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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ประจําป 2557 

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

         

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน  2557 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. นายอัครรัตน ณ ระนอง    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6. นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
7. นายกมล รัตนไชย    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นางวัชนี วัฒนถวัลยวงศ   กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ 
9. นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบํารุง   บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 
10. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน   บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการ 

 
นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง   รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 

ผูสอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขารวมประชุม 

1. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีจากบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด 
2. นางอารยา สัลเลขวิทย ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

เร่ิมการประชุม 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวามีผูถือหุน
เขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 87 ราย นับจํานวนหุนได 241,094,204 หุน คิดเปนรอยละ 
51.38 ของหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ (หุนของบริษัทฯ ท่ีจําหนายไดแลวมีจํานวนท้ังส้ิน 
469,244,974 หุน) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปดการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเขารวม
ประชุมเพิ่มเติม รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมจํานวนท้ังส้ิน 122 ราย นับจํานวนหุนได
246,020,974  หุน คิดเปนรอยละ 52.43 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองคประชุม 
ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และมอบหมายใหนายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการ
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บริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ สรุปไดดังนี้ วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และวาระที่ 7 ตองไดรับมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 6 
ตองไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม วาระท่ี 8 
ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และสําหรับวาระท่ี 2 เปนวาระเพื่อทราบจึงไมตองมีการลงมติ จากน้ัน ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุม
พิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 
2556 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2556 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู  
ถือหุนประจําป 2556 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2556 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 245,057,504 
เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 500 เสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2556   

ประธานฯ มอบหมายใหนายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2556 ตอท่ีประชุมผูถือหุนซึ่งสามารถสรุปไดดังนี้ 

การประกอบธุรกิจของบริษัทจําแนกไดเปน 5 ธุรกิจหลัก ดังน้ี 

1) ธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ ดําเนินการโดยบริษัท เกียรเฮด จํากัด (“เกียรเฮด”) 
(บริษัทยอยของบริษัทฯ)  โดยบริษัทมีความพรอมในการใหบริการและความทันสมัยของ
อุปกรณ  ธุรกิจน้ีจึงมีโอกาสเติบโตสูง โดยเกียรเฮดมีผลการดําเนินงานในระดับท่ีดีสามารถ
สรางรายไดหลักและผลกําไรที่ม่ันคงใหกับบริษัทฯ 

2) ธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน บริษัทฯ สรางรายการที่มีชื่อเสียงหลายรายการ อาทิ รายการ 
“ปลดหนี้”  รายการ “ คบเด็กสรางบาน “  รายการ “Cheeze TV D.I.Y. “ และบริษัทฯ 
รับจางผลิตรายการโทรทัศน 1 รายการ คือ รายการ “ตลบหลังตลาด” โดยบริษัทฯ มีรายได
และกําไรคอนขางม่ันคงจากธุรกิจประเภทน้ี 

3) ธุรกิจผลิตโฆษณา ในชวงที่ผานมาธุรกิจผลิตโฆษณามีคูแขงเปนจํานวนมาก เนื่องจาก   
 การเปดProduction House ขนาดเล็กเปนจํานวนมาก ทําใหระยะหลังรายไดและกําไรจาก 
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ธุรกิจนี้ปรับตัวลดลงอยางตอเนื่อง   แตสําหรับผลประกอบการของบริษัทในป 2556 เร่ิม       
ปรับตัวดีขึ้น 

4) ธุรกิจส่ิงพิมพ บริษัทฯ มีนิตยสาร “Cheeze“  นิตยสาร “Looker“ และนิตยสาร Free 
Copy “SNACK” ซึ่งเปนที่นิยมของกลุมวัยรุน     แตรายไดของบริษัทฯ จากธุรกิจประเภทนี้
ปรับตัวลดลง เนื่องจากในปจจุบันส่ือ Social Net work เติบโตอยางรวดเร็ว ผูบริโภคไมนิยม
รับขอมูลจากส่ิงพิมพ ทําใหยอดจัดจําหนายนิตยสารลดลงท้ังที่ยอดโฆษณาบนนิตยสาร
ยังคงอยูในเกณฑดี  บริษัทฯ จึงพยายามปรับปรุงแนวทางการดําเนินธุรกิจดานนี้โดยการจัด
กิจกรรมเพื่อเปนการสงเสริมการขาย อาทิ โครงการ  “Cheeze Awards“ และรายการ “เปด
บั้นทาย” เปนตน   และบริษัทฯ ยังคงหากลยุทธการตลาดใหมๆ สําหรับการดําเนินธุรกิจ
ประเภทนี้ตอไป 

