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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                                        
 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง 
เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 

คา่ตอบแทน 

2. นายภมูิชาย วชัรพงศ์  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์ กรรมการบริษัท 
5. นายสรรสฤษด์ิ เย็นบ ารุง กรรมการบริษัท 
6. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ กรรมการบริษัท 
7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารสูงสุด      

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรางคณา พากเพียร          ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
2. นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา               ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
  
เร่ิมการประชุม  
    นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว่ามีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 295,972,034 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 55.67 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้ นของบริษัทท่ีจ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 
531,629,851 หุ้น) ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมเพ่ิมเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 84 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
299,582,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 
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 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชมุและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี แ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
สรุปได้ดงันี ้วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และวาระท่ี  7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ และส าหรับวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมต้่องมี
การลงมติ ทัง้นี ้บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  จากนัน้ ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่  1/2558 เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 

2558 
  

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2558 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี  29  ตลุาคม  2558  รายละเอียดปรากฎตามส าเนารายงานการประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัครัง้ท่ี 1/2558 เมื่อ

วนัท่ี 29 ตุลาคม 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 296,074,184 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน

กรรมการบริหารชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปี 2558 ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ซึง่สรุป
ได้ดงันี ้

 
 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อท่ีประชุม

ถึงสาเหตท่ีุบริษัทมีผลขาดทุน 51 ล้านบาทในผลประกอบการปี 2558  ทัง้นีเ้พราะจากปัจจยัทัง้
ภายนอกและภายใน ดงันี ้

  จากสถานะการณ์ทางการเมืองท่ีเป็นผลพ่วงมาจากปลายปี 2557  ส่งผลให้กองถ่ายท าจาก
ต่างประเทศไม่เข้ามาใช้บริการภายในประเทศเน่ืองจากยงัมีความไม่เช่ือมัน่   ธุรกิจให้บริการ
และให้เช่าอปุกรณ์จงึมีผลประกอบการไมเ่ป็นตามเป้าหมายตัง้แต่ในไตรมาสแรกของปี  2558  
นอกจากนี ้จากสถานการณ์ไมส่งบเหตรุะเบิดบริเวณหน้าศาลพระพรหมเอราวณัส่งผลให้ยอด
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จองจากลกูค้าตา่งประเทศถูกยกเลิก  ดงันัน้รายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ในปี 
2558 จงึไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

  ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  ในปี 2558 บริษัทได้มีการสร้างสรรค์รายการใหม่เกิดขึน้ “รายการ
เจ็ดดาวประจญับาน”  แต่เน่ืองจากยงัไม่ได้รับการสนบัสนุนจากผู้สนบัสนุนเท่าท่ีควร จึงต้อง
ยตุิรายการ แตอ่ย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามในการสร้างสรรค์รายการใหม่ซึง่มีกระแสตอบ
รับ (Rating) ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัท 

  ธุรกิจสิ่งพิมพ์ จากสภาพอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไม่มีการขยายตัวเพ่ิม บริษัทจึงมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงเน้นการจดักิจกรรม (Event) เข้ามาร่วมตอ่ยอดกบัธุรกิจสิ่งพิมพ์ แต่อย่างไรก็ตาม
ประสบปัญหาด้านรายได้ไมเ่พียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายจงึต้องลดขนาดธุรกิจ 

  ธุรกิจ Post  Production เร่ิมด าเนินการในปี 2558  ยงัไม่สามารถสร้างก าไรให้แก่บริษัทได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้  บริษัทจึงต้องให้การสนับสนุนต่อไปอีกซึ่งมีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับ
โครงการสตดูิโอของบริษัทท่ีจะสร้างเสร็จในอนาคต 

  ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มทรู กลุ่มเมเจอร์และบางกอก ฟิล์ม  จัดตัง้บริษัท 
ทรานส์ฟอร์เมชัน่ ฟิล์ม จ ากดั (“ทรานส์ฟอร์เมชัน่”) โดยบริษัทพิจารณาแล้วว่าผู้ ร่วมทุนแต่ละ
รายมีธุรกิจท่ีเกือ้หนุนกัน อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์เมชั่นไม่ได้รับการตอบรับ
เท่าท่ีควร 

