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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษัท แม็ทชิ$ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั$น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
 

 
วัน เวลาและสถานที$ประชุม 
 ประชุมเมื�อวันที� 3 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ$นเซส หลานหลวง 
เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที$เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน 

2. นายภมิูชาย วชัรพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์ กรรมการบริษัท 
5. นายสรรสฤษดิ1 เย็นบํารุง กรรมการบริษัท 
6. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ กรรมการบริษัท 
7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ 
 
 นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารสูงสุด      

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที$ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้สอบบัญชี ที$ปรึกษาการเงนิ และที$ปรึกษากฎหมายที$เข้าร่วมประชุม 
1. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ      ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
2.     นายสง่า โชคนิติสวสัดิ1                    ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั 
3. นางรัชดา เกลียวปฏินนท์  ที�ปรึกษาการเงินจากบริษัทที�ปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั 
4. นางอารยา สลัเลขวิทย์                   ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 
  
เริ$มการประชุม  
    นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว่ามี
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 89 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 390,491,355 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 60.6326 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั Mงสิ Mน 
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644,028,952 หุ้ น) ทั Mงนี M ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วม
ประชุมเพิ�มเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมจํานวนทั Mงสิ Mน 120 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 
399,757,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0714 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 
 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้ จัดการ  ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี Mแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
สรุปได้ดังนี M วาระที� 1, 3, 4, 5, 7 และวาระที� 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระที� 6 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ และสําหรับวาระที� 2 เป็นวาระเพื�อทราบจงึไมต้่องมี
การลงมติ ทั Mงนี M บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั   
 จากนั Mน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี M 
 
วาระที$ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั<งที$  1/2559 เมื$อวันที$  7 กันยายน 

2559 
  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 1/2559 
ซึ�งประชมุเมื�อวนัที�  7  กนัยายน  2559  รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั Mงที� 1/2559 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั Mงนี M 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัครั Mงที� 1/2559  เมื�อ

วันที� 7 กันยายน 2559 ตามที�ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 394,301,399 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที$ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายภู มิชาย วัชรพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที� บ ริหารและประธาน

กรรมการบริหาร ชี Mแจงแผนธุรกิจปี 2558-2559 ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปี 2559 
ตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งสรุปได้ดงันี M 

 
 แผนธุรกิจปี 2558-2559 

บริษัทดําเนินธุรกิจด้านการผลิตรายการโทรทศัน์  ในปี 2558 บริษัทถือหุ้นของบริษัทในกลุม่จํานวน 
6 บริษัท และในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ปรับเปลี�ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม 
ดงันี M  
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• บริษัท แม็ทชิ�ง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด  ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการจัดกิจกรรม ซึ�งมีคู่แข่ง
จํานวนมาก ในช่วงกลางปี 2559  ได้เลิกกิจการ ขณะนี Mอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 

• บริษัท แม็ทชิ�ง สตูดิโอ พลัส จํากัด   ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับการรับจ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
เลิกกิจการช่วงปลายปี 2559 ขณะนี Mอยู่ระหวา่งการชําระบญัชี 

• บริษัท แม็ทชิ�ง บรอดคาสท์ จํากัด ได้เปลี�ยนชื�อเป็น บริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย)
จํากัด ซึ�งดําเนินโครงการเดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (“โครงการ Studio Park”) ของ
บริษัทอยู่ในปัจจบุนั 

• บริษัท คนทําหนงัสือ จํากัด  ดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับสื�อสิ�งพิมพ์ ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ขาย
ลิขสิทธิ1สื�อสิ�งพิมพ์ออกไป  เนื�องจากปัจจบุนัสภาวะอตุสาหกรรมสื�อสิ�งพิมพ์ไมเ่ติบโตเท่าที�ควร 

• บริษัท เกียร์เฮด จํากัด (“เกียร์เฮด”) ดําเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ในการถ่ายทํา 
และเป็นบริษัทย่อยที�สร้างผลตอบแทนให้บริษัทในอตัราสงู 

• บริษัท ไทม์แลปส์ จํากดั ดําเนินธุรกิจผลิตและรับจ้างตดัตอ่ ทําเทคนิคทางภาพและบนัทกึเสียง 
 
จากประการข้างต้น บริษัทพยายามที�จะลดขนาดธุรกิจโดยเน้นหนักเฉพาะธุรกิจที�ถนัดและสร้าง
รายได้ให้กับบริษัท อาทิ การให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ และสาธารณูปโภคต่างๆ (Production 
Infrastructure) เป็นต้น 
 
