนอยางดี  
 
จากนั้น ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบ
ดุลและงบกําไรขาดทุน)  ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี  
 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
(งบดุลและงบกําไรขาดทุน)  ของบริษัทฯ  สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 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 

 
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 
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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
ผูจัดการและเลขานกุารบริษัท 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 ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด 
ในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได
ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามและกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับเลือกต้ัง
ใหมอีกได สําหรับกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 
มีจํานวน 3 ทาน ไดแก 
1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการ 
2. นายพัฒนพงค หนูพันธ กรรมการ 
3. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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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 

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  
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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 

 
มต ิ 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) 
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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  ผูสอบบัญชีรับอนญุาตเลขท่ี 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 สิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  
 
ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย 
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม
เปนผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน 
 
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  
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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 วันท่ี 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
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 
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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 โดยรายการไดเวลาเพ่ิมจาก 
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
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 
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แมไมมีสวนลดพิเศษ คาบริการใหเชาสตูดิโอของบริษัทฯ มีอัตราตํ่ากวาสตูดิโอในประเทศมาเลเซียอยู
แลว และ (6) ธุรกิจ  Post Production โดยบริษัท Time Lapse จํากัด ไดรับการสงเสริมการลงทุนแลว 
สวนของโครงการ Studio อยูในระหวางดําเนินการ 
 
นายณรงคชัย สิมะโรจน ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (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 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความ
ไดเปรียบดานความพรอมของอุปกรณ แต GTH ถือหุนบางสวนในบริษัทคูแขง 

 
 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
ปดประชุมเวลา 12.10 น. 
        
   
      ลงชื่อ      ประธานที่ประชุม 
                                                                                             (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 
 
      ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 
                                                                                           (นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง) 
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สารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 เม่ือวันที่ 14 ตุลาคม 2557  ไดมีมติอนุมัติให บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ 
โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “MATCH”) หรือบริษัท แม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํากัด(“บริษัทยอย” หรือ 
“MB”) ซึ่งเปนบริษัทยอยที่ MATCH ถือหุนรอยละ 99.99 เขาทํารายการซื้อที่ดินมูลคา 473 ลานบาทและอนุมัติเงิน
ลงทุนคากอสรางโครงการเมืองถายหนังครบวงจร (“โครงการ New Home”) มูลคาประมาณ 296 ลานบาท รวม
มูลคาเงินลงทุนทั้งโครงการ 769 ลานบาท  

อนึ่งฝายบริหารไดมีการทบทวนความเหมาะสมในการวางผังท่ีต้ังโครงการเพ่ือใชประโยชนจากท่ีดินใหเกิดมูลคา
สูงสุด และพิจารณาเปล่ียนคุณภาพวัสดุกอสรางเพื่อใหสตูดิโอมีมาตรฐานสูงขึ้น สามารถรองรับการใชงานจากกลุม
ลูกคาตางประเทศรวมถึงลูกคาในประเทศได สงผลใหมูลคาการกอสรางเพิ่มข้ึน 418 ลานบาท เปนมูลคาเงินลงทุน
ทั้งโครงการรวมท้ังส้ิน 1,187 ลานบาท โดยมีรายละเอียดสาระสําคัญของรายการดังตอไปนี้ 

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัทยอยจะเขาลงนามในสัญญาวาจางกอสรางกับบริษัท กรีไทย คอนสตรัคชั่น จํากัด (“กรีไทย”หรือ 
“ผูรับจาง”) ภายในวันที่ 31ตุลาคม 2558 ทั้งน้ีภายใตเงื่อนไขท่ีสัญญาจะมีผลโดยสมบูรณก็ตอเม่ือไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2558 ท่ีจะจัดขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 โครงการดังกลาวจะ
ใชระยะเวลาในการกอสรางโครงการประมาณ 1 ป คาดวาจะเริ่มเปดใหเชาสตูดิโอบางสวนไดภายในป 2559 

2. คูสัญญาท่ีเกี่ยวของ และความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน   

บริษัทยอยไดเขาซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด  (“บสก.”) แลวเม่ือเดือนตุลาคม 
2557 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2557  

สําหรับขั้นตอนการกอสราง บริษัทยอยไดเปดประมูลคัดเลือกผูรับเหมากอสรางโดยมีผูสนใจเขารวมท้ังหมด 
5 ราย คณะกรรมการบริษัทไดเปรียบเทียบคุณสมบัติและความเหมาะสมดานราคาแลวมีมติคัดเลือกกรีไทย
เปนผูรับเหมากอสรางสตูดิโอ อาคารโรงสรางฉากและเก็บฉาก อาคารยานยนตและอุปกรณ ทั้งน้ีบริษัทและ
บริษัทยอย ไมมีความสัมพันธใดๆกับผูรับจาง สวนการกอสรางอาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณ
ของบริษัท เกียรเฮด จํากัด (“เกียรเฮด”) บริษัทจะคัดเลือกผูรับเหมากอสรางในภายหลัง แตท้ังนี้งบประมาณ
การลงทุนทั้งโครงการจะไมเกิน 1,187 ลานบาท  

ในการน้ีบริษัทยอยจะชําระคาตอบแทนการกอสรางตามงวดงานที่ระบุในสัญญา โดยจะทยอยชําระเปนเงิน
สดทั้งจํานวน  

3. ลักษณะทั่วไปของรายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2558 วันที่ 20 สิงหาคม 2558 มีมติใหบริษัทยอยยายผังที่ต้ังโครงการ
New Home และเปล่ียนคุณภาพวัสดุกอสรางเพื่อใหไดมาตรฐานในระดับสากลสงผลใหตนทุนโครงการ
เพิ่มข้ึน 418 ลานบาท จากเดิม 769 ลานบาท เปน 1,187 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 54.33 ของมูลคา
โครงการเดิม  

          ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 



19 
 

รายละเอียดการเปล่ียนแปลงตนทุนโครงการ 

หนวย: ลานบาท โครงการเดิม/1 โครงการใหม 
คาที่ดิน/2 473  473 
คากอสราง 296 714 
คากอสรางสตูดิโอ อาคารโรงสรางฉากและเก็บฉาก 144 417/3 
คากอสรางสตูดิโอใตน้ํา 14 -- 
คากอสรางอาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณอาคารยานยนต–เกียรเฮด 90 110 
คาปรับสภาพที่ดิน -- 31 
คาเตรียมงานและคาสาธารณูปโภค 27 91 
คาใชจายเบ็ดเตล็ด 21 65 

ตนทุนโครงการรวม  769 1,187  
หมายเหตุ: 
/1โครงการเดิมหมายถึงโครงการที่ไดรับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2557 
/2 รวมคาใชจายที่เก่ียวของกับการซื้อท่ีดิน 
/3คากอสรางที่สูงขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการปรับการกอสรางสตูดิโอเพ่ือใหไดมาตรฐาน Sound Stage NC 25 เชนการเปล่ียนแปลงฝา
ประตู ผนัง ระบบแอร และเพิ่มหองรับรองนักแสดง 

ทั้งน้ีเนื่องจากเงินลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงมีนัยสําคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นควรนําเสนอใหท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนของบริษัทพิจารณาอนุมัติการทํารายการตามแผนการลงทุนใหม เม่ือคํานวณขนาดรายการ
ตามมูลคาการลงทุนทั้งโครงการรวม 1,187 ลานบาท พบวามีขนาดรายการเทากับรอยละ  80.72 ตามเกณฑ
มูลคาส่ิงตอบแทนเทียบกับสินทรัพยรวมของบริษัท ตามงบการเงินรวมส้ินสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 
และจัดเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี  1  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 
20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน 
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม (รวมเรียกวา 
“เกณฑไดมาจําหนายไป”) ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองขออนุมัติการทํารายการดังกลาวจากท่ีประชุมผูถือหุน 
พรอมทั้งจัดใหมีรายงานที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

4. รายละเอียดของการเปล่ียนแปลง 

โครงการ New Home คงต้ังอยูบนที่ดินแปลงเดิมที่บริษัทยอยเขาทํารายการซ้ือจากบสก. ตามมติท่ีประชุม
วิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2557 อยางไรก็ตามฝายบริหารไดพิจารณาถึงความเหมาะสม การพัฒนาและใช
ประโยชนจากที่ดินสูงสุด จึงมีมติใหยายผังท่ีต้ังโครงการจากเดิมใชท่ีดินแปลงดานหนาซึ่งอยูติดถนนใหญ ไป
ยังที่ดินแปลงดานหลังซึ่งหางจากถนนใหญประมาณ 1-2 กิโลเมตรเพื่อลดเสียงรบกวนในชวงเวลาการถายทํา 
ตลอดจนสภาพแวดลอมโดยรอบของท่ีดินดานหลังสามารถนําไปใชเปนฉากหรือสถานท่ีถายทําได อยางไรก็
ตามที่ดินดานหลังมีระดับดินที่ตํ่ากวาถนนประมาณ 1.5 เมตร ใหบริษัทยอยมีตนทุนในการปรับสภาพที่ดิน
เพิ่มข้ึน สวนที่ดินดานหนาบริษัทยอยสามารถนําไปพัฒนาพ้ืนท่ีในเชิงพาณิชยในอนาคตเพ่ือใหเกิด
ผลตอบแทนสูงสุดแกผูถือหุน 
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รูปจําลองตําแหนงที่ต้ังโครงการกอนการเปล่ียนแปลง 

 

รูปจําลองตําแหนงท่ีต้ังโครงการภายหลังการเปล่ียนแปลง 

 
เพื่อใหโครงการ New Home สรางอัตราผลตอบแทนในระดับที่นาพอใจสูงสุด คณะกรรมการบริษัทมีมติให
ยกเลิกแผนการกอสรางสตูดิโอใตน้ํา 1 หลัง คงเหลือแตสตูดิโอในรมจํานวน 5 หลัง อาคารโรงสรางฉากและ
เก็บฉาก อาคารยานยนต  อาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณของเกียรเฮด และมีมติใหที่ปรึกษาดาน
ออกแบบโครงการปรับปรุงวัสดุกอสรางสตูดิโอใหมีคุณภาพสูงข้ึน เพื่อรองรับกลุมลูกคาจากตางประเทศท่ี
คาดวาจะเพิ่มสูงขึ้นตามมาตรการสงเสริมธุรกิจการถายทําภาพยนตรของภาครัฐสงผลใหตนทุนคากอสราง
ของโครงการเพิ่มสูงข้ึน 

5. มูลคารวมของส่ิงตอบแทนและเกณฑท่ีใชกําหนดมูลคาส่ิงตอบแทน 

โครงการ New Home มีมูลคากอสรางโครงการหลังปรับปรุงรวม 714 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากท่ีไดรับอนุมัติจาก
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2557 จํานวน 418 ลานบาท มูลคาการกอสรางอางอิงจากประมาณการ
ตนทุนคากอสรางท่ีจัดทําโดยที่ปรึกษาดานออกแบบโครงการ ซึ่งสอดคลองกับเอกสารสรุปราคากอสรางจาก
ผูรับจางทั้งน้ีกรีไทยไดตอบรับหนังสือแสดงเจตจํานงในการจางงาน ซึ่งระบุมูลคากอสรางสตูดิโอ อาคารโรง
สรางฉากและเก็บฉาก อาคารยานยนตและอุปกรณรวม 537 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75.32 ของมูลคาการ
กอสรางท้ังโครงการ สําหรับคากอสรางสวนท่ีเหลือจํานวน 177 ลานบาท ประกอบดวย คาปรับสภาพที่ดิน 
คากอสรางอาคารสํานักงานและอาคารจัดเก็บอุปกรณของเกียรเฮด คาที่ปรึกษาโครงการ โดยบริษัทอยู
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ระหวางการคัดเลือกผูรับเหมา ซึ่งคาดวาผูรับเหมาจะเปนผูที่ไมมีความสัมพันธใดๆกับบริษัทและบริษัทยอย 
อยางไรก็ดีหากผูรับเหมาท่ีไดรับคัดเลือกมีความสัมพันธใดๆ และ/หรือเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัทหรือ
บริษัทยอย บริษัทจะทําการเปดเผยขอมูลและจะปฏิบัติตามเกณฑท่ีเก่ียวของกับการทํารายการกับบุคคลท่ี
เก่ียวโยงกันตอไป สําหรับมูลคาที่ดินมีมูลคา 473 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชําระคาที่ดินใหแก บสก. แลวเม่ือ
เดือนตุลาคม 2557 