  ด้วยเหตุดงักล่าวข้างต้น บริษัทได้วิเคราะห์ทบทวน และได้มีการจัดโครงสร้างในการด าเนิน
ธุรกิจให้กระชับและแข็งแกร่ง เช่น (1) การปรับลดการใช้จ่ายดังเช่น ลดการเช่าพืน้ท่ีท่ีเป็น
ส านกังาน  แตท่ัง้นีย้งัคงมีคา่เสื่อมราคาบางสว่นท่ียงัเป็นผลกระทบอยู่ในช่วง Q4 ของปี 2558  
หรือ (2) การปรับลดขนาดธุรกิจที่ไมป่ระสบผลส าเร็จ 

 
ทัง้นี ้ นอกจากการปรับโครงสร้างตา่งๆ แล้ว  ในปี 2559 บริษัทยงัคงท าการวิเคราะห์ภาพรวม  มอง
ถงึความเช่ียวชาญและจุดเด่นในอนาคตของบริษัท ซึง่ประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ ภายใต้การด าเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด  (“เกียร์เฮด”) ซึ่งเป็นผู้ น าทางด้าน
การตลาด ในการให้บริการส าหรับธุรกิจการถ่ายท าภาพยนตร์เร่ือง  ภาพยนตร์โฆษณา     อีกทัง้
เกียร์เฮดยงัมีส่วนงานภายใต้แบรนด์ “แฮนดี ้เกียร์” ซึง่ให้บริการส าหรับกองถ่ายท างานละครโดย
ประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี  รวมถึงการมี Product service ต่างๆ เช่น รถห้องน า้ เต้นท์ติดแอร์ 
เพ่ือให้บริการสนบัสนุนแก่กองถ่ายท าต่าง ๆ  นอกจากนีบ้ริษัทก าลงัพิจารณาขยายธุรกิจของเกียร์
เฮดในส่วนงานเพ่ิมใหม่ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” เพ่ือให้บริการส าหรับผู้ผลิตภาพยนตร์ท่ีท า
การตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ท่ีมีงบประมาณจ ากดั ( 2) นอกจากนี ้บริษัทยงัคงมี
แผนธุรกิจเก่ียวกบัโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (“โครงการสตดูิโอ”)  ภายใต้การด าเนินการของ
บริษัท แมท็ช่ิง บรอดคาสท์ จ ากดั ดงันี ้
โครงการสตูดิโอ ประกอบด้วยสตูดิโอในร่ม (Indoor) จ านวน  5 หลงั  ภายใต้มาตรฐาน Sound 
Stage Noise Criterion 25 (“NC25”) และสตดูิโอกลางแจ้ง (Outdoor) ขนาดใหญ่  ซึง่สามารถ
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ให้บ ริการแบบครบวงจร   เ น่ืองจากบริ ษัทมีทั ง้อุปกรณ์  สาธารณูปต่างๆ  (Production 
Infrastructure)    ตลอดจนบคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญรองรับความต้องการของลกูค้าได้ อาทิเช่น 
อปุกรณ์ในการถ่ายท า   การท า Post  Production  ท่ีสามารถรองรับลกูค้าท่ีเป็นผู้ผลิตภาพยนตร์
เร่ือง ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์  งานละคร สื่อโฆษณาและงานกิจกรรมต่าง เป็นต้น   
และในอนาคตบริษัทมีแผนงานหลงัการก่อสร้างสตดูิโอเสร็จ คือ สว่นงาน Art Department ส าหรับ
การประกอบฉากการแสดงเพ่ือให้บริการเสริมแก่ลกูค้า ซึง่จะช่วยลดภาระและลดต้นทนุให้แก่ลกูค้า
ได้   นอกจากนี ้ในอนาคตบริษัทมีแผนธุรกิจอื่นๆ ที่สมัพนัธ์กบัธุรกิจพืน้ฐาน (Diversification) ซึง่มี
ศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะด าเนินการได้   อาทิ การผลิตละคร เป็นต้น    
 
ส าหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการสตดูิโอ เป็นดงันี ้ 

 สตดูิโอ B1 และ B2 เป็นสตดูิโอขนาดเล็ก 20 x 30  ขึน้โครง Truss แล้ว มีความคืบหน้า
ใกล้เคียงกนั 

 สตดูิโอ B3 เป็นสตดูิโอขนาดกลาง 30 x 40 จะเป็นสตดูิโอ Mock Up ท่ีคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพ่ือท าการทดสอบระบบสาธารณูต่าง ๆ   ปัจจุบนัก าลงัจะ
ขึน้โครงหลงัคา 