5) ธุรกิจการรับจัดกิจกรรม เนื่องจากธุรกิจดานนี้มีคูแขงจํานวนมากในตลาดปจจุบัน ผลการ
ดําเนินงานจึงปรับลดลง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ คัดสรรเฉพาะกิจกรรมที่สรางผลกําไร  
ปริมาณงานของบริษัทฯ จึงไมสูงเทาที่ควรแตเปนงานท่ีมีคุณภาพ 

ทั้งนี้ ภาพรวมรายไดและกําไรของบริษัทฯ มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตามลําดับ โดยในป 2556 บริษัทฯ มี
ยอดรายไดหลักและรายไดอื่นรวมท้ังส้ิน 691 ลานบาท และมีกําไรสุทธิประจําป 79 ลานบาท  
โดยมีโครงสรางรายไดหลักจากธุรกิจใหบริการและใหเชาอุปกรณ และธุรกิจผลิตรายการ
โทรทัศน  ซึ่งบริษัทฯไดใชจุดแข็งของธุรกิจ 2 ประเภทน้ีเพื่อพัฒนาบริษัทตอไป และแมวากําไร
ตอหุนของบริษัทฯ มีอัตราลดลงแตบริษัทฯ เชื่อม่ันวาหลังจากโครงการ New Home เริ่มสราง
รายไดใหกับบริษัทฯ อัตรากําไรจะปรับตัวสูงข้ึนอยางแนนอน  

ประธานฯ กลาวแสดงความขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีใหการสนับสนุนและใหความเช่ือม่ันใน
บริษัทฯ   และใหคําม่ันวาคณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนจะมุงม่ันปฏิบัติงานเพื่อ
ความสําเร็จขององคกรและเพื่อเปนการตอบแทนความไววางใจของผูถือหุนทุกทาน 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบ
ป 2556 ที่ผานมา ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําป 2556 ของบริษัทฯ ที่ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2)  

 มติ ท่ีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบป 2556 ตามท่ีประธานฯ 
เสนอ  

วาระท่ี 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ
กําไรขาดทุน)  ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 ซ่ึงผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบบัญชี 
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ประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและ
งบกําไรขาดทุน) ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการ
ตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรายงานผูสอบบัญชีรายละเอียดปรากฏตามงบ
การเงินของบริษัทฯ ในรายงานประจําป 2556 ของบริษัทฯ ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ
เชิญประชุม (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) โดยสรุปไดดังตอไปน้ี 

งบแสดงฐานะการเงินรวม ส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม  
               (หนวย : ลานบาท) 

รายการ ป 2556 ป 2555 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
จํานวน % 

สินทรัพยรวม 1,353 582 771 132 % 
หน้ีสินรวม 101 100 1 1 % 
สวนของผูถือหุนรวม 1,252 482 770 160 % 
 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม ส้ินสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
 

รายการ ป 2556 ป 2555 เพิ่มข้ึน (ลดลง) 
จํานวน % 

รายไดรวม 691 616 74 12 % 
ตนทุนขายและคาใชจายรวม 591 539 51 10 % 
กําไรกอนหักภาษีเงินได 100 78 22 29 % 
ภาษีเงินได 21 19 2 12 % 
กําไรสุทธิสําหรับป  79 58 20 34 % 
 

นางศิริพร ขัตตพงษ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามตอที่ประชุมถึง 1) แผนการ
ลงทุนของบริษัทฯ สําหรับรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน และ 2) รายละเอียดของเงินให
กูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยจํานวน 88 ลานบาท และคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 35 ลานบาท 
รวมถึงความเปนไปไดในการไดรับชําระหน้ีคืนจากบริษัทยอย นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รอง
กรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงตอที่ประชุมวา 1) บริษัทฯ มีท่ีดินจํานวน 2 แปลง 
คือ ที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ และที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งบริษัทฯ มีแผนการท่ีจะใชเปน
สถานท่ีฝกอบรมพนักงานเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ และ 2) บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหาร
หน้ีสินระหวางบริษัทในกลุม  เพื่อความคลองตัวในบริหารธุรกิจ  โดยบริษัทยอยแตละบริษัทมี
ความสามารถในการชําระคืนหนี้เงินกูแตกตางกัน บริษัทฯจึง พิจารณาเปนรายกรณีเพื่อทําการ
ต้ังสํารองหน้ีสงสัยจะสูญตามแนวทางการตรวจสอบของผูสอบบัญชีที่ผานมา แตอยางไรก็ตาม
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บริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยสวนใหญ 99.99 %  ไมนาจะเปนปญหาแตอยางใดในเรื่องของ
ความสามารถในการชําระหน้ีคืนของบริษัทยอย โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมแตละ
บริษัท 