6. การชําระมูลคารวมของส่ิงตอบแทน 

บริษัทยอยคาดวาจะลงนามในสัญญาวาจางเหมางานกอสราง ภายในเดือนตุลาคม 2558 และมีภาระตอง
จายชําระเงินคาMobilization งานกอสราง  (คางวดกอสรางคร้ังที่ 1) จํานวน10 ลานบาท ภายใน 15 วัน นับ
จากวันที่ลงนามในสัญญากอสราง สําหรับคากอสรางสวนที่เหลือบริษัทยอยจะทยอยชําระตามงวดงานท่ีสง
มอบตามสัญญากอสรางดวยเงินสดท้ังจํานวน 

7. แหลงเงินทุนที่ใชและเงื่อนไขการชําระเงิน 

แหลงเงินทุนในการชําระคากอสรางโครงการ ประกอบดวย เงินสดท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ในป 2556 สวนที่เหลือจากการชําระคาท่ีดิน กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน และเงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินซึ่งเพียงพอในการดําเนินโครงการ  

8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับบริษัทจากการเขาทํารายการ 

การเขาทํารายการเพ่ือพัฒนาโครงการ New Home ซึ่งประกอบดวยสตูดิโอใหเชาและอาคารจัดเก็บอุปกรณ 
เพื่อรองรับการถายทําภาพยนตรทั้งในรม และกลางแจง โดยโครงการดังกลาวเปนการขยายธุรกิจให
สอดคลองกับอุตสาหกรรมส่ือภาพยนตรและโทรทัศนท่ีจะมีการเปล่ียนแปลงจากการเขามาของทีวีดิจิตอล
และนโยบายของภาครัฐที่มีแผนในการสงเสริมธุรกิจการถายทําภาพยนตรเพื่อจูงใจกองถายทําภาพยนตร
จากตางประเทศ และยังสอดคลองกับนโยบายของทางบริษัทที่มีเปาหมายครองสวนแบงตลาดเปนอันดับ1 
ของธุรกิจใหเชาอุปกรณและสถานที่ถายทําภาพยนตร และเปนผูใหบริการที่ครอบคลุมการผลิตภาพยนตร
ภายใน 3 ป ขางหนา 

9. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการตกลงเขาทํารายการ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนประโยชนตอบริษัท 
สอดคลองกับแผนธุรกิจในระยะยาวของบริษัท เม่ือพิจารณามูลคาการลงทุนพบวามีความสมเหตุสมผลเทียบ
กับผลประโยชนท่ีจะไดรับในอนาคต ดังนั้นการพัฒนาโครงการ New Home จึงเปนโอกาสในการสรางรายได
และผลตอบแทนท่ีดีข้ึนแกบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติเปล่ียนแปลงแผนการลงทุน
และเห็นชอบใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  

10. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกตางจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 9 ขางตน 
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คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังที่ 4/2558 เม่ือวันที่ 18 กันยายน 2558 ไดพิจารณาความเห็นของบริษัท ท่ี
ปรึกษา เอเซียพลัส จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ในประเด็นความสมเหตุสมผลและประโยชน
ของรายการ  ความเปนธรรมและเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขในการทํารายการ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
มีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนกับบริษัท สําหรับการลงทุนโครงการ 
New Home ซึ่งเปนไปตามแผนธุรกิจของกลุมบริษัท โดยบริษัทสามารถใชประโยชนจากท่ีดินดานหลังในการ
ถายทําและสามารถพัฒนาที่ดินแปลงดานหนาเพื่อประโยชนเชิงพาณิชยไดมากขึ้น และกอใหเกิดการสงเสริม
ทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทอันเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อยางไรก็ดีเม่ือพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนภายในจากการลงทุนในโครงการ (IRR) พบวาโครงการ New Home ใหผลตอบแทนที่สูงกวา
ตนทุนทางการเงินถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก (WACC) ของโครงการ ซึ่งถือวาอยูในระดับที่นาพอใจ และหาก
พิจารณาความเปนธรรมของเงื่อนไขในการทํารายการซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นวา เงื่อนไข
สําคัญที่ระบุในรางสัญญาจางเหมาเปนเงื่อนไขการคาทั่วไป ไมทําใหคูสัญญาฝายใดเสียผลประโยชน 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปน
ประโยชนตอบริษัทในอนาคต จึงมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติการเขาทํา
รายการ 

11. ขอมูลบริษัท 

พจิารณาตามส่ิงที่สงมาดวย 2.1 

12. เงื่อนไขอื่น 

การทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยในคร้ังนี้ เปนไปตามเกณฑไดมาจําหนายไปของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมี
หนาที่ตองเปดเผยสารสนเทศการทํารายการของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และขออนุมัติตอ
ที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมตํ่ากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย ซึ่งบริษัทตองจัดสงหนังสือนัดประชุมผูถือหุนพรอมกับความเห็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกผูถือหุน เปนระยะเวลาลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชุมผูถือหุน ทั้งน้ี
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทไดมีมีติใหเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดขึ้นใน
วันท่ี 29 ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาการอนุมัติเขาทํารายการตอไป 

 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานฉบับนี้ ถูกตองและครบถวนทุกประการ 

   
   

นายภูมิชาย วัชรพงศ  นายสมบุญ ชีวสุทธานนท 
กรรมการ  กรรมการ 
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ขอมูลบริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) 

1. ลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด(มหาชน)(เดิมชื่อ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํากัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ” 
หรือ “MATCH”)กอต้ังขึ้นในป 2535 ดวยทุนจดทะเบียนชําระแลวจํานวน 1 ลานบาทโดยนายสมชาย ชีวสุทธา
นนท และนายฐนิสสพงศ ศศินมานพ  เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา กอนจะขยายสู
ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจใหเชาอุปกรณและสถานท่ีถายทํา ธุรกิจจัดกิจกรรม และธุรกิจสิ่งพิมพ ในเวลา
ตอมา 

ในป 2546 บริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ดวยทุนจดทะเบียนจํานวน 120 ลานบาท 
และในปตอมา ไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก บริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด (“บีบีทีวี โปรดัค
ชันส“) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจสูธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน เพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจของ
กลุม และเพิ่มศักยภาพในการครองสวนแบงตลาด อีกทั้งไดยายการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพยจากตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในหมวดบริการ/ส่ือและส่ิงพิมพ 

ในป 2552-2553บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงผูถือหุนรายใหญ โดยผูถือหุนรายใหญ 3 รายไดตกลงขายหุนและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญครั้งที่ 2 (“MATCH-W2”) ใหแกบีบีทีวี โปรดัคชันส สงผลใหภายหลังการ
ทําคําเสนอซ้ือทั้งหมดและใชสิทธิแปลงสภาพ MATCH-W2 บีบีทีวี โปรดัคชันสกลายเปนผูถือหุนใหญโดยมี
สัดสวนการถือหุนเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 68.48 จากที่ถือเดิมรอยละ 27.73  

ในป 2556 บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 535 ลานบาท โดยเพ่ิมทุนจํานวน 217 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ1 บาท โดยแบงเปนเพิ่มทุนจํานวน 210 ลานหุน เพื่อจัดสรรและเสนอขายใหแกประชาชน โดยไดเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในป 2556 ราคาเสนอขายหุนละ 3.50 บาท  และเพิ่มทุนจํานวน 7 ลานหุน เพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของ MATCH-W2 

ในป 2557 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) ใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มเติมทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญจด
ทะเบียนเรียกชําระแลวเต็มจํานวน ทั้งส้ิน 531.63 ลานหุน  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีบริษัทยอยท่ีดําเนินการอยู 6 บริษัท (รวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) โดยมี
โครงสรางกลุมบริษัทฯ แยกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 2.1 

ธุรกิจใหบริการและ 
ใหเชาอุปกรณ 

ถายทํา

บจก. แม็ทชิ่ง 
บรอดคาสท 

(“MB”)

บจก. แม็ทชิ่ง  
สตูดิโอ พลัส 

(“MP”)

บจก. เกียรเฮด 
(“GH” หรือ  
“เกียรเฮด”)

บจก. แม็ทช่ิง 
เอ็นเตอรเทนเมนท(“ME”)

บจก. คนทําหนังสือ 
(“BM”) 

ธุรกิจผลิต 
ภาพยนตรโฆษณา 

ธุรกิจตัดตอเทคนิคทาง
ภาพและเสียง  

ธุรกิจสิ่งพิมพ 

ผลิตรายการโทรทัศนและใหบริการอื่นๆ

บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน)

ธุรกิจใหเชาสตูดิโอ 

บจก. ไทมแลปส
(“TL”) 

100% 100% 100%100% 100% 93.5%

ธุรกิจจัดกิจกรรม 
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ปจจุบัน กลุมบริษัทฯ มีการดําเนินการใน  6 ธุรกิจหลัก ประกอบดวย ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจผลิต
ภาพยนตรโฆษณา ธุรกิจส่ิงพิมพ ธุรกิจจัดกิจกรรม ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณถายทํา และธุรกิจบริการ
ผลิต รับจาง ตัดตอ  

1.1 ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 

ดําเนินการผลิตรายการโทรทัศน โดยซื้อเวลาจากทางสถานีเพื่อออกอากาศรายการโทรทัศนและขาย
โฆษณาใหแกบริษัทตัวแทนโฆษณาหรือเจาของสินคาโดยตรงและดําเนินการรับจางผลิตรายการ
โทรทัศนใหแกทางสถานีอีกดวย  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีการผลิตรายการโทรทัศนจํานวน 3 รายการ ไดแก รายการ “ปลด
หน้ี” รายการ  “คบเด็ก...สรางบาน” รายการ “อิ่มหมี พีมัน” 

1.2. ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 

ดําเนินธุรกิจใหบริการผลิตภาพยนตรโฆษณา (Production House) เพื่อใชในการโฆษณาสินคา หรือ
เพื่อส่ือสารส่ิงที่ลูกคาตองการนําเสนอ รวมทั้งใหบริการประสานงานและอํานวยความสะดวกแกผูถาย
ทําจากตางประเทศ ที่มาถายทําภาพยนตรโฆษณาหรือมาผลิตภาพยนตรในประเทศไทยตัวอยาง
ผลงานในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ไดแกงาน CIGNA Love Sick และงาน KFC Blackmagic Burger
เปนตน 

1.3. ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา 

ดําเนินธุรกิจใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร ละคร และภาพยนตรโฆษณา รวมถึงการใหบริการ
จัดหาบุคลากรท่ีมีทักษะความชํานาญและความรูในการใชอุปกรณดังกลาว และจัดสงอุปกรณใหเชาถึง
สถานที่ถายทําตัวอยางผลงานในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ไดแกงานภาพยนตรโดยจีเอ็มเอ็ม ไท หับ 
และงานภาพยนตรตางประเทศ เชน อเมริกา เยอรมัน ฝร่ังเศส 

1.4. ธุรกิจจัดกิจกรรม 

ดําเนินธุรกิจจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด (Event Organizer) วางแผนส่ือประชาสัมพันธและบริหารจัด
งานแกภาครัฐและเอกชน ทั้งในและตางประเทศอยางครบวงจร เพื่อตอบสนองความตองการและ
จุดมุงหมายของลูกคาตัวอยางผลงานในชวงคร่ึงปแรกของป 2558 ไดแกงาน CBU Back to School 
2015  งาน Honda LPGA 2015 Charity Night และงาน 7สังสรรคคนกันเอง เปนตน 

1.5. ธุรกิจส่ิงพิมพ 

ดําเนินการผลิตส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร  เพื่อวางจําหนายแกผูอาน เปนรายเดือน หรือรายสะดวก (เลม
พิเศษ) โดยเนนกลุมวัยรุน หรือผูที่ทํางานในวงการแฟชั่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ มี
นิตยสารรายเดือนจํานวน 2 เลม ไดแก นิตยสาร Cheeze และ นิตยสาร Looker   
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1.6. ธุรกิจบริการ ผลิต รับจาง ตัดตอ 

ดําเนินการผลิตและรับจาง ตัดตอ ทําเทคนิคพิเศษทางภาพ บันทึกเสียง ภาพยนตรประเภทตางๆ และ
ส่ือทุกประเภทและทําธุรกิจท่ีเกี่ยวของ โดยเริ่มดําเนินการและรับรูรายไดในไตรมาสแรกป 2558  
ตัวอยางผลงานในชวงครึ่งปแรกของป 2558 ไดแกงานภาพยนตรโฆษณาของ Boss  งาน CAT 009
งาน Banner และงานภาพยนตรของประเทศมาเลเซีย 