 สตดูิโอ B4  เป็นสตดูิโอขนาดกลาง 30 x 40 มีความคืบหน้าใกล้เคียงกนั 

 สตูดิโอ B5  เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ 40 x 60 อยู่ด้านหลงัสุด อยู่ระหว่างการท างาน
โครงสร้างฐานราก (Footing) 

 อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก  เร่ิมด าเนินการแล้ว 

 อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์ของเกียร์เฮด  เร่ิมด าเนินการแล้ว 

 อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด  เร่ิมด าเนินการแล้ว 
โดยงานก่อสร้างยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมพิธีการลงเข็ม
เสาเอกบริเวณโครงการในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.    

 
 ส าหรับแผนการตลาด ปัจจบุนับริษัทได้ด าเนินการตา่ง ๆ ดงันี ้

(1)   การประสานกบัหน่วยงานราชการเพ่ือรับการสนบัสนนุ  ดงัตอ่ไปนี ้
(1.1) บริษัทได้น าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศเพ่ือพิจารณาและจะน าเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์ท่ีเมืองคานส์ 
ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2559 

(1.2) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ (“คณะกรรมการภาพยนตร์”) อยู่
ระหวา่งน าเสนอตอ่ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเร่ืองการให้ผลตอบแทน (Incentives) 
แก่กองภาพยนตร์ต่างประเทศท่ีเข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย ดงัเช่นกรณีของ
ประเทศมาเลเซียท่ีมีอตัราสว่นลดพิเศษ (Rebate) ร้อยละ 30  หากเร่ืองดงักล่าว
ได้รับอนุมัติจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เน่ืองจากคณะกรรมการ
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ภาพยนตร์ให้ความส าคัญต่อมาตรฐานของสตูดิโอ และสตูดิโอของบริษัทมี
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

(2)  การสานสัมพันธ์กับ Co-Production ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ประสานงานกับ Producer 
ตา่งประเทศให้เข้ามาถ่ายท าในประเทศไทย โดยอ านวยความสะดวกทุกๆ ด้านแก่กองถ่ายท า
ตา่งประเทศ 

(3)  การท าการตลาดผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ  เช่น งานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส (Adfest)  
งานเทศกาลภาพยนตร์   

  
  ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน

กรรมการบริหาร แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective 
Action Coalition Against: “ CAC”) ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือประเมินตนเอง
เก่ียวกบัการมาตรการตอ่ต้านการคอรัปชัน่ และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ตอ่ไป 

 
 นางสาวสดุารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สดัส่วนการก่อสร้างสตดูิโอท่ีแล้วเสร็จ (2) 

อตัราการจองสตูดิโอล่วงหน้าเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (3) ความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท  
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหารชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
(1) ปัจจุบนัการก่อสร้างสตดูิโอแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30  โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเป็นไป
ก าหนดการท่ีวางไว้  โดยจะมีสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง เสร็จก่อนล่วงหน้าเพ่ือทดสอบ
ประสิทธิภาพจากการใช้งานจริง (2) ธุรกิจของบริษัทต่างจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีการจอง
ล่วงหน้า แต่ส าหรับการจองใช้สตูดิโอ ผู้ ใช้บริการจะต้องเห็นสภาพจริงของสตูดิโอตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ของสตดูิโอท่ีจะให้บริการแก่ลกูค้า จึงยังไม่มีการจองล่วงหน้า  แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้เร่ิมท าการตลาดในเชิงรุกไปแล้ว (3)  บริษัทไมม่ีปัญหาในเร่ืองเงินทนุ 

  
 นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามถึง

ก าหนดเวลาท่ีบริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของโครงการ CAC  
นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(Private Sector Collective Action Coalition Against: “ CAC”) ขณะนีอ้ยู่ในขัน้ตอนการสอบ
ทานเพ่ือประเมินตนเองและปรับปรุงกระบวนการภายในเพ่ือรองรับแนวปฏิบตัิตามกรอบนโยบายท่ี
บริษัทก าหนด และเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จจะน าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
และน าเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนน าเสนอคณะคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตัิของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่พิจารณาการขอรับการรับรอง (Certification)ต่อไป คาดว่า
ด าเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2560  
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 นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์  ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึง (1) ก าหนดการเปิดสตูดิโอ และก าหนดการ
เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮด  (2) แนวโน้มของยอดค่าโฆษณาส าหรับรายการโทรทศัน์  (3) 
ความหมายของการลดขนาดธุรกิจ ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์  