ผลการดําเนินงานประจําปี 2559 
บริษัทพยายามแยกธุรกิจที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ออกจากธุรกิจที�สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัท ทั Mงนี M 
ด้วยสถานการณ์ภายนอกที�ไม่เอื Mออํานวย อาทิ สถานการณ์การเมือง เหตุการณ์ระเบิด เป็นต้น 
ต่อเนื�องมาถึงไตรมาสที� 4 ซึ�งภาคธุรกิจชะลอการลงทุน และเพิ�งปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติในช่วง
กลางเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ในปี 2559 บริษัทจึงมีผลขาดทุนจํานวนประมาณ 66 ล้านบาทซึ�งผล
ขาดทุนจากการดําเนินงานมีจํานวนประมาณ 42 ล้านบาท อีกจํานวนประมาณ 24 ล้านบาท     
เป็นผลมาจากการปรับลดขนาดธุรกิจ อาทิ การด้อยค่าของทรัพย์สิน ผลขาดทนุจากกิจการร่วมค้า 
(บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั�น ฟิล์ม จํากดั) ค่าใช้จ่ายโครงการ Studio Park  ค่าใช้จ่ายจากการเลิกจ้าง
พนกังาน เป็นต้น 
 
จากนั Mน นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความ
คืบหน้าและแผนงานของโครงการ Studio Park ให้ที�ประชมุทราบว่า ปัจจบุนัโครงการ Studio Park
แล้วเสร็จไปกวา่ร้อยละ 90 โดยฟังก์ชั�นหลกัที�สําคญัภายในสตดิูโอสรุปได้ ดงันี M  
(1) ประตแูบบ 2 ชั Mน (Chamber Door) เพื�อป้องกนัเสียงผ่านเข้า-ออก  
(2) ฝาผนังโดยรอบเป็นแบบ 2 ชั Mน โดยมีช่องว่างตรงกลาง และติดตั Mงอะคูลสติกส์ซึ�งเป็นระบบ

ป้องกนัเสียงตามระดบัมาตรฐานสากล (NC 25) โดยรอบ 
(3) เครื�องปรับอากาศเป็นระบบ Duct Silencer  
(4) ทางเดิน (Cat Walk) มีโครงสร้างแข็งแกร่งติดตั Mงให้รับนํ Mาหนกัได้ถงึ 500 กิโลกรัมตอ่ตารางเมตร  
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(5) แผงวงจรหลกั (Mainboard) มีจํานวน 9 ตู้  เพื�ออํานวยความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน 
(6) อาคาร 7 อาคารประกอบด้วยสตูดิโอ n สตูดิโอ  อาคารสร้างฉากและอาคารยานยนต์  ได้รับ  

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฯ (อ.o ) จากองค์การบริหารส่วนตําบลบางบ่อ อําเภอบางบ่อ
จงัหวดัสมทุรปราการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว คงเหลืออาคารของเกียร์เฮดและอาคาร Warehouse 
ที�อยู่ระหวา่งการเก็บรายละเอียดของงานก่อสร้าง 

(7) โครงการ Studio Park เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที�ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
เสียง  Noise Criteria (NC 25)  จากศนูย์บริการวิชาการแห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 
แผนงานของโครงการ Studio Park (Master Plan)  
แผนงานของโครงการ Studio Park ส่วนอื�นๆ ซึ�งอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ
ของการลงทนุแบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี M  
(1) The Scene Project บริเวณพื Mนที�โกดังเก่า  มีแผนการปรับปรุงเพื�อให้เช่าถ่ายทําฉากละคร 

รายการทีวี โดยแบ่งเป็นส่วนสตูดิโอ  Shooting Space และ Limbo สําหรับการถ่ายทําที�ต้อง
ลดแสงสะท้อน อาทิ การถ่ายโฆษณารถยนต์ เป็นต้น 

(2) Studio in the park  มีแผนการลงทนุเป็น (1) Outdoor Studio โดยจะจดัฉากเป็นบ้านทรงตา่งๆ 
อาทิ Loft , Modern และ Homey เป็นต้น เพื�อความหลากหลายในการถ่ายทํา และ (2) 
Backlot พื Mนที�วา่งซึ�งจะพฒันาเป็น Green และ Blue Screen สําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์ 

(3) Studio TV  บริเวณพื Mนที�ว่างส่วนบนของอาคารเก็บฉากซึ�งจะพัฒนาเป็น Studio TV ที� มี
มาตรฐานระดบักลางและคา่เช่าไมส่งู  

นอกจากนี M ส่วนด้านหน้าของพื Mนที� โครงการจะจัดให้เป็น Business Zone โดยเปิดให้ร้านค้า
ภายนอกมาเช่า ซึ�งปัจจบุนัเริ�มติดตอ่เข้ามาบางสว่นแล้ว 

 
 แผนการตลาด 

       Direct Marketing  
(1) ฐานลกูค้าจากเกียร์เฮด บริษัทจะทําการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) โดยเข้าไปติดต่อ

ลกูค้ากลุม่ที�เป็นผู้ ร่วมลงทนุผลิตภาพยนตร์ระหวา่งประเทศ (Co-Producer)  
(2) การโฆษณาผ่านกรมการค้าระหวา่งประเทศ   
(3) การใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจคณะถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ (Incentives) ซึ�งได้รับ