 อนึ่งบริษัทมีการรวมลงทุนในธุรกิจผลิตภาพยนตร โดยดําเนินการรวมทุนในการผลิตและจัดสรางภาพยนตร
ไทยและนําภาพยนตรออกฉายในโรงภาพยนตรและจัดจําหนายในชองทางตางๆ เชนภาพยนตรเรื่อง Single 
Lady  และภาพยนตรเรื่องฉลุยแตะขอบฟา 

 

2. ผูถือหุน  

รายช่ือผูถือหุน 10 รายแรก ณ วันที่ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนลาสุด วันที่ 4 กันยายน 2558 

รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละของทุนชาํระแลว 
1. บริษัทบีบีทีวีโปรดัคชันสจํากัด/1 237,353,229 44.65 
2. กลุมคลองประกิจ 34,192,600 6.43 

2.1. นายวินยั คลองประกิจ 16,989,200 3.20 
2.2. นางสาวรริศา คลองประกิจ 7,230,600 1.36 
2.3. นางสาวริศรา คลองประกิจ 5,973,600 1.12 
2.4. นางวิภา คลองประกิจ 3,260,600 0.61 
2.5. นายวิรัตน คลองประกิจ 466,200 0.09 
2.6. นางสาวรัตนา คลองประกิจ 203,400 0.04 
2.7. นางพรรณี คลองประกิจ 69,000 0.01 

3. กลุมมงคลทรัพยา 13,087,296 2.46 
3.1. นายภาณมุาศ มงคลทรัพยา 13,020,628 2.45 
3.2. นายกริชชัย มงคลทรัพยา 65,468 0.01 
3.3. นายภิญโญ มงคลทรัพยา 1,200 0.00 

4. นายชัชวาล ปยะประพันธพงษ 10,324,137 1.94 
5. กลุมศศินมานพ 9,903,462 1.86 

5.1. นายฐนสิสพงศศศินมานพ 9,197,623 1.73 
5.2. นางศิริเพ็ญศศินมานพ 705,839 0.13 

6. นายวีระ ศุภราทิตย 9,790,000 1.84 
7. กลุมชีวสุทธานนท 7,865,751 1.48 

7.1. นายสมชายชีวสทุธานนท  7,000,083 1.32 
7.2. นางปญฑารีย ชีวสุทธานนท 400,030 0.08 
7.3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท 359,783 0.07 
7.4. นางสาวสุภาพรรณ ชีวสุทธานนท 105,855 0.02 
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รายชื่อผูถือหุนใหญ จํานวนหุนทีถ่ือ รอยละของทุนชาํระแลว 
8. กลุมคาระวะวัฒนา 7,548,000 1.42 

8.1. นายชญานวัต  คาระวะวัฒนา 3,835,800 0.72 
8.2. นางอารีวรรณคาระวะวัฒนา 1,814,100 0.34 
8.3. นายชัยพงศ คาระวะวัฒนา 1,145,000 0.22 
8.4. นายชัยภัฏคาระวะวัฒนา 753,100 0.14 

9. กลุมตันติเมธ 7,197,700 1.35 
9.1. นายธวัช ตันติเมธ 6,847,700 1.29 
9.2. นายธนิตเล็ก ตันติเมธ 350,000 0.07 

10. กลุมฉนัทพิชัย 5,260,240 0.99 
10.1. นายวิโรจน ฉนัทพิชัย 3,343,740 0.63 
10.2. นายคณิน ฉันทพิชัย 1,113,500 0.21 
10.3. นางสาวณัฐฐนัณ ฉันทพิชัย 803,000 0.15 

รวม 342,522,415 64.43 
 
หมายเหตุ 
/1บริษัทบีบีทีวีโปรดัคชันสจํากัดเปนบริษัทในกลุมสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 มีผูถือหุนประกอบดวย 

                   รายชื่อผูถือหุนใหญ              รอยละ 
1.บริษัทกรงุเทพโทรทัศนและวิทยุจํากัด  30 
2.บริษัทบีบีทีวีแอสเซตแมเนจเมนทจํากัด.  25 
3.บริษัทบีบีทีวีแซทเทลวิชั่นจํากัด   25 
4.บริษัทสตรองโฮลดแอสเซทสจํากัด  20 
 

3. กรรมการบริษัทและผูบริหาร 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 ทานประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 
1.นายสมฤทธิ์  ศรีทองดี  ประธานกรรมการ  
2.นายภูมิชาย วัชรพงศ/1  กรรมการ 
3.นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการ 
4.นายพัฒนพงค หนูพันธ/1 กรรมการ 
5.นายสรรสฤษด์ิ เย็นบํารุง/1 กรรมการ  
6.นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน/1 กรรมการ  
7.นายอัครรัตน ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8.นายณัฐวุฒิ  เภาโบรมย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9.นายกมล   รัตนไชย  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
หมายเหต ุ
/1 กรรมการที่เปนตัวแทนจากบริษัทบบีีทวีี โปรดคัชันส จํากัด (ซึ่งสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 เปนผูถือหุนหลัก) 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผูบริหารมีจํานวน 8 ทาน ประกอบดวย 

รายช่ือ ตําแหนง 

1. นายภูมิชาย 
2. นายสมบุญ  

วัชรพงศ 
ชีวสุทธานนท 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
กรรมการผูจดการ 

3. นายฐนิสสพงศ  ศศินมานพ รองกรรมการผูจัดการ 
สายธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร 
และโฆษณา 

4. นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการผูจัดการ 
สายงานจัดการองคกรและสนับสนุนธุรกิจ 

5. นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ ผูชวยกรรมการผูจัดการ  
สายธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทําภาพยนตร   
และโฆษณา 

6. นางลดาวัลย  คุมทรัพย ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายบัญชีและงบประมาณ  

7. นายณัฐพัสกร  จั่นคต ผูอํานวยการอาวุโส 
ฝายบริหารสํานักงานกลาง และฝายทรัพยากรบุคคล 

8. นางสาวอุษา วรรณโมลี 
 

ผูอํานวยการฝายอาวโุส 
ฝายบริหารการเงิน ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฝายกฎหมาย และฝายวิเคราะหและบริหารลูกหน้ี 
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4. รายการระหวางกัน 

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด(“บีบีทีวี”) 

ลักษณะธุรกิจ 
บริหารสถานโีทรทัศนกองทัพบก ชอง 7 

ความสัมพันธกับบริษัท 
-  เปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัท 
 (ผูถือหุนรอยละ 30 ของบีบีทีวี โปรดัคชั่นสซึ่งเปนผู

ถือหุนใหญของบริษัทฯ)  
- กรรมการของบริษัท คือ นายพัฒนพงค หนูพันธ 

ดํารงตําแหนง ผูชวยกรรมการผูจัดการ 
 

รับจางผลิตรายการ 
บริษัทฯ รับจางสรางสรรค ทําบทโทรทัศนตลอดจน
ผลิตรายการ“ตลบหลังตลาด”ใหแกบีบีทีวีเพื่อแพร
ภาพออกอากาศทางชอง 7 
- รายไดจากการใหบริการ 
- ลูกหนี้การคา 
 

 
 
 
 

21.01 
- 

 
 
 
 

- 
- 

บริษัทฯ ใหบริการรับจางผลิตรายการแกบีบีทีวีซึ่งเปน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ  โดยอัตราคาบริการคิดจาก
ตนทุนบวกกําไรและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่
เปนปกติธุรกิจ 
 

จัดแสดงงาน 
ME (บริษัทยอย) ใหบริการจัดแสดงงานแกบีบีทีวี 
เชนงาน CBU ธ.กรุงเทพ,งาน Young Model 2015, 
งาน 7 สีสังสรรค 2015, และจัดบูธชอง 7(NET 
2015) ในงานกสทช. เปนตน 
- รายไดจากการใหบริการ 
- ตนทนุการใหบริการ 
- ลูกหนี้การคา 
 

 
 

 
 
 

3.77 
0.50 

- 

 
 

 
 
 

3.90 
- 

1.50 

ME ใหบริการจัดแสดงงานแกบีบีทีวี ซึ่งเปนธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ  โดยอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการคิด
จ า ก ต น ทุ น บ ว ก กํ า ไ ร เ ช น เ ดี ย ว กั บ ที่ คิ ด กั บ
บุคคลภายนอกและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราที่
เปนปกติธุรกิจ 
 

เชาเวลาออกอากาศ 
บริษัทฯ เชาเวลาออกอากาศจากบีบีทีวีเพื่อแพรภาพ
ออกอากาศรายการทางชอง 7 เชน รายการปลดหนี้, 
รายการคบเด็กสรางบาน, และรายการอิ่มหมีพีมัน 
- ตนทนุการใหบริการ 

 

 
 
 
 

14.93 

 
 
 
 

15.50 

บริษัทฯ เชาเวลา เพื่อแพรภาพออกอากาศรายการทาง
ชอง 7 ซึ่งเปนรายการธุรกิจปกติของกลุมบริษัทฯ  โดย
การ คิดค าบ ริการ ดั งกล าว  ขึ้ นอยู กับช ว ง เ วลา
ออกอากาศและการตกลงกัน โดยการดําเนินการ
ดังกลาว เปนการดําเนินการตามปกติการคาทั่วไป  
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
บริษัท บีบีทีวี แอสเซตแมเนจเมนท จํากัด
(“BBTVAM”) 

ลักษณะธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจโฆษณา 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
เปนผูถือหุนใหญทางออมของบริษัทฯ  (ผูถือหุนรอยละ 
25 ของบีบทีีวี โปรดัคชั่นสซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ) 
 

เชาเวลาออกอากาศ 
บริษัทฯ เชาเวลาออกอากาศจาก BBTVAM เพื่อแพร
ภาพออกอากาศรายการ“ปลดหนี้”และรายการ 
“ปลดหนี้วันหยุดพิเศษ”ทางชอง 7 
- ตนทนุการใหบริการ 
 

 
 
 
 

12.37 

 
 
 
 

- 

บริษัทฯ เชาเวลา เพื่อแพรภาพออกอากาศรายการทาง
ชอง 7 โดยการคิดคาบริการดังกลาว ขึ้นอยูกับ
ชวงเวลาออกอากาศและการตกลงกัน  โดยการ
ดําเนินการดังกลาว เปนการดําเนินการตามปกติ
การคาทั่วไป  

บริษัท บีบีทีวี นวิ มีเดีย จํากัด(“BBTVNM”) 

ลักษณะธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจใหบริการสงขอมูล 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
- กรรมการของบริษัทฯ  คือ นายพัฒนพงค หนูพันธ 
ดํารงตําแหนงกรรมการใน BBTVNM 

- บีบีทีวี ผูถือหุนใหญทางออมของบริษัทฯ เปนผูถือ
หุนทางออมทั้งหมดของBBTVNM 

 

รับจางผลิตรายการ 
BM (บ ริษั ทย อย )  ร าย ได จ า กกา ร ให บ ริ ก า ร 
Download นิตยสารผาน Application 
- รายไดจากการใหบริการ 
- รายไดอื่น 

 

 
 
 

0.001 
0.08 

 

 
 
 

0.001 
- 

BM (บริษัทยอย) ไดรับสวนแบงรายไดจากการดาวน
โหลดนิตยสาร ผานApplication จาก BBTVNM ซึ่ง
เปนรับจางพัฒนา Application ให BM โดยคิดอัตรา
คาบริการตามเงื่อนไขการคาทั่วไป 
 

คาพัฒนาโปรแกรม 
BM (บริษัทยอย) ให BBTVNMจัดทําพัฒนาและ
บํารุงรักษาเวปไซดของ BM ซึ่งมี 3 Website ไดแก 
Cheese Plaza, Cheese Mag และ Looker Mag 
- ระบบคอมพิวเตอร (Website) 
- เงนิมัดจํา (คาจัดทํา Website เพิ่ม) 
- คาใชจายในการบริหาร(Maintenance Website) 

 
 

 
 

0.17 
0.14 

0.001 

 
 

 
 

0.03 
0.14 

- 

BBTVNM พัฒนาและบํารุงรักษาเวปไซด โดยอัตรา
คาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราปกติ
ธุ รกิ จ  รายการ ดังกล าว จึ งมี ความจํ า เป นและ
สมเหตุสมผล 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
คาทาํ Website  
MMS ใหบริษัทฯ พัฒนาและปรับปรุงเวปไซด 
- คาใชจายจายลวงหนา 
- คาใชจายในการบริหาร  

 
 

0.02 
0.09 

 
 

- 
0.02 

 

BBTVNM พัฒนาและบํารุงรักษาเวปไซด โดยอัตรา
คาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราปกติ
ธุรกิจ 
 
 

บริษัท เอชอารโปรเฟสชั่นแนล คอนซัลติ้งแอนด 
เซอรวสิ จํากัด (“HRP”) 