 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมดงันี ้
(1) บริษัทคาดว่าสตดูิโอจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2560 ส าหรับ
การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮดคาดว่าเป็นช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน  (2) ปี 2558 ยอดค่าโฆษณา
รายการโทรทศัน์ปรับลดลงมาก เน่ืองจากผู้สนบัสนุนรายการปรับเปลี่ยนแนวการโฆษณาให้เข้าถึง
ตัวผู้ บริโภคและให้ผลตอบแทนได้มากท่ีสุด โดยการโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรม ( “On 
Ground”) ร่วมกบัการโฆษณาแบบเดิม  โดย “ รายการปลดหนี ้” ของบริษัทได้จัดให้มีรูปแบบ
กิจกรรม (“On Ground”) เสนอต่อลกูค้าด้วย ซึง่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้กบัธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
(3) การพิจารณาลดขนาดธุรกิจนัน้ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นรายธุรกิจ ซึง่บางธุรกิจท่ีไม่
สามารถสร้างผลประกอบการให้ดีขึน้ได้คงต้องหยดุประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจสิ่งพิมพ์  หรือการลด
ขนาดส าหรับธุรกิจจดักิจกรรมในเบือ้งต้น   ส าหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เป็นการร่วมทุน บริษัทคง
ยงัด าเนินการเท่าท่ีร่วมลงทนุ 

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยน

กลุม่เป้าหมายเป็นกองถ่ายท าจากต่างประเทศซึง่ส่วนใหญ่จะอิงกบัสถานการณ์ทางการเมือง  (2) 
ปริมาณความต้องการของตลาดส าหรับธุรกิจให้บริการสตดูิโอและความเสี่ยงท่ีสตดูิโอของบริษัทจะ
ไมไ่ด้รับการตอบรับตามเป้าหมาย (3) ข้อดีข้อเสียของนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ในงานท่ี
เก่ียวข้องกบัสว่นงานราชการ (4) การให้การสนบัสนนุจากบริษัท บีบีทีวี โปรดคัชัน่ส์ จ ากดั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้นและชีแ้จงต่อท่ีประชุมดงันี ้(1) บริษัทได้จัดแผนงานธุรกิจให้มีการปรับเปลี่ยนแปลงตวัเอง
เพ่ือรองรับลกูค้าทกุประเภทไม่พึงพิงเพียงลกูค้าธุรกิจภาพยนตร์  โดยในธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์มีแผนการตลาดเพ่ือรองรับลูกค้าในทุกระดับ ทัง้ในตลาดระดับสูงส าหรับการผลิต
ภาพยนตร์เร่ือง  ภาพยนตร์โฆษา ตลาดระดบักลางภายใต้แบรนด์ “ แฮนดีเ้กียร์” ส าหรับรายการ
โทรทัศน์ และงานละคร และในอนาคตตลาดระดบัล่างส าหรับการผลิตภาพยนตร์หรือภาพยนตร์
โฆษณาท่ีท าการตลาดผ่านทางสื่อ Social Medias (Viral) ท่ีมีงบประมาณจ ากดั  ซึง่ท าให้บริษัท
สามารถรองรับลกูค้าได้ทกุช่วงเวลาทัง้ High Season หรือ  Low  Season   (2) สตดูิโอของบริษัทมี
มาตรฐานสงูท่ีสดุในประเทศและมีความพร้อมในการให้บริการทุกระดบั (Studio All Media) ดงันัน้
บริษัทเช่ือว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและบริษัทได้ท าการศึกษาความต้องการตลาดแล้ว
ปรากฎว่า ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการถ่ายท า สตูดิโอในประเทศไทยถูกจองเต็มแทบทัง้หมด 
นอกจากนี ้หากรัฐบาลอนุมตัิการให้ผลตอบแทน (Intensive) แก่กองถ่ายท าต่างประเทศจะย่ิง
ส่งผลดีต่อสตูดิโอและธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท  อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหาร
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ตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ และพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพ่ือให้
ธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าและมีผลประกอบการท่ีดี (3) การหลีกเลี่ยงการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็น
นโยบายของบริษัทเพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง    (4) ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายการโทรทัศน์ท่ี
ออกอากาศทางช่อง 7  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัคงพยายามท่ีสร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ใหม่ๆ  
(Content) ท่ีจะสามารถสร้างเรตติง้และสร้างรายได้ให้ได้มากท่ีสดุซึง่ในขณะนีม้ีการแข่งขนัสงูมาก 