การอนมุติัอย่างเป็นทางการแล้ว 
(4) การเจาะตลาดประเทศอินโดนีเซีย 

 ทั Mงนี M ปัจจบุนัโครงการ Studio Park ของบริษัทเริ�มมีลกูค้าจองเวลาเข้าใช้บางสว่นแล้ว 
  

นอกจากนี M บริษัทเห็นความสําคัญของการสร้างแบรนด์ (Branding) โดยบริษัทได้เข้าร่วม 
American Film Market & Conferences ที�ลอสแอนเจลิสเมื�อกลางปี 2559 และเข้าร่วม Hong 
Kong International Film Festival เมื�อต้นปี 2560 ซึ�งได้รับการตอบรับค่อนข้างดี และบริษัทยงัได้
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ปรับปรุงเวบ็ไซต์ของบริษัท (www.thestudioparkthailand.com) ให้สามารถติดต่อถึงกนัได้ทั�วโลก 
(Worldwide)  

 
จากนั Mน นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร แจ้งความ
คืบหน้าของโครงการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�น (Private 
Sector Collective Action Coalition Against: “CAC”) ให้ที�ประชุมทราบว่า หลังจากทําแบบ
ประเมินตนเองเกี�ยวกบัมาตรการต่อต้านคอรัปชั�น บริษัทจะส่งแบบประเมินดงักล่าวให้กบัสมาคม
ส่ ง เส ริ ม ส ถ า บั น ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไท ย  (Thai Institue of Directyors :“IOD”) เพื� อ ข อ รั บ
ประกาศนียบตัรรับรองฐานะสมาชิก 

 
ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�ให้การสนบัสนุนและให้ความเชื�อมั�นในบริษัท 
และให้คํามั�นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั�นปฎิบัติงานเพื�อความสําเร็จ
ขององค์กรและเพื�อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 
 
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ (1) ประมาณการรายได้ตอ่ปี และปัจจยัที�ก่อให้เกิด
รายได้ของโครงการ Studio Park (2) ความเป็นไปได้ที�จะมีการปรับมลูคา่ทางบญัชีของที�ดินขนาด 
260 ไร่ (3) จุดเด่นของโครงการ Studio Park (4) สดัส่วนของรายได้จากงานภาพยนตร์และละคร
ทั Mงภายในประเทศและต่างประเทศ (5) เสถียรภาพของรายได้ของโครงการ Studio Park และ (6) 
แนวทางให้การสนับสนุนของช่อง 7 ที� เป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Mแจงตอ่ที�ประชมุวา่ (1) รายได้ของโครงการ 
Studio Park ขึ Mนอยู่กบัประเภทลกูค้า หากเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่ย่อมสร้างรายได้ให้บริษัท
ในอตัราสูง ทั Mงนี M ขอให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจว่าการให้เช่าสตูดิโอต่างจากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ทั�วไป 
เนื�องจากการเช่าสตดิูโอของกองถ่ายทํา ต้องมีระยะเวลาสําหรับประกอบฉาก และเก็บฉากหลงัการ
ถ่ายทําเสร็จด้วย (2) บริษัทไม่มีนโยบายปรับมลูค่าทางบญัชีของที�ดินโครงการ Studio Park  216 
ไร่  (3) โครงการ Studio Park เป็นโครงการสตดิูโอมาตรฐานระดบัสากล  ที�สามารถอํานวยความ
สะดวกและให้การบริการด้านอื�นๆ ได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น   พื Mนที�  Back Lot ให้เช่า    มี Ware 
Hose ของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ในการถ่ายทําของบริษัทย่อยซึ�งมีอปุกรณ์ที�มีคณุภาพ
ตลอดจนบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญตั Mงอยู่ในโครงการ Studio  Park ด้วย  ดงันั Mน ลูกค้าสามารถ
ถ่ายทําจนแล้วเสร็จทั Mงภายในสตูดิโอและภายนอก โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ�มเติมจากการย้าย
สถานที�ถ่ายทํา อีกทั Mงปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรการจูงใจคณะถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศ 
(Incentives) โดยรูปแบบของการคืนเงิน (Rebate) ตามอตัราที�กําหนด (4) ภาพยนตร์ต่างประเทศ
ที�มีผู้ ร่วมลงทุนผลิตในประเทศไทย (Co-Producer) บริษัทจะจดัให้อยู่ในกลุม่ลกูค้าภายในประเทศ 
ดงันั Mน สดัส่วนรายได้ของลกูค้าภายในประเทศและต่างประเทศจะคิดเป็นประมาณร้อยละ 80 และ
ร้อยละ 20 ตามลําดบั (5) ช่วงที�ได้รับความนิยม (High Season) สําหรับธุรกิจภาพยนตร์จะเป็น
ช่วงไตรมาสที� 1 และ 4 ส่วนไตรมาสที� 2 และ 3 จะเป็นช่วงที�การถ่ายทําภาพยนตร์น้อยลง (Low 
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Season) และในอดีตยังไม่มีสตูดิโอที�ได้ระดับมาตรฐานจึงเป็นการถ่ายทํานอกสถานที� สําหรับ
สตูดิโอที�มีในประเทศ ตารางการถ่ายทําสตูดิโอส่วนใหญ่จะเต็มเนื�องจากมีลูกค้าประจําเป็น
ประเภทรายการโทรทัศน์  กล่าวได้ว่าโครงการ Studio Park จะเป็นโครงการที�สามารถตอบสนอง
ความต้องการให้แก่ Producer , Co-Producer ต่างๆ ของกองถ่ายทําได้อย่างครบวงจรตั Mงแต่เริ�ม
จนการถ่ายทําจนแล้วเสร็จ ที�จะช่วยลดต้นทนุในการถ่ายทํา และ (6) สตดิูโอในเฟสแรกเป็นสตดิูโอ
ที�มีมาตรฐานสงูสําหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์และโฆษณา ซึ�งมีมาตรฐานสงูกว่าสตดิูโอของรายการ
โทรทศัน์  หากในอนาคตมีการพฒันา Studio in the Park ,  Studio TV ที�สามารถตอบสนองความ
ต้องการของรายการทีวีหรือละครได้ คาดว่าช่อง 7 อาจเข้ามาใช้บริการของบริษัท และในปัจจุบัน
การทําการตลาดตา่งๆ ช่อง 7 ไมไ่ด้เข้ามามีสว่นเกี�ยวข้อง  