ลักษณะธุรกิจ 
ประกอบธุรกิจใหบริการดานทรัพยากรบุคคล 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
กรรมการของบริษัทฯ คือ นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี กับ นาย
ภมูิชาย วัชรพงศ ดํารงตําแหนงกรรมการใน HRP และ 
นายสรรสฤษดิ์ เยน็บํารุง กับ นายณัฐวิทยบุณยะวัฒน  
ดํารงตําแหนงที่ปรึกษาใน HRP 

คาบรกิารพนักงานรักษาความปลอดภยั 
MMS รับบริการจาก HRP ในการจัดหาพนักงาน
รักษาความปลอดภัยใหแกบริษัทฯ  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรักษาความ

ปลอดภัย) 

 
 

 
2.43 
0.16 

 
 

 
0.84 
0.17 

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ใหแกบริษัทฯ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระ
ราคาเปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาว
จึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
 
 

คาบรกิารรถเชา 
ME รับบริการจาก HRP ในการจัดหารถเชาใหแก
บริษัทฯ  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรถเชา) 

 
 
 

0.05 
0.02 

 
 
 

0.02 
- 

HRP ใหบริการจัดหารถเชาใหแกบริษัทฯ โดยอัตรา
คาบริการและเงื่อนไขการชําระราคาเปนอัตราตลาดที่
เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล 

คาบรกิารพนักงานรักษาความปลอดภยั 
Matching Broadcast (MB) (บริษัทยอย) รับบริการ
จาก  HRP ในการจัดหาพนักงาน รักษาความ
ปลอดภัยใหแกบริษัทฯ  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรักษาความ

ปลอดภัย) 

 
 
 
 

0.09 
0.09 

 
 
 
 

0.37 
0.07 

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัย
ใหแกบริษัทฯ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระ
ราคาเปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาว
จึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
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บุคคลทีอ่าจมีความขัดแยง 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

ลักษณะความสมัพันธ 
ลักษณะรายการ 

มูลคารายการ (ลานบาท) 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ ป 2557 6 เดือนแรก

ป 2558 
คาพนักงานรักษาความสะอาด 
Time Lapse (TL) (บริษัทยอย) รับบริการจาก   
HRP ในการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาด  
- คาใชจายในการบริหาร 
- คาใชจายคางจาย (คาบริการรักษาความสะอาด) 

 
 
 

- 
- 

 
 
 

0.20 
0.04 

HRP ใหบริการจัดหาพนักงานรักษาความสะอาดใหแก
บริษัทฯ โดยอัตราคาบริการและเงื่อนไขการชําระราคา
เปนอัตราตลาดที่เปนปกติธุรกิจ รายการดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล 
 

นายสมชาย ชีวสุทธานนท 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
เปนพี่ชายของคุณสมบุญ  ชีวสุทธานนทซึ่ ง ดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัทฯ  
 

เชาที่ดินและอาคาร 
บริษัทฯ เชาที่ดินและอาคารเลขที่ 305/5 ซอยสุโขทัย 
6 ถนนสุโขทัย เขตดุสิต เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีระยะเวลาเชาคราวละ 3 ป 
- คาใชจายในการบริหาร 
 

 
 

 
 

0.84 

 
 

 
 

- 

บริษัทฯ เชาอาคารจากนายสมชาย ชีวสุทธานนท เพื่อ
ใชเปนสถานที่ประกอบการ โดยอัตราคาเชาเปนราคา
ที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาที่ใกลเคียง 
เ งื่ อน ไขการชํ า ระ ราคา เป น ไปตามปก ติ ธุ รกิ จ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอกรายการดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล 

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เชาอาคาร 
GH(บริษัทยอย)เชาอาคารทาวนเฮาส 3 ชั้น เลขที่ 
173/13-14 ซอยพหลโยธิน 44 เพื่อใชเปนสถานที่
ประกอบธุรกิจโดยมีระยะเวลาเชาคราวละ 1 ป 
- คาใชจายในการบริหาร (คาเชาอาคาร) 
 

 
 
 
 

0.72 

 
 
 

 
0.36 

GH เชาอาคารจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใชเปน
สถานที่ประกอบการเปนสํานักงาน โดยอัตราคาเชา
เปนราคาที่ เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับคาเชาที่
ใกลเคียง เงื่อนไขการชําระราคาเปนไปตามปกติธุรกิจ
เชนเดียวกับบุคคลภายนอก รายการดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล 

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ 

ความสัมพันธกับบริษัทฯ  
ผูชวยกรรมการผูจัดการ 

เชาที่ดิน 
GH(บริษัทยอย)เชาที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 39485 
และ 39488 เพื่อใชเปนที่จอดรถและที่เก็บอุปกรณ
ในการถายทําภาพยนตรสําหรับพื้นที่เชารวม 405 
ตารางวา โดยมีระยะเวลาเชา 1 ป 
- คาใชจายในการบริหาร (คาเชาทีด่ิน) 

 
 
 
 
 

0.40 

 
 
 
 
 

0.20 

GH เชาที่ดินจากนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เพื่อใชเปนที่
จอดรถและที่เก็บอุปกรณในการถายทําภาพยนตร โดย
อัตราคาเชาเปนราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับ
คาเชาที่ ใกล เ คียง  เงื่อนไขการชําระราคาเปนไป
ตามปกติธุรกิจเชนเดียวกับบุคคลภายนอก รายการ
ดังกลาวจึงมีความจําเปนและสมเหตุสมผล 
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5. ผลการดําเนินงานและฐานะการเงิน 

ฐานะการเงิน 
 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557 30 มิถนุายน 2558 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

สินทรัพย 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด 137.7 23.6 105.3 7.8 316.8 21.2 265.5 18.1 
เงนิลงทนุชั่วคราว 1.0 0.2 713.2 52.7 100.5 6.7 50.4 3.4 
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเปนหลักประกัน
สวนทีถ่ึงกําหนดในหนึ่งป 

- - 0.2 0.0 1.1 0.1 - - 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 141.3 24.3 159.6 11.8 167.5 11.2 170.3 11.6 
สินคาคงเหลือ 9.2 1.6 9.6 0.7 7.4 0.5 15.9 1.1 
ภาษีมูลคาเพ่ิมรอขอคืน 0.8 0.1 0.2 0.0 1.5 0.1 2.6 0.2 
ภาษีเงนิไดนิติบุคคลถูกหัก ณ ทีจ่าย 11.8 2.0 3.0 0.2 6.3 0.4 9.0 0.6 
สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 1.3 0.2 1.4 0.1 3.2 0.2 0.7 0.1 

รวมสนิทรัพยหมนุเวียน 303.1 52.0 992.5 73.3 604.3 40.4 514.4 35.1 

เงนิลงทนุในกิจการรวมคา – สุทธิ - - - - 5.7 0.4 10.9 0.7 
เงนิฝากธนาคารทีใ่ชเปนหลักประกัน
สวนที่เกนิหนึ่งป 

2.6 0.5 2.6 0.2 2.6 0.2 3.0 0.2 

อสังหารมิทรัพยเพ่ือการลงทนุ 10.3 1.8 10.3 0.8 10.3 0.7 10.3 0.7 
อาคารและอุปกรณสทุธิ 87.9 15.1 92.7 6.9 577.3 38.6 591.4 40.2 
สินทรัพยทีม่ีไวเพ่ือใหเชาสทุธ ิ 173.1 29.7 250.6 18.5 290.8 19.4 335.2 22.8 
สินทรัพยไมมีตัวตนสทุธิ 2.1 0.4 1.3 0.1 0.8 0.0 0.6 0.0 
สินทรัพยภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 1.4 0.2 0.2 0.0 1.8 0.1 2.1 0.1 
สินทรัพยไมหมนุเวียนอ่ืน 1.8 0.3 2.7 0.2 3.1 0.2 2.4 0.2 

รวมสนิทรัพยไมหมนุเวียน 279.2 48.0 360.4 26.7 892.4 59.6 955.9 64.9 
รวมสินทรัพย 582.3 100.0 1,352.9 100.0 1,496.7 100.0 1,470.3 100.0 

หน้ีสิน   
เงนิเบิกเกินบัญชธีนาคาร - - 4.5 0.3 - - 8.7 0.6 
เจาหนีก้ารคาและเจาหนี้อ่ืน 63.1 10.8 60.1 4.4 54.1 3.6 58.2 4.0 
เงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
สวนครบกําหนดในหนึ่งป 

5.0 0.8 0.4 0.0 18.1 1.2 19.1 1.3 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินสวน
ที่ครบกําหนดในหนึ่งป 

0.5 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 2.1 0.1 

ภาษีเงนิไดคางจาย 4.1 0.7 0.9 0.1 3.1 0.2 1.3 0.1 
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 12.1 2.1 13.5 1.0 17.7 1.2 17.5 1.2 

รวมหนี้สนิหมนุเวียน 84.8 14.5 79.9 5.8 93.5 6.2 106.9 7.3 

เงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 0.4 0.1 - - 66.2 4.4 61.0 4.1 
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน 0.5 0.1 2.4 0.2 1.8 0.1 8.9 0.6 
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ฐานะการเงิน 
 31 ธันวาคม 2555  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2557 30 มิถนุายน 2558 
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

หนี้สินภาษีเงนิไดรอการตัดบัญชี 1.5 0.3 2.9 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 13.0 2.2 15.5 1.2 18.9 1.3 20.0 1.4 
รวมหนี้สนิไมหมนุเวยีน 15.4 2.7 20.8 1.6 87.7 5.9 90.4 6.1 
รวมหนีส้ิน 100.2 17.2 100.7 7.4 181.2 12.1 197.3 13.4 
สวนของผูถอืหุน                 
ทนุจดทะเบียน 535.0   535.0   535.0   535.0   
ทนุชําระแลว 259.1 44.5 469.2 34.7 531.6 35.5 531.6 36.2 

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ 141.5 24.3 640 47.3 658.3 44.0 658.3 44.8 
กําไรสะสม                 

จัดสรรแลว: 4.3 0.8 5.0 0.4 8.3 0.6 10.7 0.7 
ยังไมจัดสรร 77.0 13.2 137.0 10.1 116.0 7.8 71.6 4.9 

รวมสวนของบริษทัใหญ 481.9 82.8 1,251.3 92.5 1,314.3 87.8 1,272.2 86.5 

สวนของผูถือหุนสวนนอย 0.2 0.0 0.9 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 

รวมสวนของผูถอืหุน 482.1 82.8 1,252.2 92.6 1,315.5 87.9 1,273.0 86.6 
รวมหนีส้ินและสวนของผูถอืหุน 582.3 100.0 1,352.9 100.0 1,496.7 100.0 1,470.3 100.0 

 

ผลการดําเนินงาน 
ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดือนป 2557 6 เดือนป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายได 
516.8 83.8 612.7 88.7 635.9 90.4 310.5 89.3 302.9 93.1 

รายไดจากการใหบริการ 
รายไดจากการขายสนิคา 87.7 14.2 59.7 8.6 48.1 6.8 25.6 7.4 18.0 5.5 
รายไดอ่ืน 12.3 2.0 18.4 2.7 19.6 2.8 11.5 3.3 4.5 1.4 
รวมรายได 616.8 100.0 690.8 100.0 703.6 100.0 347.6 100.0 325.4 100.0 

ตนทนุการใหบริการ 306.7 49.7 377.9 54.7 410.3 58.3 193.9 55.8 202.4 62.2 
ตนทนุขาย 61.2 9.9 39.9 5.8 36.6 5.2 19.6 5.6 16.0 4.9 
คาใชจายในการขายบริหาร 170.7 27.7 171.8 24.9 207.0 29.4 102.1 29.4 103.3 31.7 
คาใชจายอ่ืน - - 0.9 0.1 7.2 1.0 - - 7.3 2.2 
รวมคาใชจาย 538.6 87.3 590.5 85.5 661.1 93.9 315.6 90.8 329.0 101.0 

กําไรกอนตนทนุทางการเงิน
และภาษีเงนิได 

78.2 12.7 100.3 14.5 42.5 6.1 32.0 9.2 (3.6) (1.0) 

ตนทนุทางการเงิน 0.6 0.1 0.3 0.1 2.4 0.3 0.4 0.1 3.0 0.9 
คาใชจายภาษีเงนิได 19.1 3.1 21.5 3.1 10.7 1.5 10.5 3.0 6.6 2.0 
กําไร(ขาดทุน)สทุธิ 58.5 9.5 78.5 11.3 29.4 4.3 21.1 6.1 (13.2) (3.9) 
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งบกระแสเงินสด 
(หนวย:ลานบาท) 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 
6 เดือน 
ป 2557 