จากน้ัน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน)  ของบริษัทฯ สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2556 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว และรับทราบรายงานของผูสอบ
บัญชี  

 มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัทฯ  สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบ
รายงานของผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 245,875,587 เสียง (คิดเปน
รอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 500 เสียง  

วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการ
จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2556 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอย
ละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมี
จํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน นอกจากน้ี ตามนโยบายการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ กําหนดใหจายเงินปนผลประมาณรอยละ 40 ของกําไรสุทธิระหวางงวดบัญชี ในกรณีที่
ไมมีเหตุจําเปนอื่นใดในการใชเงินจํานวนน้ัน ๆ และการจายเงินปนผลนั้นจะตองไมกระทบตอ
การดําเนินงานปกติของกิจการอยางมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป
บัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2556 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว) บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเปน
เงินจํานวน  65,941,514 บาท  
 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงิน
กําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน 3,297,076 บาท โดยคิดเปนรอยละ 5  ของกําไร
สุทธิประจําปของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2556 จากกําไรสุทธิ
และกาํไรสะสมใหแกผูถือหุนซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันกําหนดรายช่ือผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) คือ วันที่ 22 เมษายน 2557 และใหรวบรวมรายชื่อ
ผูถือหุนตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และที่



  
 

6

แกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 23 เมษายน 2557 โดยจายเงินปน
ผลจากกําไรสะสมและกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในอัตราหุนละ 0.10 บาทตอหุนสามัญ 1 หุน รวม
เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 47,160,729 บาท ทั้งน้ี การจายเงินปนผลจะดําเนินการในวันท่ี  
21 พฤษภาคม 2557 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย
จํานวน 245,880,674 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 500 เสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามกฎหมายประกอบกับขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดวาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ใหกรรมการจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดในคณะกรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ และกรรมการผูพนจากตําแหนงมีสิทธิไดรับ
เลือกต้ังใหมอีกได สําหรับกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระในท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 มีจํานวน 3 ทาน ไดแก 

1. นายอัครรัตน ณ ระนอง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางวัชนี วัฒนถวัลยวงศ  กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นายจักรพันธ ลีละมาสวัฒน กรรมการและกรรมการบริหาร 

 เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ไดเปดโอกาสโดยประกาศผานเว็บไซต
ของบริษัทฯ ต้ังแตวันท่ี 2 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยกําหนดหลักเกณฑใหผู
ถือหุนสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการของบริษัทฯ เปนการ
ลวงหนาเพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับ
การประชุมในคร้ังนี้ไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลใดมายังบริษัทฯ 

ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนพิจารณาแลวมีความเห็นวากรรมการท่ีตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระ  ไดแก  นายอัครรัตน  ณ  ระนองเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ และที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
กรรมการของบริษัทฯ เปนอยางดี และเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควร
เสนอชื่อนายอัครรัตน ณ ระนอง กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง สวนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระอีก 2 ทาน ไดแก (1) นาง
วัชนี วัฒนถวัลยวงศ กรรมการและกรรมการบริหาร และ (2) นายจักรพันธ ลีละมาสวัฒน 
กรรมการและกรรมการบริหารไดแจงตอบริษัทฯ วาไมประสงคจะดํารงตําแหนงกรรมการของ 
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บริษัทฯ ตอไป คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงมีความเห็นใหเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนใหพิจารณาแตงต้ัง (1) นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบํารุง และ (2) นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน ซึ่ง
เปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ เขาดํารงตําแหนงกรรมการ
แทนนางวัชนี วัฒนถวัลยวงศ และนายจักรพันธ ลีละมาสวัฒน ตามลําดับ  

ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังนายอัครรัตน ณ ระนอง กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบตอไปอีกวาระหน่ึง และแตงต้ัง (1) นาย
สรรสฤษด์ิ  เย็นบํารุง และ (2) นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน เขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนนางวัชนี 
วัฒนถวัลยวงศ และนายจักรพันธ ลีละมาสวัฒน ตามลําดับ 

ทั้งน้ี รายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ตองออกตามวาระ และบุคคลท่ีไดรับการ
เสนอชื่อเพื่อแตงต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 3 ทาน รวมทั้งนิยาม
กรรมการอิสระไดจัดสงใหแกผูถือหุนแลวตามส่ิงที่สงมาดวย 3 