 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามถงึการหกัค่าเสื�อมราคาภายหลงัจากที�
โครงการแล้วเสร็จ และเสนอแนะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายอื�นเช่าพื Mนที�ของบริษัทใน
การประกอบธุรกิจที�จะสนับสนุนโครงการ Studio Park นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Mแจงต่อที�ประชุมว่า เมื�อพิจารณาค่าเสื�อมกบัภาระดอกเบี Mย
และคา่ใช้จ่ายคาดวา่ประมาณ 60 ล้านบาท  สําหรับเรื�องการให้เช่าพื Mนที� หากมีผู้สนใจเช่าพื Mนที�ของ
บริษัท บริษัทยินดีรับไว้พิจารณา 
 
นายนคร ภาณสุิทธิกร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ (1) ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเพิ�มทนุอีกครั Mงเพื�อดําเนิน
โครงการอื�นๆ ที�บริษัทอยู่ระหวา่งศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทนุ อาทิ The Scene Project และ 
Studio In the Park (2) บทบาทของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท (คุณฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ) (3) 
ความคืบหน้าของแฮนดี Mเกียร์ และ (4) ที�มาของผลขาดทุน 66 ล้านบาท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Mแจงต่อที�ประชุมว่า (1) บริษัทต้องศกึษา
ความเป็นไปได้ และพิจารณาอตัราผลตอบแทน (IRR) ของโครงการดงักลา่วก่อน หากไม่คุ้มค่าการ
ลงทุน บริษัทจะไม่ดําเนินโครงการ ทั Mงนี M บริษัทคาดว่าภายหลงัจากการจัดสรรและเสนอขายหุ้ น
สามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือในครั Mงนี M เงินทุนของบริษัทน่าจะเพียงพอ (2) คณุฐนิสสพงศ์ ศศินมานพ 
ยงัเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท และมีการตกลงต่อสญัญาภายหลงัการเกษียณอายุเป็นที�
เรียบร้อยแล้ว (3) ปัจจุบันในส่วนแบรนด์ “แฮนดี Mเกียร์” ดําเนินธุรกิจอยู่แล้ว โดยมีลูกค้าเป็นกอง
ละครมากกว่า 30 ราย ปัจจุบนัแฮนดี Mเกียร์ถือว่าใหญ่ที�สดุในวงการละคร ส่วนที�จะพฒันาเพิ�มเติม
ในอนาคตจะเป็นการตลาดผ่านทางสื�อ Social Medias (Viral) ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” แต่
เนื�องจากในปัจจุบันบริษัทยังเน้นเกียร์เฮดเนื�องจากกลุ่มลูกค้าระดับบนของเกียร์เฮดสามารถ
สนับสนุนโครงการ The Studio ได้อีกส่วนหนึ�ง และ (4) ผลขาดทุนดงักล่าวไม่ใช่ผลขาดทุนระยะ
ยาวและจะเกิดขึ Mนเพียงครั Mงเดียว เนื�องจากส่วนหนึ�งเป็นค่าใช้จ่ายจากการจ่ายค่าชดเชยพนักงาน
และการลดขนาดธุรกิจ 
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 นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง สภาวะการแข่งขนัในตลาดของธุรกิจให้บริการและ
ให้เช่าอปุกรณ์ซึ�งปัจจุบันมีคู่แข่งจากต่างประเทศตามที�ปรากฏในรายงานประจําปี 2559 หน้า 13 
นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Mแจงวา่ ปัจจบุนัธุรกิจ
นี Mในตลาดเมืองไทยมีผู้ประกอบการรายใหญ่จํานวน 3 ราย ซึ�งบริษัทได้พยายามเจรจาขอความ
ร่วมมือแล้วแต่ไม่สําเร็จ ส่วนผู้ประกอบการจากประเทศอื�นซึ�งสามารถเสนอราคาที�ตํ�ากว่าเกียร์เฮด 
อปุกรณ์จะมีคณุภาพแตกตา่งกนั เกียร์เฮดจงึยงัเป็นอนัดบัหนึ�งในธุรกิจ 