6 เดือน 
ป 2558 

กระแสเงินสดสทุธิไดมา(ใชไป) ในกิจกรรมดําเนนิงาน 101.5 118.5 67.9 37.9 22.0 
กระแสเงินสดสทุธิไดมา(ใชไป) ในกิจกรรมลงทนุ (19.7) (841.7) 31.1 (77.8) (47.4) 
กระแสเงินสดสทุธิไดมา(ใชไป) ในกิจกรรมจัดหาเงนิ (16.2) 690.8 112.4 78.4 (25.9) 

เงินสดและรายไดเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) –สุทธิ 65.7 (32.4) 211.4 38.4 (51.3) 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนงวด 72.1 137.7 105.4 105.4 316.8 

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดส้ินงวด 137.7 105.4 316.8 143.8 265.5 

5.1 ภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมา 

ปจจุบันบริษัทฯ มุงเนนดําเนินธุรกิจแบบครบวงจรภายใตธุรกิจหลัก 6 กลุมไดแก 1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 2) 
ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 3) ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา 4) ธุรกิจส่ิงพิมพ 5) ธุรกิจจัด
กิจกรรม และ 6) ธุรกิจบริการ ผลิต รับจาง ตัดตอ 

ในภาพรวมผลการดําเนินงานท่ีผานมาต้ังแตป 2555-2557 พบวารายไดหลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจใหบริการ
และใหเชาอุปกรณ ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา และธุรกิจส่ิงพิมพ มีสัดสวนรวมกัน
คิดเปนรอยละ 97-99 ของรายไดรวม หรือคิดเปนจํานวนเงิน 604-684 ลานบาท โดยในป 2557 บริษัทฯ มีรายได
จากธุรกิจหลักเพิ่มขึ้น 11.6 ลานบาท เม่ือเทียบกับป 2556 หรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 1.7 ซึ่งหากวิเคราะหราย
ธุรกิจจะพบวารายไดหลักที่สําคัญคือ รายไดจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณมีการเติบโตสูงเพิ่มข้ึนคิดเปน
รอยละ 11.4 สําหรับรายไดในงวด 6 เดือนของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดหลัก 320.9 ลานบาท ปรับตัวลดลง 
15.2 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ 

โครงสรางรายไดแยกตามการดําเนินธุรกิจ     

งบการเงนิรวม 

ตรวจสอบ สอบทาน 

ป 2555 ป 2556 ป 2557 6 เดือนแรกป 2557 6 เดือนแรกป 2558 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ผลิตรายการโทรทัศน 186.8 30.3 181.9 26.3 153.6 21.8 78.4 22.6 62.6 19.2 
ผลิตภาพยนตรโฆษณา 44.2 7.2 44.5 6.4 44.4 6.3 19.6 5.7 2.6 0.8 
ใหบริการและใหเชา
อุปกรณ 

257.4 41.7 348.4 50.4 388.0 55.1 204.3 58.8 214.7 66.0 

จัดกิจกรรม 28.4 4.6 37.8 5.5 49.9 7.1 8.2 2.3 20.4 6.3 
สิ่งพิมพ 65.2 10.6 52.2 7.6 40.6 5.8 21.7 6.2 14.5 4.4 
บริการตัดตอ - - - - - - - - 2.6 0.8 
ขายสินคา 22.6 3.6 7.6 1.1 7.5 1.1 3.9 1.1 3.5 1.1 

รวมรายไดจากธุรกิจหลัก 604.6 98.0 672.4 97.3 684.0 97.2 336.1 96.7 320.9 98.6 
รายไดอ่ืนๆ  12.2 2.0 18.4 2.7 19.6 2.8 11.4 3.3 4.5 1.4 
รายไดรวม 616.8 100.0 690.8 100.0 703.6 100.0 347.5 100.0 325.4 100.0 
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รายไดแยกตามการดําเนินธุรกิจ   

1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 

รายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนปรับตัวลดลงจาก 186.8 ลานบาท ในป 2555 จํานวน 4.9 ลานบาท 
เหลือ 181.9 ลานบาท หรือลดลงคิดเปนรอยละ 2.6 เม่ือเปรียบเทียบกับปกอน เน่ืองจากการถูกงด
ออกอากาศในบางชวงที่ทางสถานีตองการใชเวลาสําหรับรายการพิเศษหรือการรายงานสถานการณพิเศษ 
และในป 2557 รายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศนปรับตัวลดลง 28.3 ลานบาท หรือรอยละ 15.6 เหลือ 
153.6 ลานบาท เม่ือเทียบกับปกอน รายไดที่ลดลงมีสาเหตุมาจาก  1) การขายเวลาโฆษณาลดลง เปนผลมา
จากอัตราราคาขายส่ือตอนาทีท่ีลดลง และ  2) รายการ “ตลบหลังตลาด” เปนการรับจางผลิตรายการ
โทรทัศน ไดส้ินสุดการรับจางผลิตในเดือนกันยายน 2557 
สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน 62.6 ลานบาท 
ลดลงจาก 78.4 ลานบาท ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 เนื่องจาก 1) ในชวงคร่ึงปแรกของป 2558 รายได
โฆษณาที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการปรับลดอัตราคาโฆษณาเพื่อรักษาเวลาออกอากาศ 
และ 2) บริษัทฯ ไมมีรายไดจากการรับจางผลิตรายการท่ีส้ินสุดในเดือนกันยายน 2557   

2) ธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 

รายไดจากธุรกิจรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณาในชวงป 2555-2557 สามารถรักษาระดับรายไดระหวางชวงป 
2555 ถึง 2557 โดยมีรายได 44.2 ลานบาท 44.5 ลานบาท และ 44.4 ลานบาท ตามลําดับ ทั้งน้ีกลุมบริษัทฯ 
มีนโยบายท่ีชะลอธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาตั้งแตในชวงป 2554 โดยการปรับเปล่ียนกลยุทธรูปแบบการ
ดําเนินงานจาก Production House ขนาดใหญ มาเปนตัวกลางในการรับผลิตงานแบบครบวงจร ทําให
รายไดจากธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณาในรอบ 3 ปที่ผานมาไมมีการเติบโต  

สําหรับในชวง 6 เดือนแรก ป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจผลิตภาพยนตรโฆษณา 2.6 ลานบาท 
ลดลงจาก 19.6 ลานบาท ในชวง 6 เดือนแรกของป 2557 เน่ืองจากการสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทําให
ลูกคาลดการใชจายดานงบประมาณในการสงเสริมการขาย และการชะลอตัวของผูผลิตภาพยนตร
ตางประเทศที่เขามาถายทําในประเทศไทย 

3) ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณในการถายทํา 

รายไดหลักจากธุรกิจนี้มาจากการใหเชาอุปกรณพรอมการใหบริการโดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใน
อุปกรณดังกลาว ท้ังน้ีจากนโยบายของกลุมบริษัทฯ ท่ีใหความสําคัญกับธุรกิจบริการและใหเชาอุปกรณ และ
การรักษาความมีประสิทธิภาพอยางเปนมาตรฐานในการใหบริการแกลูกคา ตลอดจนการมีอุปกรณท่ีมีความ
ทันสมัยตอความตองการของลูกคาท้ังในประเทศและตางประเทศ สงผลใหรายไดของธุรกิจน้ีไดเติบโตอยาง
ตอเน่ืองจากจํานวน 257.4 ลานบาท ในป 2555 เปน 348.4 ลานบาท และ 388 ลานบาท ในป 2556 และป 
2557 ตามลําดับ โดยเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 35.4 และรอยละ 11.4 ตามลําดับ  
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สําหรับในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ 214.7 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 66 ของรายไดหลักทั้งหมด คิดเปนอัตราการเติบโตรอยละ 5.1 จากงวดเดียวกันของ
ปกอน โดยเปนผลมาจากนโยบายของกลุมบริษัทฯ ที่เนนปรับปรุงการใหบริการและลงทุนในอุปกรณอยาง
ตอเนื่อง 

4) ธุรกิจส่ิงพิมพ 

กลุมบริษัทฯ มีรายไดธุรกิจส่ิงพิมพลดลงอยางตอเนื่อง โดยป 2555-2557 มีรายไดจํานวน 65.2 ลานบาท 
52.2 ลานบาท และ 40.6 ลานบาท ลดลง 13 ลานบาท และ 11.6 ลานบาท ตามลําดับ หรือลดลงเปนอัตรา
รอยละ 19.9 และ 22.2 ตามลําดับจากป 2555 โดยมีปจจัยมาจากการหดตัวของอุตสาหกรรมส่ิงพิมพใน
ปจจุบัน ในป 2557 ยอดจําหนายส่ิงพิมพและการขายโฆษณาในนิตยสารของท้ังอุตสาหกรรมลดลง 
เนื่องจากการถูกส่ืออื่นเชน ส่ือออนไลน โซเชียลเน็ตเวิรก ตลอดจนชองรายการ เคเบิ้ลทีวี มาทดแทนสวนแบง
ตลาด 
ในชวง 6 เดือนแรกป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจส่ิงพิมพ 14.5 ลานบาท ลดลง 7.2 ลานบาท เม่ือ
เทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 อันเนื่องมาจากสาเหตุดังที่กลาวในวรรคกอน 

5) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม 

รายไดจากธุรกิจรับจัดกิจกรรมในป 2557 มีจํานวน 49.9 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.1 ลานบาท หรือเพิ่มข้ึนรอยละ 
32 เม่ือเทียบกับป 2556 ซึ่งมีจํานวน 37.8 ลานบาท มีสาเหตุหลักมาจากงานจัดกิจกรรมสงเสริมการตลาด 
วางแผนส่ือประชาสัมพันธ เผยแพรภาพลักษณขององคกร และบริหารจัดงานแกภาครัฐและเอกชน ที่เพิ่ม
มากข้ึน 
ในชวง 6 เดือนแรกป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจรับจัดกิจกรรม 20.4 ลานบาท เพิ่มข้ึน 12.2 ลาน
บาท เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันของป 2557 จากการจัดงาน CBU Back to School 2015  งาน Honda 
LPGA 2015 Charity Night  และงาน 7 สังสรรคคนกันเอง เปนตน 

6) ธุรกิจอ่ืน 

นอกจากรายไดจาก 5 ธุรกิจหลักท่ีกลาวขางตนแลว กลุมบริษัทฯ ยังมีรายไดจากธุรกิจบริการ ผลิต รับจาง 
ตัดตอ และรายไดจากการขายสินคารวมประมาณ 4-22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1-3 ของรายไดรวมจาก
ธุรกิจหลัก สําหรับในชวง 6 เดือนแรก ป 2558 รายไดจากธุรกิจอื่น 6.1 ลานบาท เพิ่มข้ึนจาก 3.9 ลานบาทใน
งวดเดียวกันของปกอน โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจตัดตอท่ีเริ่มรับรูรายไดในชวงไตรมาสแรกป 2558 

7) รายไดอ่ืนๆ 

โดยในชวงป 2555-2557 กลุมบริษัทฯ มีรายไดอื่นประมาณ 12-19 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2 ของ
รายไดรวม รายไดอื่นๆ ในป 2557 จํานวน 19.6 ลานบาท ไดแก กําไรจากการเปล่ียนแปลงมูลคายุติธรรมของ
เงินลงทุนชั่วคราว-หลักทรัพยเพื่อคา 14.4 ลานบาท และดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก สําหรับงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2558 กลุมบริษัทฯ มีรายไดอื่น 4.5 ลานบาท 
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สรุปภาพรวมตนทุนขายและคาใชจายในการขายและการบริหาร 

ภาพรวมตนทุนขายและใหบริการของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย เงินเดือน คาแรง ผลประโยชนอื่นของพนักงาน 
คาเชาเวลาสําหรับธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน คาเส่ือมราคาสําหรับธุรกิจบริการและใหเชาอุปกรณ ตนทุน 
Production สําหรับธุรกิจรับจางผลิตภาพยนตรโฆษณา ตนทุนการพิมพสําหรับธุรกิจส่ิงพิมพและคาใชจายอื่น ๆ 
ตนทุนขายและใหบริการรวมของกลุมบริษัทฯ คิดเปนประมาณรอยละ 60-65 ของรายไดจากธุรกิจหลัก สงผลให
อัตรากําไรขั้นตนของกลุมบริษัทฯ อยูที่ระดับรอยละ 34-39 ของรายไดจากธุรกิจหลัก  