นางศิริพร ขัตตพงษ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามตอท่ีประชุมวา คุณ 
สรรสฤษด์ิ  และคุณณัฐวิทย บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการนั้นเปนตัวแทน
จากบริษัท บีบีทีวี โปรดัคชันส จํากัด (ในเครือ“ชอง 7”) ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ใชหรือไม 
และทานทั้งสองจะเขามาชวยสนับสนุนงานดาน TV Digital ดวยใชหรือไม นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา คุณสรรสฤษดิ์  และคุณณัฐวิทย เปนตัวแทนจาก 
ชอง 7 ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ และจะชวยสนับสนุนงาน  Project New Home และงานท่ี
เก่ียวของดาน TV Digital  ดวย 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม
วาระในครั้งนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และแตงต้ังบุคคล
ท่ีไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ
ดังตอไปน้ี 

1.  นายอัครรัตน ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนน
เสียงเห็นดวยจํานวน 242,936,474 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 
27,100 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 2,917,600 เสียง 

2.  นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบํารุง บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน 
นางวัชนี วัฒนถวัลยวงศ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 245,862,374 เสียง (คิด
เปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 18,300 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 500 เสียง 
และ 
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3. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน บุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทน 
นายจักรพันธ ลีละมาสวัฒน ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 245,862,374 เสียง 
(คิดเปนรอยละ 99.99 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 18,300 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 500 
เสียง 

วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนของกรรมการสําหรับป 2557 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูพิจารณา
กําหนดคาตอบแทนของกรรมการตามหลักการขยายตัวของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท รวมทั้งขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการ (ตาม
คําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน) เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 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 2556 
จํานวนเงินไมเกิน 3   ลานบาท  ท้ังน้ี การจัดสรรคาบําเหน็จใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการสรรหา
และกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกําหนด 

จากนั้น ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 และ
คาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 ตามรายละเอียดดังกลาวขางตน 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2557 และคา
บําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานป 2556 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดวย
คะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 233,508,768 เสียง (คิดเปนรอยละ 94.91 ของจํานวน



  
 

9

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม) ไมเห็นดวย 2,999,300 เสียง และงดออกเสียง
จํานวน 9,512,906 เสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
สําหรับป 2557   

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา ตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 กําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของ
ผูสอบบัญชีทุกป ท้ังน้ี ในการแตงต้ังผูสอบบัญชีสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมได 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ไดคัดเลือกผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนแตงต้ังบุคคลดังตอไปนี้ 

1. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ 

2. นายไพบูล ตันกูล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 

3. นางสาวสกุณา แยมสกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906  

ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นท่ีสํานักงาน 
ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให
เปนผูสอบบัญชีรับผิดชอบเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและ
รับรองงบการเงินของบริษัทฯ และจะเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557  

ทั้งน้ี ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัท
ยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่
เสนอมาน้ันไมเปนผูสอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ มาแลวหารอบปบัญชีติดตอกัน 

คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 ของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 
750,000 บาท และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนเงินจํานวน 950,000 บาท รวมคาสอบบัญชี
ทั้งส้ินจํานวน 1,700,000 บาท โดยเปนอัตราท่ีสูงกวาป 2556 ซึ่งมีคาสอบบัญชีรวมท้ังส้ิน 
1,600,000 บาท 
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มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู
ถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน แตงต้ัง (1) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แยมสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4906 ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผูสอบบัญชีทานอื่นที่
สํานักงาน ก.ล.ต. ไดใหความเห็นชอบ ซึ่งบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส 
จํากัด มอบหมายใหเปนผูสอบบัญชีรับผิดชอบเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท
ยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยผูสอบบัญชีคนใด
คนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  และจะเปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2557 และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนเงินจํานวน 750,000 บาท และ
คาสอบบัญชีของบริษัทยอยเปนเงินจํานวน 950,000 บาท รวมคาสอบบัญชีทั้งส้ินจํานวน 
1,700,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 246,002,174 เสียง (คิดเปนรอยละ 
99.99 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็น
ดวยจํานวน 18,300 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 500 เสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 และขอ 26 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารงานของบริษัทฯ  
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2557 ประชุมเม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2557 เห็นสมควรให
แกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 และขอ 26 ประธานฯ จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 และขอ 26 โดยใหยกเลิกขอความเดิมและใหใช
ขอความใหมตามรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ขอความเดิม 