 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับรอบปี 

2559 ที�ผ่านมา ตามรายละเอียดที�ปรากฎในรายงานประจําปี 2559 ของบริษัท ที�ได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครั Mงนี M 

 
มต ิ ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปี 2559  ตามที�ประธานฯ เสนอ 
 
วาระที$ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ <นสุด ณ วันที$  31 ธันวาคม 2559 ซึ$ งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 ประธานฯ ชี Mแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ Mนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559  ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฎตามงบการเงินของ
บริษัทในรายงานประจําปี 2559 ของบริษัทที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�
สง่มาด้วย 2) โดยสรุปได้ดงันี M 

 
งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิ <นสุด วันที$ 31 ธันวาคม  
            รายการ   ปี 2559 

 ล้านบาท 
  ปี 2558 
 ล้านบาท 

   เพิ$มขึ <น (ลดลง) 
 ล้านบาท      % 

สินทรัพย์รวม 1,836.09 1,420.66 415.43 29.24 
หนี Mสินรวม 448.47 190.27 258.19 135.70 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,387.62 1,230.39 157.24 12.78 

 
งบกาํไร(ขาดทุน)รวม สําหรับปีสิ <นสุด วันที$ 31 ธันวาคม  
            รายการ     ปี 2559 

   ล้านบาท 
   ปี 2558 
  ล้านบาท 

   เพิ$มขึ <น (ลดลง) 
  ล้านบาท      % 

รายได้รวม 462.91 531.53 (68.62) (12.91) 
ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม 529.31 582.42 (53.11) (9.12) 
กําไร(ขาดทนุ)สทุธิสําหรับปี  (66.40) (50.89) 15.51 30.49  
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 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ที�มาของค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจํานวนประมาณ  167 ล้านบาทตามที�ปรากฎในรายงานประจําปี  2559 หน้า 96              
เมื�อเปรียบเทียบกบัรายได้จํานวน 456 ล้านบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 37 ของรายได้ (2) 
ขนาดและมลูค่าของที�ดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และที�ดินจงัหวดักาญจนบุรี นายภูมิชาย วชัรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Mแจงต่อที�ประชุมดังนี M (1) ค่าใช้จ่าย
ดงักล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างธุรกิจในด้านต่างๆ และคาดว่าปี 2560 ค่าใช้จ่ายในส่วนนี Mจะ
ลดลง (2) ที�ดินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์มีขนาดประมาณ 5 ไร่ ซึ�งราคาตลาดในปัจจุบนัสงูกว่าราคา
ที�บริษัทซื Mอมา บริษัทอยู่ระหว่างรอการจําหน่ายให้กับผู้ ที�สนใจและเสนอราคาตามเป้าหมายที�
บริษัทคาดการณ์ไว้  สําหรับที�ดินจงัหวดักาญจนบรีุ นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รอง
กรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี Mแจงเพิ�มเติมว่า ที�ดิน
จังหวัดกาญจนบุรีตั Mงอยู่อําเภอศรีสวัสดิ1  มี ภบท. 5 เป็นเอกสารที�รับรองการเสียภาษีของผู้ ที�
ครอบครองที�ดิน อย่างไรก็ตาม บริษัทตั Mงสํารองมลูคา่ที�ดินแปลงนี Mไว้แล้ว 

 
 จากนั Mน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ Mนสุด ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ Mนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 
และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที$ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื$อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2559 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 

2535 (รวมทั Mงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสํารองนี Mจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี Mตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทกําหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิระหว่าง
งวดบญัชี ในกรณีที�ไมมี่เหตจํุาเป็นอื�นใดในการใช้เงินจํานวนนั Mนๆ และการจ่ายเงินปันผลนั Mนจะต้อง
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ไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสําคญั ทั Mงนี M ผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับปีบญัชีสิ Mนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Mนสดุ ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2559 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาเห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชมุดงันี M 

  
(1)   งดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากการ

ดําเนินงานประจําปี 2559 และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 เนื�องจากบริษัทมี

ความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื�อพฒันาโครงการลงทนุของบริษัท  
 