 
 นางสาวสิริสกุานต์ สมบรูณ์กิตติสขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความแน่นอนท่ีบริษัทจะเลิกประกอบ 

ธุรกิจสิ่งพิมพ์และการจัดกิจกรรม (Event) และความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์เมชั่น (2) แผนการของบริษัทต่อธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งมี
จ านวนรายการและผลก าไรท่ีลดลงอย่างมีนยัส าคญั (3) ความแน่นอนท่ีสตูดิโอจะสร้างเสร็จช่วง
ปลายปี 2559  

 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
(1) บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ่งพิมพ์และคาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) 
หากผลประกอบการไม่ดีขึน้ แต่ส าหรับทรานส์ฟอร์เมชั่นยังคงเป็นธุรกิจ ท่ีเอือ้ประโยชน์ต่อบริษัท  
อาทิ การใช้บริการจากเกียร์เฮดเพ่ือถ่ายท าภาพยนตร์ (2) รายการโทรทัศน์ในปี 2558 ท่ีเป็น 
Content ของบริษัทมีรายการ “ปลดหนี”้ และรายการ “เจ็ดดาวประจญับาน” ซึง่ได้ยุติรายการไป
แล้ว   ส าหรับรายการอื่นในปี 2557 เป็นการรับจ้างผลิตรายการ  อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่าง
พิจารณาน าเสนอรายการใหม่ๆ ต่อทางสถานีโทรทัศน์  คาดว่าในปี 2559 รายได้ของรายการ
โทรทศัน์น่าจะดีขึน้  (3) การก่อสร้างสตดูิโอยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

 
 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น ให้การสนบัสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษัท 

และสอบถามถึง (1) การเปลี่ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตดูิโอ (2) 
นโยบายด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท และสิ่งจงูใจท่ีบริษัทเสนอให้บคุลากร  

 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมดงันี ้
(1) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอยังคงเดิมประมาณร้อยละ 11-12  (2) 
บคุลากรหลกัของบริษัทจะสงักดัท่ีเกียร์เฮดซึง่ได้รับค่าตอบแทนเป็นรายชัว่โมงขึน้กบัปริมาณงานท่ี
ท าประกอบกบัเงินเดือนประจ าสว่นหนึง่ โดยบริษัทจะมีการหารือกบับคุลากรเสมอเพ่ือให้เกิดความ
พงึพอใจทัง้สองฝ่าย นอกจากนี ้บริษัทมุง่เน้นการปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานทกุประการ  

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกลุ ผู้ รับมอบฉนัทะ เสนอต่อท่ีประชุมดงันี ้(1) บริษัทควรรับท ารายการถ่ายทอด

การแข่งขันกีฬาซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน (2) บริษัทควรจัดให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าเย่ียมชมโครงการ
สตดูิโอของบริษัท 

 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมดงันี ้
(1) ปัจจุบนับริษัทได้ให้บริการกบัรายการเก่ียวกบักีฬาอยู่แล้ว โดย “แฮนดีเ้กียร์” ได้ให้บริการด้าน
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อปุกรณ์แก่รายการมวยไทยของไทยรัฐ  (2) ภายหลงัการก่อสร้างสตดูิโอแล้วเสร็จ บริษัทจะเรียน
เชิญผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโครงการ 

 
 นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1)  ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเปิดให้บริการสตูดิโอ

บางส่วนก่อน และควรเชิญผู้ผลิตบางรายเข้ามาทดสอบ อาทิ ช่อง HBO เป็นต้น เพ่ือให้โครงการ
ของบริษัทสามารถสร้างรายได้บางสว่น  (2) ประสิทธิภาพของสตดูิโอยงัคงอยู่ภายใต้งบประมาณ 