“ขอ 23 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ และเลือกกรรมการอีก
คนหนึ่งเปนกรรมการผูจัดการ  
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึง 
หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได” 

“ขอ 26 คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1)  จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท 
 (2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท 
ควบคุมกํากับ ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่
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ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่อง ดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน
กอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน 
เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวน
ที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไข
หนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 
 (3) คณะกรรมการอาจแตงต้ังกรรมการจํานวนหน่ึงตามท่ีเห็นสมควรใหเปน
คณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และให
คณะกรรมการต้ังกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร ท้ังนี้กรรมการบริหารมี
สิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกําหนด โดยไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารผูนั้นในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชน
อยางอื่นในฐานะกรรมการหรือพนกังานของบริษัท 
 (4) คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ก็ได” 
 
ขอความใหม 

“ขอ 23 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ  
        ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหน่ึง 
หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให

กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคนปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได” 

“ขอ 26 คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี้ 
 (1) จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษัท
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนที่ชอบดวยกฎหมายดวยความซ่ือสัตยสุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชนของบริษัท 
 (2) กําหนดเปาหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงานและงบประมาณของบริษัท 
ควบคุมกํากับ ดูแลการบริหารและการจัดการของคณะกรรมการบริหาร ใหเปนไปตามนโยบายที่
ไดรับมอบหมาย เวนแตในเรื่อง ดังตอไปนี้ คณะกรรมการตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน
กอนการดําเนินการ อันไดแก เรื่องท่ีกฎหมายกําหนดใหตองไดรับมติอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุน 
เชน การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุนกู การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวน
ที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น หรือการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท การแกไข
หนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ เปนตน 
 (3) คณะกรรมการมีอํานาจแตงต้ังกรรมการและ/หรือบุคคลอ่ืนใด คนหน่ึงหรือ
หลายคนตามที่เห็นสมควร ใหเปนคณะกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมาย
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จากคณะกรรมการบริษัท และใหคณะกรรมการต้ังคณะกรรมการบริหารคนหน่ึงเปนประธาน ทั้งนี้
กรรมการบริหารมีสิทธิไดรับคาตอบแทนและบําเหน็จ โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
กรรมการบริหารผูน้ันในอันท่ีจะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนอยางอื่นในฐานะกรรมการ 
หรือพนักงานของบริษัท แลวแตกรณี 
 (4) คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอื่นใดใหดําเนินกิจการของบริษัทภายใตการ
ควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแกไขอํานาจนั้นๆ ก็ได” 

รวมท้ังเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณามอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทและ/หรือ
บุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจมอบหมาย มีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงถอยคํา ใน
ขอบังคับดังกลาวไดตามความจําเปนและเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน
บริษัทมหาชนในการจดทะเบียนขอบังคับกับกระทรวงพาณิชย 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 23 และขอ 26 โดยยกเลิกขอความเดิมและใหใชขอความใหม
ตามที่ประธานเสนอ รวมทั้งพิจารณามอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ 
และ/หรือบุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจมอบหมาย มีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลงถอยคํา ในขอบังคับดังกลาวไดตามความจําเปนและเหมาะสมเพ่ือให
เปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียนขอบังคับกับกระทรวง
พาณิชย ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 246,002,174 เสียง (คิดเปนรอยละ 99.99 
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวย
จํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 18,800 เสียง 

วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
 

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนซักถาม มีผูถือหุนไดสอบถามและเสนอแนะตอที่ประชุม สรุปไดดังน้ี 
  

นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมถึงแนวนโยบายการดําเนินงาน
ของป 2557 ซึ่งจะเปนการตอบประเด็นท่ีผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับเรื่องโครงการ New Home 
ที่บริษัทฯ จะสรางสตูดิโอใหม และเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทฯ คราวที่ผานมา ดังน้ี  
 
1. บริษัทฯ จะผลักดันธุรกิจเดิมท้ัง 5 ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหพัฒนาเติบโตอยางเต็มที่ 
2. การระดมทุนโดยการเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อดําเนินโครงการ New Home หรือเพื่อการสราง