จากนั Mน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงดการจัดสรรกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559  ตามประธานฯ 
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  งด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที$ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั <งกรรมการแทนกรรมการที$ออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคบัของบริษัทกําหนดว่าในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั Mงหมดในคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสามและกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งมี
สิทธิได้รับเลือกตั Mงใหม่อีกได้ สําหรับกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในที�ประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
(1) นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์   กรรมการ และ 
(3) นายสรรสฤษดิ1 เย็นบํารุง            กรรมการ 
เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั Mงแต่วนัที� 28 ธันวาคม 2559 ถงึวนัที� 31 มกราคม 2560  โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
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เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการประชุม
ในครั Mงนี Mไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลใดมายงับริษัท 
 
ในวาระนี M กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั Mง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชมุในระหวา่งที�
มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื�อสนบัสนนุความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที�ดี 
 
ในการนี M คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที�ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายอัครรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ (2) นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์ กรรมการ และ (3) นายสรรสฤษดิ1 เย็นบํารุง          
กรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที�
ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที�ในฐานะกรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ ที�มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามกฎหมาย จงึเห็นสมควรเสนอชื�อกรรมการทั Mง 3 ท่านที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้า
ดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง 
 
ทั Mงนี M รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อ
แต่งตั Mงเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�งทั Mง 3 ท่าน รวมทั Mงนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Mงนี M 
 
นายธีรยุทธ พืชธัญญากิจ อาสาพิทักษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ขอให้บริษัทชี Mแจง
จุดเด่นของกรรมการอิสระที�ได้รับการเสนอชื�อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระ
หนึ�ง นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี Mแจงวา่ โครงสร้างและคณุสมบัติ
ของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยบริษัทให้ความสําคญักับความเป็นอิสระ กล่าวคือกรรมการ
อิสระไม่ได้เป็นผู้บริหาร ไม่ได้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นใหญ่ ไม่มีส่วนเกี�ยวข้องในการตดัสินใจ ไม่มี
การถือครองหุ้นของบริษัท และไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจด้วย  นอกจากนี M คณุอคัรรัตน์ ณ ระนอง  
กรรมการอิสระและประธานกรรมตรวจสอบ  เป็นผู้ กํากับดูแลในส่วนงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั Mงหมด ซึ�งรวมถึงการวางแผนงาน การประสานงานกับฝ่ายจดัการ การกํากบัดูแลสาย
งานตรวจสอบ รวมทั Mงการรายงานให้ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที�ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบ
โดยการเปิดเผย และประการสําคญัที�สดุ คือ คณุอคัรรัตน์เป็นผู้ มีความรู้ ความเชี�ยวชาญทางธุรกิจ
เป็นอย่างมาก และมีความเป็นอิสระจึงสามารถให้คําแนะนํา และความคิดเห็นที�เป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทเสมอมา ดังนั Mน ที�ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและ
เห็นสมควรเสนอชื�อท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 
จากนั Mน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั Mงกรรมการที�ออกตามวาระทั Mง 3 
ท่านข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
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มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแตง่ตั Mงกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั Mง
นี Mทั Mง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี M 

 
 (1) นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,757,084 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจํานวน
เสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 618 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0002 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 (2) นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์  กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,493,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9340 ของจํานวน
เสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 264,000 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0660 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 (3) นายสรรสฤษดิ1 เย็นบํารุง            กรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,493,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9340 ของจํานวน
เสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 264,000 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0660 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
วาระที$ 6  พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2560 

  
ประธานฯ ชี Mแจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลกัการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท รวมทั Mงขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั Mงนี M คณะกรรมการ (ตาม
คําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559  โดย
รายละเอียดดงันี M 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
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คณะกรรมการชดุย่อยอื�น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Mงนี M คณะกรรมการชุดย่อยอื�น ซึ�ง
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที�เป็นกรรมการด้วย และเนื�องจาก
ผลการดําเนินงานปี 2559 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2559 นอกจากนี M บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์
อย่างอื�นนอกเหนือจากตวัเงิน 
 
ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยการกําหนดค่าตอบแทนดงักล่าวให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื�น 
 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้
ถือหุ้นซึ�งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2559 ตามที�เสนอทกุประการ โดยการกําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วให้มี
ผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื�น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
398,581,680 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7058 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ) ไม่
เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม) งด
ออกเสียงจํานวน 1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2942 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชมุ) และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที$ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั <งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับ

ปี 2560  
 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั Mงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั Mงผู้สอบบญัชี และ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั Mงนี M  ในการแต่งตั Mงผู้ สอบบัญชีสามารถแต่งตั Mงผู้ สอบ
บญัชีคนเดิมได้ 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Mงบคุคลดงัตอ่ไปนี M 
1. นายสง่า โชคนิติสวสัดิ1   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 11251 และ/หรือ 
2. นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4298 และ/หรือ 
3. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 
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ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื�นที�สํานกังาน ก.ล.ต. 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Mนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2560 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Mนสดุ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2560 
 