 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมดงันี ้
(1) คาดวา่สตดูิโอขนาดกลาง 1 หลงั งานระบบอะคลูสติกส์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 
บริษัทจะท าการทดสอบระบบเก็บเสียง (Sound Proof)   และเชิญ Co-Production เข้าเย่ียมชม 
พร้อมกับการท าการตลาดเพ่ือหาลูกค้าเข้ามาทดลองใช้บริการสตูดิโอภายใต้เง่ือนไขท่ีจูงใจ (2) 
ส าหรับประสิทธิภาพของสตูดิโอ เป็นระดับมาตรฐาน เป็นระบบเก็บเสียงสมบูรณ์แบบภายใต้
งบประมาณท่ีได้รับอนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 

  
 ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีให้การสนบัสนนุและให้ความเช่ือมัน่ในบริษัท 

และให้ค ามัน่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมัน่ปฎิบัติงานเพ่ือความส าเร็จ
ขององค์กรและเพ่ือเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 
 ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท  ส าหรับรอบปี 

2558 ท่ีผ่านมา ตามรายละเอียดท่ีปรากฎในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัท ท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

 
มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 2558  ตามท่ีประธานฯ เสนอ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

ก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 ประธานฯ ชีแ้จงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบ

ก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่ผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฎตามงบการเงินของ
บริษัทในรายงานประจ าปี 2558 ของบริษัทท่ีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ่งท่ี
สง่มาด้วย 2) โดยสรุปได้ดงันี ้

 
 
 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1 

15 
 

งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  
            รายการ   ปี 2558 

 ล้านบาท 
  ปี 2557 
 ล้านบาท 

   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 ล้านบาท      % 

สินทรัพย์รวม 1,421 1,497 (76) -5.08% 
หนีส้ินรวม 190 181 9 4.97% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,231 1,316 (85) -6.39% 
งบก าไร(ขาดทุน)รวม ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  
            รายการ     ปี 2558 

   ล้านบาท 
   ปี 2557 
  ล้านบาท 

   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
  ล้านบาท      % 

รายได้ 600 684 (84) -12.28% 
รายได้อื่น 7 20 (13) -65.00% 
รายได้รวม 607 704 (97) -13.78% 
หกั ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม 652 664 (12) -1.81% 
ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (45) 40 (85) -212.50% 
หกั ภาษีเงินได้นิติบคุคล 6 11 (5) -45.45% 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิของ 
บริษัทใหญ่ส าหรับปี 

(50) 29 (79) -272.41% 

  จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2558 
ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2558  ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0  ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน  0 เสียง 
และบตัรเสียจ านวน  0 เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดพ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็น
ทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
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จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนีต้ามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิระหว่าง
งวดบญัชี ในกรณีท่ีไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผลนัน้จะต้อง
ไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้ผลการด าเนินงานของบริษัท
ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

  
(1)   งดการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการ

ด าเนินงานประจ าปี 2558 และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 เน่ืองจากบริษัทมี       
   ความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพ่ือพฒันาโครงการลงทนุของบริษัท  
 
จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงดการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์   อนุมัติงดการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตาม

กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558  ตามประธานฯ 
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0  เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  งด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน  0 เสียง 

 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคบัของบริษัทก าหนดว่าในการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้ พ้นจากต าแหน่งมี
สิทธิได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในท่ีประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายภมูิชาย วชัรพงศ์   กรรมการ 
2. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  กรรมการ 
3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  โดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้น
สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการประชุม
ในครัง้นีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลใดมายงับริษัท 
ในวาระนี ้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชมุในระหว่างท่ี
มีการพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือสนบัสนนุความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี 
 
ในการนี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการท่ีต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายภูมิชาย วชัรพงศ์  กรรมการ (2) นายสมบุญ ชีวสุทธา
นนท์ กรรมการ (3) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และท่ีผ่านมาได้ปฎิบตัิหน้าท่ีในฐานะ
กรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอ
ช่ือกรรมการทัง้ 3 ท่านท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 
 
ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือ
แต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งทัง้ 3 ท่าน รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระได้จดัส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 3 
 
จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้  3 
ท่านข้างต้น กลบัเข้าด ารงต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้
นีท้ัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 1. นายภมูิชาย วชัรพงศ์   กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 
3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 2. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 
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3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 
3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2559 

  
ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลกัการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของ
บริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ (ตาม
ค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559  ในอัตราเดียวกับปี 2558  โดย
รายละเอียดดงันี ้
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ซึ่ง
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะท่ีเป็นกรรมการด้วย และเน่ืองจาก
ผลการด าเนินงานปี 2558 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบ าเหน็จกรรมการส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์
อย่างอ่ืนนอกเหนือจากตวัเงิน 
 
ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น โดยการก าหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกว่าท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน 



  สิ่งที่ส่งมาด้วย  1 

19 
 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2559 และงดจ่ายค่าบ าเหน็จกรรมการ
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 ตามท่ีเสนอทกุประการ โดยการก าหนดค่าตอบแทนดงักล่าวให้มี
ผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
298,406,562 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6074 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) ไม่
เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง งดออกเสียงจ านวน  1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3926 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับ

ปี 2559  
 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทัง้นี ้ ในการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีคนเดิมได้ 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
1.     นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3445 และ/หรือ  
2.   นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ  
3. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซึง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 
 
ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่
เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ปฏิบัติหน้าท่ีเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทตัง้แต่ปี 2555  นายไพบูล ตนักูล และนางสาวสกุณา แย้มสกุล ยังไม่เคย
ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31  ธันวาคม 2559  
ของบริษัทดงักลา่วข้างต้นและก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 780,000 
บาท (ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ทัง้สิน้จ านวน 2,200,000 บาท) 
ในการนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 และได้ปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นบริษัทท่ีมี
มาตรฐานระดบัสากล ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านกังาน ก.ล.ต. จงึสามารถจดัท างบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 
ผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น เก่ียวกับการไม่เห็นด้วยในเร่ืองการปรับเพ่ิมอตัราค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีท่ีต้องกระท าเป็นประจ าทกุปี 
 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อท่ีประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้
ส านักงานสอบบัญชีรายอื่นซึ่งไม่ใช่ส านักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศเสนอราคาเข้ามาเพ่ือ
พิจารณาเปรียบเทียบ และน าเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป 
นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อสงัเกตของผู้ ถือ
หุ้นไว้เพ่ือพิจารณาด าเนินการตอ่ไป 
 นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า เน่ืองจากในการ
พิจารณาผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี  บริษัทได้พิจารณาคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและความเพียงพอของจ านวนผู้ สอบบัญชีในการให้บริการกับบริษัท และในปีนี ้
มาตรฐานการสอบได้มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงปริมาณงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้อนั
สืบเน่ืองจากการปรับโครงสร้างภายในกลุม่ธุรกิจ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานของกลุม่ธุรกิจของ
บริษัทจงึท าให้คา่ธรรมเนียมทางวิชาชีพสอบบญัชีมีการปรับเพ่ิมขึน้ 
 
จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2559 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแต่งตัง้ (1)  นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 
และ/หรือ (3) นางสาวสกณุา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4906 ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึง่
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บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท  และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท เป็น
เงินจ านวน 780,000 บาทตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ (ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการ
แตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยจ านวน 
1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีทัง้สิน้จ านวน 2,200,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยจ านวน 299,380,066 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9326 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 201,900  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0674 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ) งดออกเสียงจ านวน  
618 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้แจ้ง
ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ถึงการเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทท่ีไม่ได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ 
บริษัทตัง้แตว่นัท่ี 8 เมษายน 2559 

 
ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตท่ีุบริษัทจ่ายภาษีอากรจ านวน 6 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทนุ 
นายภมูิชาย วชัรพงศ์ แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ผลประกอบการของเกียร์เฮดมีก าไรและต้องเสียภาษีอากร 

 
นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แหล่งเงินทุนเพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างสตดูิโอ 
และความแน่นอนของก าหนดการก่อสร้าง และ (2) ข่าวการน าเกียร์เฮดเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  
นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงันี ้
(1) แหลง่เงินทนุเพ่ิมเติมส าหรับการก่อสร้างสตดูิโอนัน้ บริษัทฯ น ามาจากเงินทนุหมนุเวียนท่ีได้รับมา
จากการเพ่ิมทุน และเงินกู้จากสถาบันการเงินซึง่ได้รับอนุมตัิเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจึงยืนยันได้ว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดการน าเกียร์เฮด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ในฐานะ
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจ ากดั ให้การสนบัสนนุรายการของบริษัท  
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 ไมม่ีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 12.05 น. 
 
          
       ลงช่ือ (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                            
 
  

ลงช่ือ (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) เลขานกุารบริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