สตูดิโอน้ัน บริษัทฯ ขอชี้แจงความคืบหนาวา บริษัทฯ คัดสรรที่ดินไวจํานวน 3 ทําเล ไดแก 
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รังสิต รังสิต-นครนายก และนวลฉวี จังหวัดปทุมธานี โดยบริษัทฯ จะทําการจัดสรรท่ีดินมา
สรางเปนสตูดิโอในลักษณะที่เปนสากล (Universal Studio) เพื่อรองรับทั้งการถายทํา
ภาพยนตรระดับฮอลลีวูด ภาพยนตรโฆษณา การผลิตรายการโทรทัศน คอนเทนตตางๆ 
สําหรับรองรับ TV Digital และสรางWare House เพื่อเก็บรักษาอุปกรณโดยใหบริการ
ควบคูกับการใหเชาสตูดิโอ กลาวคือ ลูกคาสามารถเชาสตูดิโอเพื่อถายทําภาพยนตรพรอม
ทั้งเชาอุปกรณจากบริษัทฯ ไดในคราวเดียว   บริษัทฯ อยูระหวางพิจารณาลงทุนซื้อที่ดินเพื่อ
นํามาพัฒนาโดยบริษัทจะคํานึงทําเลท่ีต้ัง และงบประมาณเปนประเด็นสําคัญ  อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ขอเรียนวาโครงการ New Home นั้นจะเริ่มดําเนินการประมาณกลางไตรมาส
ที่ 2 ของปนี้ โดยคาดวาจะแลวเสร็จและสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทฯ ในป 2559 

3. สําหรับงานดานการขายน้ัน เนื่องจากในตลาดปจจุบันมีคูแขงจํานวนมาก บริษัทฯ จึงตอง
ทํา Synergy รวมกันภายในกลุมบริษัทฯ   ตลอดจนอาศัยฐานลูกคาที่มีความเชื่อม่ันใน
บริษัทฯ อยางแทจริง และการสรางฐานลูกคาใหม   

4. อีกประเด็นหน่ึงที่สําคัญ คือ TV Digital ซึ่งมีปญหาดานบุคลากร เน่ืองจากเปนครั้งแรกของ
ประเทศไทยสําหรับ TV Digital บุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญจึงหาไดยาก บริษัทฯ จึงมี
นโยบายรวมมือกับมหาวิทยาลัยในการใหความรูกับนิสิต นักศึกษา และใหทุนการศึกษา 
เพื่อใหเยาวชนเหลานี้เติบโตเปนบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต  ซึ่งจะเปนแหลงท่ีมาของ
บุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณตลอดจนคุณภาพที่เหมาะสมกับธุรกิจและเปนการ
โอกาสในสรางคอนเทนตใหมๆ ใหเกิดขึ้น 

 
ทั้งน้ี ปจจุบันบริษัทฯ ไดเ ร่ิมดําเนินการตามนโยบายทั้ง 4 ประการดังกลาวขางตนแลว 
โดยประมาณไตรมาสท่ี 2-3 ของปนี้คาดวาผูถือหุนจะไดเห็นภาพของโครงการตางๆ ชัดเจนขึ้น 
 
นายสุรศักด์ิ สัจจะเดว ผูรับมอบฉันทะ เสนอแนะตอที่ประชุมดังน้ี 1) บรษิัทฯ ควรจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนมากกวา 1 คร้ังตอป เพื่อสนบัสนุนใหบริษัทฯ สามารถดําเนินโครงการตางๆ ได
โดยเร็ว 2) การหาที่ดินทําเลดีราคาถูกนั้นแทบจะเปนไปไมได บริษัทฯ อาจตองลงทุนสูงเพื่อ
แลกเปล่ียนกับผลตอบแทน บริษัทฯ ควรรีบพิจารณา หากบริษัทฯ ใชเวลาในการพิจารณามาก
อาจทําใหเสียโอกาสทางธุรกิจ อาทิ โครงการ New Home  และ 3) การดําเนินงานของบริษัทฯ 
โดยสวนใหญอางอิงกบัชอง 7 ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ บริษัทฯควรท่ีจะหาโอกาสทางธุรกิจ
เพิ่มเติมได  
นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา 1) การคัดสรรท่ีดินของ
บริษัทฯ มีขอจาํกัดมาก อาทิ ทําเลที่ต้ังตองสามารถเขา-ออกงาย และ ดารานักแสดงสามารถ
เดินทางสัญจรสะดวก และขอจํากัดทางกฎหมาย เชน กฎหมายผังเมือง เก่ียวกับการกําหนดการ
กอสรางอาคารในพ้ืนที่ท่ีมีความเขมงวดมากข้ึน เปนตน บริษัทฯ จึงจําเปนตองใชเวลาในการ
พิจารณาเปรียบเทียบความเหมาะสม อยางไรก็ตาม การสรางสตูดิโอของบริษัทฯ จะดําเนินการ
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โดยเร็วที่สุด 2) ตลาดปจจุบันยังมีสัดสวนของอปุทาน (Demand) มากกวาอปุสงค (Supply) มี
ชองทางใหบริษัทฯ เติบโต โดยการเติบโตของบริษัทฯ จะเนนการเติบโตแบบม่ันคงแขง็แรง โดยมี
ชอง 7 เปนลูกคาหลักสําคัญ รวมไปถึงชองอื่นๆ ซึ่งบรษิัทฯ อยูระหวางพจิารณาดําเนินการ 
ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติม ดังนี้ 1) โครงการ New Home นั้นบริษัทฯ วางแผนใหมีการกอใหเกิด
รายไดในป 2559 ซึ่งไมไดลาชากวากําหนดการที่วางไว 2)บริษัทฯ มีแผนการผลิตรายการ
โทรทัศน ซึ่งบริษัทฯ มีความไดเปรียบจากการมีผูถือหุนรายใหญเปนสถานีโทรทัศน แตมีขอจํากัด
ตามกฎเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ บริษัทฯ จึงตองพิจารณาอยางรอบคอบ และ 3) บริษัทฯ ต้ังเปารายไดใน
อนาคตไววาจะมีจาํนวนท่ีสูง โดยจะเนนการเติบโตทั้งแบบ Organic Growth และ Inorganic 
Growth ซึง่ผูถือหุนนาจะไดเห็นภาพชัดเจนขึ้นภายในป 2557 น้ี 
 