ในชวงป 2555-2557 กลุมบริษัทฯ มีคาใชจายในการขายและบริหารประมาณปละ 170-207 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 24-29 ของรายไดรวม คาใชจายในการขายและบริหารในป 2556 ปรับตัวเพิ่มข้ึนจาก 170.7 ลาน
บาท ในป 2555 เปน 171.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 24.9 ของรายไดรวม เนื่องจากประสิทธิภาพในการ
บริหารคาใชจายบุคลากร สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีคาใชจายขายและบริหารเปนจํานวน 207 ลานบาท เพิ่มข้ึน 
35.2 ลานบาท จากป 2556 เนื่องจากคาใชจายเก่ียวกับบุคลากรเพิ่มขึ้นเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการ
บริหารงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ การจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพในป 2557 และการตั้งคาสํารอง
หน้ีสงสัยจะสูญ ในขณะที่รายไดรวมเพิ่มข้ึนเพียงรอยละ 1.9 สงผลใหสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ 29.4 

ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีตนทุนขายและใหบริการ 218.4 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4.9 ลานบาท 
จากงวดเดียวกันของปกอน ในขณะที่รายไดหลักหดตัวลงตามสภาวะเศรษฐกิจ สงผลใหอัตรากําไรขั้นตนลดลง
จากรอยละ 36.5 ในงวดเดียวกันของปกอน เหลือท่ีประมาณรอยละ 31.9 สําหรับคาใชจายในการขายและบริหาร
ในชวง 6 เดือนแรกของป 2558 มีจํานวน 103.3 ลานบาท ใกลเคียงกับงวดเดียวกันของปกอน 

กําไรจากการดําเนินงานและกําไรสุทธิ 

เม่ือพิจารณาถึงกําไรจากการดําเนินงานของกลุมบริษัทฯ โดยไมรวมรายไดอื่น พบวากลุมบริษัทฯ มีกําไรจากการ
ดําเนินงานเติบโตอยางตอเนื่อง จากป 2555-2557 กลุมบริษัทฯ มีกําไรจากการดําเนินงาน 65.9 ลานบาท 81.9 
ลานบาท และ 22.9 ลานบาท ตามลําดับ และมีอัตรากําไรจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 10.9 รอยละ 12.2 
และรอยละ 3.3 ตามลําดับ โดยกําไรจากการดําเนินงานในป 2557 ปรับตัวลดลง 59 ลานบาท หรือลดลงคิดเปน
รอยละ 72 เนื่องจากคาใชจายบริหารที่เพิ่มสูงข้ึน กลุมบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในป 2555-2557 เปนจํานวน 58.5 ลาน
บาท 78.5 ลานบาท และ 29.4 ลานบาทตามลําดับ และมีอัตรากําไรสุทธิรอยละ 9.5 รอยละ 11.4 และรอยละ 4.2 
ตามลําดับ โดยกําไรสุทธิปรับตัวลดลงเปนผลมาจาก 1) ยอดขายและอัตรากําไรข้ันตนที่ลดลงตามสภาวะของ
อุตสาหกรรม และ 2) คาใชจายบริหารท่ีเพิ่มข้ึนจากการปรับโครงสรางการบริหาร การจัดต้ังเงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ และการต้ังคาสํารองหนี้สงสัยจะสูญ 

ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 กลุมบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ 13.2 ลานบาท ลดลงจากผลกําไรสุทธิ 21.1 ลาน
บาท ในงวดเดียวกันของปกอน เนื่องจากการหดตัวของรายไดและอัตรากําไรข้ันตนตามท่ีไดกลาวมาขางตน 
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5.2 การวิเคราะหฐานะการเงิน 

สินทรัพย 

ณ ส้ินป 2555-ส้ินไตรมาส 2 ป 2558 กลุมบริษัทฯ มีสินทรัพยรวม 582.3 ลานบาท 1,352.9 ลานบาท 1,496.7 
ลานบาท และ 1,470.3 ลานบาท ตามลําดับ ประกอบดวยสินทรัพยหมุนเวียนคิดเปนสัดสวนรอยละ 35-73 ของ
สินทรัพยรวม สินทรัพยหลักของกลุมบริษัทฯ ประกอบดวย อาคารและอุปกรณสุทธิ คิดเปนรอยละ 6-40 ของ
สินทรัพยรวม เพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อที่ดินสําหรับโครงการเมืองถายหนังครบวงจร และรองลงมาไดแกสินทรัพยที่
มีไวเพื่อใหเชา คิดเปนรอยละ 18-22 ของสินทรัพยรวม ท้ังน้ีสินคาคงเหลือท่ีเพิ่มข้ึนระหวางงวดสิ้นป 2557 และส้ิน
ไตรมาส 2 ป 2558 จาก 7.4 ลานบาท เปน 15.9 ลานบาท เกิดจากการยายมูลคาวัสดุส้ินเปลืองจากหมวด
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ไปยังหมวดสินคาคงเหลือ 

หน้ีสิน 

หนี้สินรวมของกลุมบริษัทฯ ณ ส้ินป 2555-ส้ินไตรมาส 2 ป 2558 อยูที่ 100.2 ลานบาท 100.7 ลานบาท 181.2 
ลานบาท และ 197.3 ลานบาท โดยหน้ีสินจํานวน 80.1 ลานบาท หรือกวารอยละ 40 ของหนี้สินรวมเปนผลมาจาก
เงินกูยืมระยะยาว (รวมเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป) ที่กูยืมจากสถาบันการเงินเพื่อใชในการ
ลงทุนซื้ออุปกรณในการถายทําภาพยนตรของบริษัทเกียรเฮด 

สวนของผูถือหุน 

ในป 2557 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,315.5 ลานบาท เพิ่มขึ้น 63.3 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 
5.1 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2556 เน่ืองจากในระหวางป 2557 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (MATCH-W2) ได
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญจํานวน 57,657,032 หนวย ในอัตราการใชสิทธิ 1 หนวย ตอ 1.082 หุนสามัญในราคาใชสิทธิ
หุนละ 1.293 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 80.7 ลานบาท ทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญจดทะเบียนเรียกชําระแลวเต็ม
จํานวน 531,629,851 หุน  

ณ ส้ินไตรมาส 2 ป 2558 บริษัทฯ มีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,273 ลานบาท ลดลง 42.5 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 3.2 เม่ือเปรียบเทียบกับ ณ ส้ินป 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในชวง 6 เดือนแรกของป จํานวน 
13.2 ลานบาท และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2557 จํานวน 29.2 ลานบาท และมีมูลคาตาม
บัญชีตอหุน (Book Value Per Share) ณ 30 มิถุนายน 2558 เทากับ 2.38 บาทตอหุน 

6. ภาระหน้ีสิน 

1) ยอดรวมตราสารหน้ี 

-ไมมี- 
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2) หนี้สิน ณ ปจจุบัน 

ณ 31 ธันวาคม 2557 และ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวม 181.2 ลานบาทและ 197.3ลานบาท คิด

เปนรอยละ 12.1 และรอยละ 13.4 ของสินทรัพยรวม 

3) หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558บริษัทไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะยาวเพื่อใชเปนสถานท่ีประกอบการจํานวนท้ังส้ิน 

20 สัญญา โดยมีกําหนดระยะเวลาเชา 1-30 ป 

จํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตภายใตสัญญาเชา มีรายละเอียดดังนี้ 

 หนวย : ลานบาท 

 ขอมูลทางการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557 
ไมเกิน 1 ป 15.01 7.11 
เกินกวา 1 ปแตไมเกิน 5 ป 18.84 9.05 
เกินกวา 5 ป 12.47 12.47 
 45.91 28.63 

4) หน้ีสินอื่น  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งเพื่อใชเปน
หลักประกันสําหรับสัญญาเชาเวลาแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศน เพื่อคํ้าประกันผลงาน และการใชไฟฟา
ของบริษัทและบริษัทยอยแหงหนึ่งรวมทั้งส้ิน 3.24 ลานบาท (31 ธันวาคม 2557: 3.81ลานบาท) กลุมบริษัทฯ ใช
เงินฝากประจําและออมทรัพยกับธนาคารจํานวน 3.04 ลานบาท เปนหลักประกันสําหรับหนังสือคํ้าประกัน
ดังกลาว 

7. สรุปสาระของสัญญาท่ีสําคัญ 

7.1 สัญญาเชาเวลาแพรภาพออกอากาศทางโทรทัศน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯ เปนผูผลิตรายการโทรทัศนรวมทั้งส้ิน 3 รายการไดแกรายการปลดหน้ี รายการ
คบเด็ก..สรางบาน  และรายการอิ่มหมี พีมัน สําหรับรายการครัวคนสวยไดส้ินสุดสัญญาในเดือนมีนาคม 2558
แลว สําหรับสัญญาเชาเวลาแพรภาพของรายการปลดหนี้ รายการคบเด็ก...สรางบาน และรายการอิ่มหมี  พีมัน 
จะทําสัญญาเปนรายไตรมาส โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้
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1) รายการปลดหนี ้

คูสัญญา ผูใหเชาเวลา  
ผูเชาเวลา  

:บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวิทยุ จํากัด 
: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือเชาเวลาแพรภาพออกอากาศรายการประจําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และ
สถานีเครือขายทุกแหง 

รายละเอียดการออกอากาศ ชื่อรายการ  
การออกอากาศ 
กําหนดเวลาแพรภาพ  
กําหนดวันแพรภาพ 
 
จํานวนรายการ 
เนื้อหารายการไมรวมโฆษณา  
โฆษณาตอรายการ  

: ปลดหนี ้
: เทปโทรทัศน 
: ทกุวันอาทิตย เวลาประมาณ 16.30-17.30 น. 
:ต้ังแตวันอาทิตยที่ 4 มกราคม 2558ถึง วันอาทิตยที2่8 
 มิถนุายน 2558 
: 22 รายการ 
: 43 นาท ี
: 10 นาท ี

อายุสัญญา 3 เดือน และสามารถตออายุใหมไดในทุกๆ ไตรมาส หากมิไดมีการบอกเลิกสัญญา (ในชวงไตร
มาส 3/2558 รายการ “ปลดหนี้” ไดตอสัญญาต้ังแตวันอาทิตยที่ 5 กรกฎาคม 2558-วันอาทิตยที่ 
27 กันยายน 2558) 

 

2) รายการคบเด็ก...สรางบาน 

คูสัญญา ผูใหเชาเวลา 
ผูเชาเวลา 

: บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวทิยุ จํากัด 
: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือเชาเวลาแพรภาพออกอากาศรายการประจําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานี
เครือขายทุกแหง 

รายละเอียดการออกอากาศ ชื่อรายการ  
การออกอากาศ 
กําหนดเวลาแพรภาพ  
กําหนดวันแพรภาพ 
 
จํานวนรายการ 
เนื้อหารายการไมรวมโฆษณา  
โฆษณาตอรายการ 

: คบเด็ก...สรางบาน 
: เทปโทรทัศน 
: ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 15.30-16.00 น. 
: ต้ังแตวันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม 2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25 
  มิถุนายน 2558  
: 38 รายการ 
: 21 นาที 
: 5 นาท ี

อายุสัญญา 3 เดือน และสามารถตออายุใหมไดในทุกๆ ไตรมาส หากมิไดมีการบอกเลิกสัญญา (ในชวงไตร
มาส 3/2558 รายการ “คบเด็ก...สรางบาน” ไดตอสัญญาต้ังแตวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558-วันพุธ
ที่ 30 กันยายน 2558) 
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3) รายการอ่ิมหมี  พีมนั 

คูสัญญา ผูใหเชาเวลา 
ผูเชาเวลา 

: บริษัท กรุงเทพโทรทัศนและวทิยุ จํากัด 
: บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูชัน่ จํากัด (มหาชน) 

วัตถุประสงค เพ่ือเชาเวลาแพรภาพออกอากาศรายการประจําทางสถานีโทรทัศนสีกองทัพบกชอง 7 และสถานี
เครือขายทุกแหง 

รายละเอียดการออกอากาศ ชื่อรายการ  
การออกอากาศ  
กําหนดเวลาแพรภาพ  
กําหนดวันแพรภาพ 
 
จํานวนรายการ 
เนื้อหารายการไมรวมโฆษณา  
โฆษณาตอรายการ 

: อ่ิมหมี  พีมัน 
: เทปโทรทัศน 
: ทุกวันพฤหัสบดี เวลาประมาณ 09.30-10.15 น. 
: ต้ังแตวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน2558 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 25  
มิถุนายน 2558  
: 13 รายการ 
: 33 นาที 
: 7.30 นาท ี

อายุสัญญา 3 เดือน และสามารถตออายุใหมไดในทุกๆ ไตรมาส หากมิไดมีการบอกเลิกสัญญา (ในชวงไตร
มาส 3/2558 รายการ “อ่ิมหมี พีมัน” ไดตอสัญญาตั้งแตวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558-วัน
พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2558) 