ทั Mงนี M ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Mนไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Mนไม่
เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที�ปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกนั โดยผู้สอบบัญชีทั Mง 3 รายข้างต้นยังไม่เคยปฏิบติัหน้าที�
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จงึเสนอให้ที�ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Mงผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ Mนสุด ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2560  
ของบริษัทดงักล่าวข้างต้นและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจํานวน 780,000 
บาท (ทั Mงนี M ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั Mงให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ทั Mงสิ Mนจํานวน 2,000,000 บาท) 
 
ในการนี M บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั Mงแต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 และได้ปฏิบติัหน้าที�
เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั Mงบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นบริษัทที�มีมาตรฐาน
ระดับสากลจึงสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกําหนดระยะเวลาที�
กฎหมายกําหนด) 
 
ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตทีุ�บริษัทย่อยของบริษัทเลิกไปบางส่วนแต่ค่าสอบบญัชีประจําปี 2560 
ลดลงเป็นสัดส่วนน้อยมาก นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บ ริหารและประธาน
กรรมการบริหาร ชี Mแจงวา่ โครงการ Studio Park เริ�มดําเนินการแล้ว จึงมีธุรกรรมมากขึ Mน โดยบริษัท
ได้เจรจาตอ่รองคา่สอบบญัชีอย่างสมเหตสุมผลแล้ว 
 
จากนั Mน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Mงผู้ สอบบัญชีและกําหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 
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มต ิที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแตง่ตั Mง (1)  นายสง่า โชค
นิติสวัสดิ1 ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกูล ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขที� 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 ของ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื�นที�สํานกังาน ก.ล.ต. ได้
ให้ความเห็นชอบ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Mนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 โดยผู้สอบบญัชีคน
ใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท  และจะเป็นผู้ สอบบัญชีของ
บริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปี สิ Mนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดค่าสอบ
บญัชีของบริษัท เป็นเงินจํานวน 780,000 บาทตามที�ประธานฯ เสนอทกุประการ (ทั Mงนี M ผู้สอบบญัชีของ
บริษัทจะได้รับการแตง่ตั Mงให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของ
บริษัทย่อยจํานวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทั Mงสิ Mนจํานวน 2,000,000 บาท) 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,757,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Mงหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 
และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที$ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ$มทุนส่วนที$เหลือจากการเสนอขาย

ตามมติที$ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั<งที$  1/2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) 

 
 ประธานฯ ได้ชี Mแจงต่อที�ประชุมว่า ตามที�บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการ Studio Park และที�

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559 ประชุมเมื�อวนัที� 7 กนัยายน 2559 ได้มีมติอนุมติัการเพิ�มทุน
จํานวน 250,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 250,000,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ราคาเสนอขายหุ้ นละ 2.00 บาท เพื�อจัดสรรและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ โดยเมื�อวนัที� 7 ตลุาคม 2559 บริษัทได้จดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ�มทุนตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559จํานวน  112,399,101 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท รวมจํานวน 112,399,101 บาท เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�ม
ทนุชําระแล้วดงักลา่วตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 12 ตลุาคม 2559 

 
 ในการนี M เนื�องจากโครงการ Studio Park จําเป็นต้องใช้เงินลงทุนจํานวนมาก บริษัทจึงประสงค์จะ