นางศิริพร ขัตตพงษ ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามตอถึงประเด็นดังนี้           
1) จํานวนคูแขงในธุรกิจบริการใหเชาอุปกรณ  และ 2) นโยบายของบริษัทฯ ในการเขารวม
โครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา 1) ธุรกิจบริการใหเชาอุปกรณในปจจุบันมี
ผูประกอบการหลัก 3 ราย ท้ังน้ี ธุรกิจนี้นอกจากการลงทุนในอุปกรณที่มีราคาสูงแลว ก็ยังมีปจจัย
เรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญใหการบริการอีกดวย จึงเปนขอจํากัดที่ทําใหมีคูแขงรายใหมได
ยากขึ้น  และ 2) สําหรับโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนในการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นนั้น บริษัทฯ อยูระหวางพิจารณาและดําเนินการในเบื้องตน ซึ่งบริษัทฯ เห็นวาจะเขา
รวมโครงการในอนาคต 
 
นายสถิตย ธรรมสวยดี  ผูถือหุน สอบถามถึงประเด็นดังนี้ 1) อัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ คาดวา
จะไดรับจากโครงการ New Home 2) ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ จากธุรกิจบริการใหเชา
อุปกรณกรณีของลูกคาตางประเทศ และ 3) ความแตกตางของเงื่อนไขการใหเครดิตลูกหนี้
ระหวางธุรกิจบริการใหเชาอุปกรณ และธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมใน 2 ประเด็นแรกดังนี้ 1) บริษัทฯ ประมาณการอัตรา
ผลตอบแทนของโครงการ New Home ไวมากกวารอยละ 10 และหากรวมรายไดจากธุรกิจเสริม
ดวยคาดวาอัตราผลตอบแทนจะมากกวารอยละ 15    2) ปจจุบันแนวโนมของลูกคาตางประเทศ
ที่จะใชบริการเชาอุปกรณจากบริษัทฯ มีมากข้ึน อาทิ ลูกคาจากประเทศจีน และอินเดีย เนื่องดวย
ศักยภาพของบริษัท และกลุมลูกคาตางประเทศมองเห็นวาตนทุนการผลิตในประเทศไทยน้ันตํ่า
กวาประเทศอื่นๆ  นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท ชี้แจง
เพิ่มเติมวา ท้ังลูกหนี้ในธุรกิจบริการใหเชาอุปกรณ และธุรกิจผลิตรายการโทรทัศน บริษัทฯ 
กําหนดเงื่อนไขการใหเครดิตลูกหนี้ไวไมแตกตางกันประมาณ 90 วัน 
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นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับธุรกิจบริการใหเชา
อุปกรณ ดังนี้ 1) บริษัทฯ มีแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการใหบริการอยางไร 
เนื่องจากปจจุบันทราบวาอุปกรณของเกียรเฮดถูกจองเปนการลวงหนาเต็มอัตรา 2) สวนแบง
ตลาดของบริษัทฯ ในธุรกิจประเภทน้ี และมูลคาตลาดจะมีอัตราการเติบโตอยางไร และ 3)  
ตามความเขาใจของผูถือหุน อุปกรณของตลาดบน (“High-End”) และตลาดลาง (“Low-End”) 
มีความใกลเคียงกัน แตบริษัทฯ มีการแยกแบรนดสําหรับ High-End และ Low-End ดังน้ัน 
บริษัทฯ มีปจจัยในการแยกสวนของ High-End และ Low-End อยางไร นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมดังนี้ 1) การใหบริการของบริษัทฯ แตละคร้ังจะมีเวลา
ดําเนินการขนสงและจัดเตรียมประมาณ 2-3 วัน ดังนั้น แมลูกคาจะจองเต็มอัตราแตบริษัทฯ ตอง
เสียเวลาดังกลาว  บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะมุงเนนการเชาระยะยาวเพ่ือลดอัตราการเสียเปลา 
2) มูลคาตลาดของธุรกิจบริหารใหเชาอุปกรณอยูที่ประมาณ 1,700 ลานบาท แตปญหาสําคัญ
อยูท่ีการตัดราคาของคูแขง โดยบริษัทฯ มีจุดแข็งอยูท่ีคุณภาพของอุปกรณและการใหบริการ 
ดังน้ันสวนแบงตลาดของบริษัทฯ โดยเฉล่ียจึงไมนอยกวารอยละ 30   และ 3) คุณภาพของ
อุปกรณระดับ High-End และ Low-End มีความแตกตางกัน โดยบริษัทฯ มองวาตลาด Low-
End ของธุรกิจน้ียังมีโอกาสเติบโตอีกมาก บริษัทฯ จึงมีการแยกแบรนดสําหรับตลาด Low-End 
โดยเฉพาะ 
 
นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผูถือหุน ใหขอเสนอแนะตอที่ประชุมเพิ่มเติมดังนี้ 1) บริษัทฯ 
ควรที่จะเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย อาทิ เว็บไซตโดยจัดใหมีภาษาตางประเทศท่ีสาม และการ
หาขอมูลจาก Search Engine อาทิ Google ควรจะปรากฏขอมูลของบริษัทฯ เปนอันดับแรกๆ 
เปนตน 2) บริษัทฯ ควรจะจัดทําสมุดภาพเพ่ือรวบรวมอุปกรณทั้งหมดของบริษัทฯ ใหลูกคา
พิจารณาโดยสะดวก 3) บริษัทฯ ควรท่ีจะเพิ่มขอคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินในรายการปลด
หน้ี อาทิ เสริมใหมีผูเชี่ยวชาญทางการเงินจากสถาบันการเงินมาใหคําแนะนําทายรายการ ซึ่ง
บริษัทฯ จะสามารถเก็บคาโฆษณาจากสถาบันการเงินไดอีกตอหนึ่ง และ 4) บริษัทฯ ควรจะผลิต
ส่ือส่ิงพิมพท่ีเก่ียวกับธุรกิจโฆษณา และโทรทัศน เพื่อสงเสริมใหวงการส่ือรูจักบริษัทฯ มากข้ึน อีก
ทั้งยังสามารถชักนําใหบุคลากรท่ีมีความสามารถเขารวมองคกรมากขึ้น นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวขอบคุณและรับไวพิจารณา 

นายมานะชัย  ตันติกาญจนกุล  ผูถือหุน แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ ผูบริหาร และทีมงาน
ทุกฝายของบริษัทฯ ที่มุงม่ันทํางานหนักเพื่อโครงการ New Home และชี้แจงเพิ่มเติมวา ตนเขาใจ
วาการดําเนินโครงการดังกลาวจําเปนตองอาศัยเวลาในการพิจารณา เนื่องจากโครงการดังกลาว
อาศัยเงินลงทุนมหาศาล บริษัทฯ จึงตองใชวิจารณญาณอยางดีท่ีสุด รวมไปถึงการพิจารณาทํา
ธุรกิจกับผูประกอบการรายใหม บริษัทฯ ก็ควรพิจารณาอยางรอบคอบ นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร กลาวขอบคุณ และใหคําม่ันวาคณะกรรมการ และผูบริหารจะพยายาม
อยางเต็มที่เพื่อใหผลประกอบการของบริษัทฯ เปนไปในทางท่ีดีขึ้น 
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 ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ปดประชุมเวลา 12.10 น. 

. 
          

       ลงชื่อ    ประธานท่ีประชุม 

           (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 
 
  

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 

                  (นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง) 