7.2 สัญญาเชา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 กลุมบริษัทฯ ทําสัญญาเชาที่ดิน อาคารสํานักงาน เพื่อใชเปนสถานที่ประกอบการ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 

ลาํดับ คูสัญญา รายละเอียด 
ระยะเวลาตาม
สัญญาเชา 

อัตราคาเชา
ตอเดือน 

1. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: บริษัท รุจรัชแมนช่ัน จํากัด  

เชาบานเลขที่305/10 เพื่อใชเปนสํานักงาน  3 ป 120,000 

2. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: คุณสมชาย ชีวสุทธานนท 

เชาบานเลขที่ 305/5 เพ่ือใชเปนสํานักงาน  3 ป 120,000 

3. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: คุณสํารวย ชื่นคา 

เชาที่ดินและสิง่ปลูกสรางโฉนดที่ดิน 37027-
37028 บานเลขที ่23/3บานART 112 
เพ่ือใชเปนสตูดิโอถายทํา 

3ป 
 

73,684 
 

4. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: สํานักงานทรัพยสนิสวน

พระมหากษัตริย 
 

เชาที่ดินและอาคารวังวาริชเวสม  
เพ่ือใชเปนเรือนรับรองลูกคา 

10 ป 
 

50,000 
 

5. ผูเชา: MMS 
ผูใหเชา: หุนสวนสามัญแสงอรุณ 

เชาที่ดินเพ่ือเปนที่จอดรถ 6 เดือน 68,421 
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ลาํดับ คูสัญญา รายละเอียด 
ระยะเวลาตาม
สัญญาเชา 

อัตราคาเชา
ตอเดือน 

6. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณศิริเพ็ญศศินมานพ 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39485, 39488  
เพ่ือเปนที่จอดรถ 

1 ป 33,157 

7. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณศิริเพ็ญศศินมานพ 

เชาทาวเฮาส3 ชั้น โฉนดที่ดินเลขที่ 39483, 
166843เพ่ือใชเปนสํานักงาน 

1 ป 60,375 
 

8. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณถวินเพ็ชรรัตน 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39474 
เพ่ือเปนลานจอดรถ  

1 ป 17,368 

9. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณถวิน เพ็ชรรัตน 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39474 
เพ่ือกอสรางโกดังและลานจอดรถ 

1 ป 17,368 

10. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณประไพพรรณ นิมากร 

เชาทาวนเฮาส3 ชั้น  
เพ่ือเปนโกดังเก็บอุปกรณ 

3 ป 25,473 

11. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา: คุณมยุรี หลีสกุล 

เชาบานเลขที่ 173/11  
เพ่ือเปนที่พักของพนักงานเกียรเฮด 

1 ป 10,000 

12. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:คุณอนุรุธ สุคนธมาน 

ที่ดิน 2 โฉนด เลขที่ 362258 และ 362259 
เพ่ือเปนที่จอดรถเกียรเฮด 

1 ป 77,000 

13. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:น.ส.อุมาภรณ แสงฉวี 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 2442 
เพ่ือเปนโรงอาหาร 

3 ป 9,263 

14. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:พลตรีสนม-น.ส.ศรัณยนาฏ 

ปอมสูง 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 39501 
เพ่ือกอสรางโกดังและลานจอดรถ 

1 ป 15,000 

15. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:คุณประชุมเกษมสวัสด์ิ 

เชาที่ดินโฉนดเลขที3่9491 
เพ่ือเปนโกดังเกบ็อุปกรณ 

3 ป 15,789 

16. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:คุณนวัช สนองคุณวรกุล 

เชาที่ดินกอสรางอาคาร เลขที่ 39499 
เพ่ือโกดังเก็บอุปกรณ  

3 ป 25,473 

17. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:นายธโนดมอุนสุวรรณ 

เชาที่ดินโฉนดเลขที่ 36260, 36261 
เพ่ือเปนที่จอดรถบริษัท 

3 ป 45,000 

18. ผูเชา: GH 
ผูใหเชา:นายอนนัต จั่นมณี 

เชาที่ดินโฉนดเลขที ่1686 Handy Gear 
เพ่ือใชเปนสํานกังาน 

3 ป 189,473 

19. ผูเชา: BM 
ผูใหเชา:บริษัท รุจรัชแมนชั่น จํากัด 

เชาสํานกังาน เลขที่ 305/9 พรอมพ้ืนที่
เพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนสํานกังาน 

3 ป 180,000 

20. ผูเชา: TL 
ผูใหเชา:บริษัท ทรัพยสินอารดา จํากัด 

เชาสํานกังาน เลขที่ 1679/8  
เพ่ือใชเปนสํานกังาน 

1ป 
 

180,000 
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คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีตองนํามาแสดง 
ในวันประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

 
ขอใหทานผูถือหุนและทานผูรับมอบฉันทะทุกทานโปรดนําหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน หนังสือมอบฉันทะ

และหลักฐานซึ่งมีรายละเอียดดังน้ีมาเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 ในวันท่ี 29 ตุลาคม 
2558 ของบริษัทแม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ โซลูชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)  
 
1.  เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมจะตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

 กรณีบุคคลธรรมดา 

 1.  กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 
ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัว
ขาราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปล่ียนชื่อ-นามสกุล ใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย 
 

 2.  กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
  2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง

ครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 
2.2  สําเนาเอกสารสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และผูถือหุนได

  ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
2.3  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 

 
 กรณีนิติบุคคล 

 1.  กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 
1.1  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคลเชนเดียวกับขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา 
1.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

 
 2.  กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

2.1  หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมซึ่งไดกรอกขอความถูกตอง
ครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจด
ทะเบียนไวซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

2.2  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
กระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทน
นิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุคลซึ่งเปนผูถือหุน 

2.3 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 
กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

          ส่ิงท่ีสงมาดวย 4 
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2.4  แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
 
 3.  กรณีการมอบฉันทะของผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
3.1  เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian) 

ก.   หนังสือมอบฉันทะ(แบบ ค.) ซึ่งสามารถ download ไดจาก website ของบริษัทท่ี 
www.matchinggroup.com ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูมี
อํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ 
และผูรับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมปครบถวนแลว 

ข.  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
(Custodian) ซึ่งลงนามโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามท่ีได
จดทะเบียนไว 

ค.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจกระทําการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ตามที่ไดจดทะเบียนไว
และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผูมอบฉันทะ
มีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 

ง.  สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูมีอํานาจกระทําการแทนคัสโตเดียน (Custodian) 
ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตามขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.2  เอกสารหลักฐานจากผูถือหุน 
ก.  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะแทน 
ข.  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี

อํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ตามที่ไดจดทะเบียนไว และมีขอความแสดงให
เห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่ง
เปนผูถือหุน 

ค.  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะตาม
ขอ 1 กรณีบุคคลธรรมดา และลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3.3  เอกสารหลักฐานที่สวนราชการออกใหผูรับมอบฉันทะเชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ขอ 1 
ทั้งนี้เอกสารท่ีจัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา
อังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 

 
 4. กรณีผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศ (นอกจากกรณี

มอบฉันทะใหคัสโตเดียนตามขอ 3) 
ใหเตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเชนเดียวกับขอ 1 หรือ 2 ขางตน แลวแตกรณี โดยเอกสารที่

จัดทําเปนภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม
ดวยและใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของคําแปล 
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2.  วิธีการมอบฉันทะ 

บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว และได
เผยแพรหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไวบน website ของบริษัท www.matchinggroup.com ซึ่งหนังสือ
มอบฉันทะแตละแบบมีลักษณะดังนี้ 
•  แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 
•  แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
•  แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 
ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนของบริษัทไดดวยตนเองสามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการดังนี้ 
(1)  ผูถือหุนอื่นๆ นอกจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เปนผูรับฝากและดูแลหุน ใหเลือกใชหนังสือมอบฉันทะขางตนแบบ ก. หรือแบบ ข. เทาน้ัน สวนผูถือหุนท่ีเปนผู
ลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน จะเลือกใช 
แบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ก็ได แตทั้งนี้ ผูถือหุนทุกรายจะตองใชหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียง
แบบเดยีวเทาน้ัน 

(2)  มอบฉันทะใหบุคคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคของผูถือหุน หรือเลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของ
บริษัท (ตามเอกสารท่ีแนบ) โดยใหระบุชื่อพรอมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ และลง
ลายมือชื่อผูถือหุนในชองผูมอบฉันทะ 

(3)  ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว เพื่อใหถูกตองและมี
ผลผูกพันตามกฎหมาย 

(4)  สงหนังสือมอบฉันทะใสซองคืนมายังฝายกฎหมายของบริษัทภายในวันท่ี 26 ตุลาคม 2558 หรือกอนเวลาเร่ิม
การประชุมอยางนอยคร่ึงชั่วโมงเพื่อใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเร่ิมประชุม 

 
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะตองมอบฉันทะเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู ใหแกผูรับมอบฉันทะเพียงคนเดียว และไมสามารถ
แบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได เวนแตกรณีผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ัง
ใหคัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
สามารถแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแบงแยกการลงคะแนนเสียงได 
 
3. การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเร่ิมการประชุมไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หรือ ต้ังแตเวลา  
12.00 น. เปนตนไปในวันที่ 29 ตุลาคม 2558 ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขที่ 
269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร ตามแผนท่ีสถานที่จัดประชุมที่ไดแนบมาพรอมนี้ 
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4.  การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 1.  หลักเกณฑการลงคะแนนเสียง 
 (1)  การออกเสียงลงคะแนนแตละวาระจะกระทําโดยใชบัตรลงคะแนน โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียงซึ่ง 

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะตองออกเสียงลงคะแนนเสียงเพียงอยางใดอยางหน่ึง คือ เห็นดวย ไมเห็น
ดวย หรือ งดออกเสียง และไมสามารถแบงการออกเสียงลงคะแนนเปนบางสวน เวนแตผูถือหุนท่ีเปน
ผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนซึ่ง
ใชหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. 

(2)  หากผูมอบฉันทะไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุ
ไวไมชัดเจน ผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได 

 
2. วิธีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

  ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้ 
(1)  ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการ

สอบถามความเห็นทีละครั้งจากที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
(2)  ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่ใชใบมอบฉันทะแบบ ก. ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทไดแจก

ใหเม่ือลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยทําเคร่ืองหมายในชอง �เห็นดวย �ไมเห็นดวย หรือ �งด
ออกเสียง ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเพียงชองเดียวเทานั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่แจงในท่ี
ประชุม 

(3) สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีใชใบมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. บริษัทจะนับคะแนนตามท่ีผูถือหุนระบุมา 
 

3.  มติของท่ีประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
 •  กรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนมติของท่ีประชุม 
 •  กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือขอบังคับบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะ

เปนไปตามที่กฎหมายหรือขอบังคับนั้นกําหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุม
รับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระดังกลาว 

 (1) หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียง 
  ชี้ขาด 

(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงในเรื่อง
นั้น และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได 
เวนแตเปนการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ 

 
4.  การนับคะแนนเสียงและแจงการนับคะแนน 

 การนับคะแนนเสียงจะกระทําทันที และประธานจะแจงผลการนับคะแนนใหท่ีประชุมทราบทุกวาระเม่ือ
เสร็จส้ินการนับคะแนน 

*กรุณาสงบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนตอเจาหนาที่บริษัทเม่ือเสร็จส้ินการประชุม 
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ขอบังคับบริษัทท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
 ขอ 15. ใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูเลือกต้ังกรรมการโดยใชเสียงขางมากตามหลักเกณฑและวิธีการ
ดังตอไปน้ี 
  (1) ผูถือหุนแตละคนจะมีคะแนนเสียงเทากับ 1 หุนตอ 1 เสียง 
  (2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่ตนมีอยูทั้งหมดตาม (1) เพื่อเลือกต้ังบุคคลคนเดียว

หรือหลายคนเปนกรรมการก็ไดแตจะแบงคะแนนเสียงใหกรรมการคนใดมากหรือนอย
กวากรรมการคนอื่นๆ ไมได 

  (3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับจะไดรับการเลือกต้ังใหเปนกรรมการเทากับ
จํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการ
เลือกต้ังในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนที่จะพึงมีหรือพึงเลือกต้ังใน
ครั้งนั้น ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