ปรับโครงสร้างทางการเงิน โดยนําเงินไปลงทุนในโครงการ Studio Park ตามที�ได้รับอนุมติัจากที�
ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั Mงที�  1/2558 เมื�อวันที�  29 ตุลาคม 2558 และ/หรือชําระคืนเงินกู้ จาก
ธนาคาร และ/หรือรองรับความต้องการเงินทุนหมุนเวียน ที�ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั Mงที� 
2/2560 จงึมีมติเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
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เพิ�มทุนส่วนที�เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น1  (Rights Offering) 
ตามมติที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559 จํานวนทั Mงสิ Mน 137,600,899 หุ้น มูลค่าหุ้นที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ�งมีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัท ณ 
วันที�  12 เมษายน 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมทั Mงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนในวนัที� 17 เมษายน 2560 ตามสดัส่วนการถือหุ้น โดยกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2.00 
บาท ในอตัราการจองซื Mอ 1 หุ้นเดิมต่อ 0.213656 หุ้นสามญัเพิ�มทุนใหม่ ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซื Mอ
หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดไว้นี Mได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื Mอหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับ
การจดัสรรหุ้นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี Mก็ตอ่เมื�อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมที�ได้จองซื Mอตามสิทธิครบถ้วนทั Mงหมดแล้วเท่านั Mน โดยในกรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือมี
จํานวนน้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื Mอเกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นสว่นที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จอง
ซื Mอเกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื Mอหุ้นเกินกว่าสิทธิของ
ตนแต่ละราย โดยการจัดสรรหุ้นดงักล่าวให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 
อย่างไรก็ตาม หากการจองซื Mอหุ้นสามญัเพิ�มทนุเกินกวา่สิทธิข้างต้นเป็นผลให้ผู้ ถือหุ้นรายใดถือหุ้น
ของบริษัทในลกัษณะที�เพิ�มขึ Mนจนถึงหรือข้ามผ่านจุดที�ต้องทําคําเสนอซื Mอหลักทรัพย์ทั Mงหมดของ
กิจการ (Tender Offer) ผู้ ถือหุ้ นรายดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที�กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที� ทจ. 12/2554 เรื�อง หลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย์เพื�อครอบงํากิจการต่อไป หากมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเหลือจากการจัดสรรและ
เสนอขายในครั Mงนี M บริษัทจะเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุติัลดทนุจดทะเบียนโดยการ
ยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายและ/หรือกําหนดแนวทางที�เห็นสมควรตอ่ไป นอกจากนี M ผู้ ถือหุ้น
จะต้องทําการจองซื Mอและชําระเงินค่าหุ้นส่วนที�เกินนี Mพร้อมกบัการจองซื Mอ และชําระเงินค่าจองซื Mอ
ของหุ้นที�ตนมีสิทธิจองซื Mอตามส่วน โดยกําหนดวนัจองซื Mอหุ้นสามญัเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมระหวา่ง
วนัที� 11-12 และ 15-17 พฤษภาคม 2560 (5 วนัทําการ)  

 
 รายละเอียดการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ�มทุนส่วนที�เหลือจากการเสนอขายตามมติที�

ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ�มทุน (F 53-4) และสารสนเทศเกี�ยวกับการจัดสรรหุ้ น
สามญัเพิ�มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที�จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Mงนี M 

 

                                                                 

1 มติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559 อนมุตัิการเพิ�มทนุจํานวน 250,000,000 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทนุ
จดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ราคาเสนอขายหุ้นละ 
2.00 บาท เพื�อจดัสรรและเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที�ถืออยู่ โดยเมื�อวนัที� 7 ตุลาคม 2559 บริษัทได้จดัสรร
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทนุตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559 จํานวน  112,399,101 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม
จํานวน 112,399,101 บาท เป็นที�เรียบร้อยแล้ว และได้ดําเนินการจดทะเบียนเพิ�มทนุชําระแล้วดงักล่าวตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ เมื�อวนัที� 12 ตลุาคม 2559 
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 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี อํานาจ และ/หรือบุคคลที�
คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื Mอ และการชําระเงินค่า
หุ้น เป็นต้น การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมทั Mงมีอํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้มีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออก
และเสนอขาย รวมทั Mงการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ข้อมูล การยื�น
เอกสารหลักฐานใดๆ ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ 
และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจนการนําหุ้ นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
จากนั Mน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและอนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุน
สว่นที�เหลือจากการเสนอขายตามมติที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที� 1/2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอํานาจดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือจาก
การเสนอขายตามมติที�ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครั Mงที� 1/2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และการมอบอํานาจตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 399,700,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9857 ของจํานวนเสียงทั Mงหมด
ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 57,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
0.0143 ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียง
จํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
นายนคร ภาณสุิทธิกร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ (1) ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะผลิตรายการโทรทศัน์และ
รายการประกวดร้องเพลงเพิ�มเติม และ (2) แผนการของบริษัทเกี�ยวกับบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั�น 
ฟิล์ม จํากดั (“ทรานส์ฟอร์เมชั$น”) และความเป็นไปได้ที�ทรานส์ฟอร์เมชั�นจะใช้บริการของบริษัท 
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Mแจงต่อที�ประชุม 
ดงันี M (1) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน์ในปัจจุบันมีคู่แข่งจากสื�อ Social Medias จํานวนมาก ดงันั Mน 
บริษัทต้องพยายามทํารายการที�มีอยู่เดิมให้ดี และยังคงนําเสนอ Content รายการใหม่ๆ ต่อทาง
ช่องต่อไป และ (2) บริษัทคงไม่ลงทุนเพิ�มเติมในทรานส์ฟอร์เมชั�น แต่บริษัทคาดว่าหากโครงการ 
Studio Park เสร็จสมบูรณ์และตอบรับความต้องการของทรานส์ฟอร์เมชั�นได้ ทรานฟอร์เมชั�นน่าจะ
มาใช้บริการของบริษัท 
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 ไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 12.30 น.     
 
   
       ลงชื�อ    ประธานที�ประชมุ 
                                                                                            (นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี) 
 
 

ลงชื�อ    เลขานกุารบริษัท 
                                                                                         (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) 