 
 ขอ 16. ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะตองพนจากตําแหนง ถา
จํานวนกรรมการท่ีจะพนจากตําแหนงไมอาจแบงออกไดพอดี 1 ใน 3 ใหกรรมการในจํานวนใกลเคียงที่สุดกับจํานวน 
1 ใน 3 ออกจากตําแหนง 
  ในปแรกและปที่สองภายหลังการจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด การออกจาก
ตําแหนงของกรรมการตามวาระจะใชวิธีจับสลากกัน สวนในปตอๆ ไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออกจากตําแหนง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยูในตําแหนงมานานเทาๆ กัน เปนจํานวนมากกวา
จํานวนท่ีตองพนจากตําแหนงในคราวน้ัน ใหกรรมการดังกลาวพนจากตําแหนงโดยใชวิธีจับสลาก ท้ังนี้ กรรมการท่ี
ออกตามวาระน้ันๆ อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได 
 
 ขอ 29. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือน
นับแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่งใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควรหรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับจํานวนรวมกัน
ไมนอยกวา 1 ใน 5 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมดหรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวา 1 ใน 10 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปน
การประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวในหนังสือดังกลาวน้ัน ในกรณีน้ีให
คณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 
 

          ส่ิงท่ีสงมาดวย 5 
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 ขอ 30. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมท้ังรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปน
เร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณีรวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกลาวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพติดตอกัน 3 วัน และตองกอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
  ใหคณะกรรมการหรือกรรมการที่ไดรับมอบหมายเปนผูกําหนดวัน เวลา  และสถานท่ีที่ประชุม
ผูถือหุน ซึ่งสถานที่ที่จะใชเปนที่ประชุมผูถือหุนนั้นตองอยูในทองท่ีอันเปนที่ต้ังของสํานักงานใหญ หรือสํานักงาน
สาขา หรือจังหวัดใกลเคียงกับที่ต้ังของสํานักงานใหญและสํานักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามท่ีคณะกรรมการเห็น
วาเหมาะสม 
 
 ขอ 31. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนใน
การประชุมก็ได หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันท่ีและลงลายมือชื่อของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และจะตองเปนไปตาม
แบบที่นายทะเบียนกําหนด 
  หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ ท่ี
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
 
 ขอ 32. ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอย
กวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท จึงจะเปนองคประชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ชั่วโมงจํานวนผูถือ
หุนซึ่งมาเขารวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกนัดเพราะผูถือหุน
รองขอ ใหการประชุมเปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอให
นัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม
บังคับวาตองครบองคประชุม 
 
 ขอ 33. ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุนในกรณีที่ประธานกรรมการไมสามารถเขา
รวมประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 
ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถเขารวมประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดก็ใหที่ประชุมเลือกผู
ถือหุนคนหน่ึงซึ่งไดเขารวมประชุมเปนประธานที่ประชุม 
 
 ขอ 34. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับ
ของบริษัทวาดวยการประชุม และใหการประชุมดําเนินไปตามลําดับวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ี
ประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
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 ขอ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ใหหุนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง และผูถือหุนคนใด
มีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดซึ่งท่ีประชุมจะไดลงมติ ผูน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดวยในขอนั้น เวนแตการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
  การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวา 5 คนรองขอและที่
ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในท่ี
ประชุมกําหนด 
 
 ขอ 36. มติของท่ีประชุมผูถือหุนใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 
  (1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด 

  (2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   (ก) การขายหรอืโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น 
   (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
   (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวน

ท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

   (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 
   (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท 
   (ฉ) การออกหุนกู 
   (ช) การควบบริษัท 
   (ซ) การเลิกบริษัท 
 
 ขอ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจําปพึงกระทํามีดังนี้ 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอที่ประชุมแสดงถงึผลการดําเนินการของ

บริษัทในรอบปที่ผานมา 
  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน 
  (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล 
  (4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  (5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบญัช ี
  (6) กิจการอื่น ๆ  
 
 ขอ 43. หามมิใหประกาศอนุญาตจายเงินปนผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผูถือหุน หรือมติของ
คณะกรรมการ ในกรณีที่มีการจายเงินปนผลระหวางกาล และการจายเงินปนผลตองจายจากเงินกําไรเทานั้น 
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  การจายเงินปนผลน้ันใหกระทําภายใน 1 เดือน นับแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการ
ลงมติ แลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันทาง
หนังสือพิมพเปนระยะเวลาติดตอกันไมนอยกวา 3 วันดวย  
 
 ขอ 47. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 
  นอกจากทุนสํารองดังกลาวคณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรร
เงินทุนสํารองอื่นตามท่ีเห็นวาจะเปนประโยชนในการดําเนินการของบริษัทดวยก็ได 
 
 ขอ 51. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนน้ี 
โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน 
 
 ขอ 54. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ของบริษัททุกป โดยในการแตงต้ังผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 
 
 ขอ 55. ผูสอบบัญชีอาจเปนผูถือหุนของบริษัทก็ได แตตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผู
ดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัท 
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รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทน 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 
 
 

ช่ือ : นายอัครรัตน  ณ ระนอง 

ตําแหนง : กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 61 ป 

ท่ีอยู : 256 ซอยสุขุมวทิ 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  
10110 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

: ไมมี 

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Marshall University U.S.A. 

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ : - Audit Committee Program (ACP) 

- Director Accreditation Program (DAP) 

- Role of the Compensation Committee (RCC) 

- Director Certification Program (DCP) 

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออม 

วาระท่ีพิจารณาในการประชุม 

วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

: ไมมี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ส่ิงท่ีสงมาดวย 6 
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รายนามและประวัติกรรมการอิสระ ซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทน 
ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

 
 

ช่ือ : นายกมล รัตนไชย 

ตําแหนง : กรรมการอิสระ   กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

อายุ : 49 ป 

ท่ีอยู : 54 ซอยรามคําแหง 58/3 แยก 4 แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240 

ความสัมพันธทางครอบครัว 
ระหวางผูบริหาร 

: ไมมี  

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

- ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)  

การอบรมบทบาทหนาท่ีกรรมการ : - Director Accreditation Program (DAP) 

- Audit Committee Program (ACP) 

- Successful Formulation & Execution of Strategy 

- How to Measure the Success of Corporate Strategy  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท : ไมมี 

สวนไดเสียท้ังทางตรงและทางออม 
วาระท่ีพิจารณาในการประชุม 
วิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2558 

: ไมมี 
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2558 

หองราชดําเนิน 

โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เลขที่ 269  ถนนหลานหลวง  

เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

       สิ่งท่ีมาดวย 7 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy (Form B.) 

(แบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
(Proxy Form containing specific details) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

(Ref : Notification of Business Develop Department of Re : Proxy Form (No.5) B.E.2550) 

--------------------- 

      เขียนท่ี ...................................................................................... 
      Written at 
 
                วันท่ี .............. เดอืน ................................ พ.ศ. ....................... 
      Date               Month               Year 
 

(1) ขาพเจา ................................................................................................. สญัชาติ ................................................................ 
         I/We                                                            nationality 

อยูบานเลขท่ี ........................................... ถนน .................................................................. ตาํบล/แขวง .......................... 
Address                 Road                   Sub-District 
อําเภอ/เขต ............................................. จงัหวัด ............................................................... รหัสไปรษณีย ........................ 
District             Province    Postal Code 

(2) เปนผูถือหุนของบริษัท บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 being a shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 
 

โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ...................................... หุน    และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ...................................... เสยีง ดังน้ี 
holding the total amount of            shares and having the right to vote equal to                  votes as follows 
           

หุนสามัญ ..................................................... หุน    ออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ ........................................................ เสียง 
ordinary share            shares     and having the right to vote equal to           votes 
หุนบุริมสิทธิ ................................................ หุน     ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ....................................................... เสียง 
preference share          shares      and having the right to vote equal to           votes 

 
(3)  ขอมอบฉันทะให (ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทก็ได โปรดใชขอมูลตามหมายเหตุขอ 3) 

Hereby appoint   (The shareholder may appoint the independent director of the company to be the proxy, please 
use details in Remark No.3)                                                                                                                      

(1) ........................................................................................................................... อายุ ....................................... ป 
                           age                                       years, 

        อยูบานเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                  Sub-District 
  อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ 

        District                                    Province                                                     Postal Code                          or 

(2) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป 
                             age                                         years, 
        อยูบานเลขท่ี ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................ 
  residing at                              Road                                                Sub-District 
  อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย ......................... หรือ 

District                                    Province                                                    Postal Code                           or 

(3) ........................................................................................................................... อายุ ........................................ ป 
                            age                                        years, 
        อยูบานเลขที่ ...............................ถนน ............................................................. ตําบล/แขวง............................... 
  residing at                             Road                 Sub-District 
  อําเภอ/เขต ................................จังหวัด ............................................................รหัสไปรษณีย .............................  

 District                                    Province                                                    Postal Code                                          
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

     Duty Stamp 20 Baht 

สิ่งท่ีสงมาดวย 8 
Enclosure 8 
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ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.      ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขท่ี 269 
   ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 
to be held on  29 October 2015 time 01.00 p.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel LarnLuang,  
  Bangkok, 269 LarnLuang Road, Pomprab, Bangkok 
  
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี ้
 In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

 (1)   วาระท่ี 1    เร่ือง        พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป 2558 เมื่อวันท่ี  
27 เมษายน 2558 

 Agenda Item   1  Subject    To consider and adopt the minutes of the 2015 Annual General Meeting of 
Shareholders held on 27 April 2015 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

    (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

 เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
     Approve        Disapprove                        Abstain   

 
 

 วาระที่      2  เร่ือง พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยอันไดแกการลงทุนในโครงการกอสราง

เมืองถายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม 
   Agenda Item 2  Subject  To consider and approve the acquisition of assets i.e. the investment in universal 

movie shooting project (New Home Project) according to the new investment 
plan 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain   
 

 

 วาระที่         3  เร่ือง  พิจารณาเร่ือง อื่น ๆ (ถามี) 

 Agenda Item  3  Subject To consider other matters (if any).      
  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  (a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
  (b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

        เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสียง 
           Approve        Disapprove                        Abstain  
 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ี ใหถือวาการลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตอง

 และไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting 
 as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว หรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีที่ประชุม 

มีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลีย่นแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริง

ประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers 
or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of 
any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
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กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
Any act performed by the proxy at said meeting except in case that the proxy does not vote as I specifies in the proxy form  shall 
be deemed as having been performed by myself/ourselves in all respects. 
 
 

     ลงช่ือ/Signed ..........................................................ผูมอบฉันทะ/Grantor 
       ( .......................................................... ) 
 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 
        ( ......................................................... ) 
 
     ลงช่ือ/Signed ...........................................................ผูรับมอบฉันทะ/Proxy  
        ( ......................................................... ) 
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หมายเหตุ : 
1. ผูถือหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยก

จํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. ในกรณีท่ีมีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจําตอแบบ

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
3. ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหน่ึงของบริษัท ดังนี้เปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 

(1) นายอัครรัตน ณ ระนอง หรือ 
(2) นายกมล รัตนไชย  
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับท่ี 6) 

Remarks : 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split  
the number of shares to several proxies for splitting votes. 

2. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the proxy holder 
may use the Allonge of Proxy Form B. as attached. 

3. The shareholder may appoint anyone of the following independent directors to be the proxy as follow; 
(1) Mr. Akarat Na Ranong  or 
(2) Mr. Kamol Ratanachai 

(Information of independent directors were shown in the Enclosure 6) 
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ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Allonge of Proxy Form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท               บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
The appointment of proxy by the shareholder of Matching Maximize Solution Public Company Limited (“The Company”) 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2558 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2015 
 

ในวันท่ี 29 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น.      ณ หองราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เลขท่ี 269 
   ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 
to be held on  29 October 2015 time 1.00 p.m. at Ratchadamnoen Room, Royal Princess Hotel LarnLuang,  
  Bangkok, 269 LarnLuang Road, Pomprab, Bangkok 
หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวันเวลาและสถานที่อ่ืน  
or any adjournment at any date, time and place thereof. 

----------------------------------------- 

  (1)  วาระที ่........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

      Agenda Item        Subject 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระที่ ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระที่ ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

  Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 

     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 วาระที่ ........ เร่ือง ................................................................................................................................ 

                         Agenda Item       Subject 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

     ( a ) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects. 
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงัน้ี 
     ( b ) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows: 

   เห็นดวย   ไมเห็นดวย    งดออกเสยีง 

      Approve        Disapprove        Abstain 

 




