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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2557 
 บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ โซลูช่ัน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

         

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวันที่  14  ตุลาคม   2557  เวลา  10.00 น. ณ หองราชดําเนิน โรงแรม รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ  เลขท่ี  269 ถนนหลานหลวง เขตปอมปราบ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ/ผูบริหาร และบุคคลท่ีเกี่ยวของท่ีเขารวมประชุม 

1. นายสมฤทธิ์ ศรีทองดี    ประธานกรรมการ 
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ    ประธานเจาหนาที่บริหาร 
3. นายสมบุญ ชีวสุทธานนท   กรรมการผูจัดการ 
4. นายพัฒนพงค หนูพันธ   กรรมการ 
5. นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบํารุง   กรรมการ 
6. นายณัฐวิทย บุณยะวัฒน   กรรมการ 
7. นายอัครรัตน ณ ระนอง    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายกมล รัตนไชย    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
และนายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง   รองกรรมการผูจัดการและเลขานุการบริษัท 

กรรมการท่ีไมไดเขารวมประชุม 

1.   นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท่ีเขารวมประชุม 

1. นางรัชดา เกลียวปฏินนท และทีมงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลัส จํากัด 
2. นางกุลกนิษฐ คําศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด 

เร่ิมการประชุม 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เปนประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวามีผูถือหุน
เขารวมประชุมดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 132 ราย นับจํานวนหุนได 293,450,960 หุน คิดเปนรอยละ 
55.1984 ของหุนที่จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ (หุนของบริษัทฯ ท่ีจําหนายไดแลวมีจํานวนท้ังส้ิน 
531,629,851 หุน) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปดการประชุมไดมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเขารวม
ประชุมเพิ่มเติม รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีเขารวมประชุมจํานวนท้ังส้ิน 162 ราย นับจํานวนหุนได 
298,755,651 หุน คิดเปนรอยละ 56.1962 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเปนองค
ประชุม ประธานฯ กลาวเปดการประชุม และมอบหมายใหนายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง รองกรรมการผูจัดการและ
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เลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ สรุปไดดังนี้ วาระท่ี 1 ตองไดรับมติอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 และ 3 ตอง
ไดรับมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน จากน้ัน ประธานฯ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2557 

ประธานฯ ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู  
ถือหุนประจําป 2557 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 
293,978,801 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0
เสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพยอันไดแก การเขาซ้ือท่ีดินและอาคาร
โกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด รวมท้ังอนุมัติเงิน
ลงทุนกอสรางโครงการเมืองถายหนังครบวงจร 

ประธานฯ มอบหมายใหนายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงรายละเอียดของ
วาระนี้ใหที่ประชุมทราบ 

นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยบริษัทมีแผนการ
พัฒนาโครงการเมืองถายหนังครบวงจร ซึ่งจะประกอบดวย สตูดิโอ อาคารจัดเก็บอุปกรณ และ
อาคารสํานักงานภายใตชื่อโครงการบานใหม (New Home Project) เพื่อรองรับการถายทํา
ภาพยนตรท้ังกลางแจง ในรม รวมถึงการถายทําใตนํ้า เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับ
อุตสาหกรรมส่ือภาพยนตรและโทรทัศนที่ เปล่ียนแปลงเขาสูระบบทีวีดิจิตอล และเพื่อให
สอดคลองกับนโยบายของบริษัทที่มีเปาหมายครองสวนแบงตลาดของธุรกิจบริการใหเชา
อุปกรณและสถานที่ถายทําภาพยนตร ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 10/2557 จึงมีมติให
เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหพิจารณาอนุมัติใหบริษัทหรือบริษัทแม็ทชิ่ง บรอดคาสท จํากัด  (ซึ่ง
เปนบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนรอยละ 99.99 ) (“แม็ทช่ิง บรอดคาสท”) เขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยอันไดแกการเขาซื้อท่ีดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“BAM”) 
ซึ่ง BAM ไมไดเปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันกับบริษัท จํานวน 18 แปลง เน้ือที่รวม 216 ไร 1 งาน 56 
ตารางวา (หรือ 86,556 ตารางวา)พรอมอาคารโกดังเก็บของ 1 หลังพื้นที่ใชสอย 3,200 ตาราง
เมตร (800 ตารางวา) ต้ังอยูท่ี ถนนบางบอ-คลองดาน (ทล.3117) / ถนนบางนา-ตราด (ทล.34 ) 
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ตําบลบางเพรียง,บางบอ อําเภอบางบอ จังหวัดสมุทรปราการ  (“ท่ีดินท่ีซ้ือ”) เพื่อพัฒนา
โครงการเมืองถายหนังครบวงจรขางตนในราคาซ้ือขายรวมเปนเงินทั้งส้ิน 455 ลานบาท และ
คาใชจายท่ีเก่ียวของจํานวนประมาณ 18 ลานบาท  โดยบริษัทหรือแม็ทชิ่ง บรอดคาสทจะชําระ
ราคาคาที่ดินที่ซื้อดังกลาวเปนเงินสดท้ังจํานวนรวมท้ังอนุมัติเงินลงทุนกอสรางโครงการเมืองถาย
หนังครบวงจรมูลคาการกอสรางรวม 296 ลานบาท รวมมูลคาโครงการท้ังส้ิน 769 ลานบาท และ 
ในกรณีที่แม็ทชิ่ง บรอดคาสทเปนผูเขาซื้อที่ดินที่ซื้อ แม็ทชิ่ง บรอดคาสทจะดําเนินการเพิ่มทุนใน
จํานวนไมเกิน 770 ลานบาทและบริษัทจะจองซื้อหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวทั้งหมดเพื่อใหแม็ท
ชิ่ง บรอดคาสทนําเงินที่ไดจากการเพิ่มทุนไปชําระราคาคาซื้อท่ีดินที่ซื้อตอไป  

ทั้งน้ี บริษัทไดพิจารณาคัดสรรท่ีดินอยางรอบคอบ โดยที่ดินที่ซื้อมีคุณสมบัติครบถวนทั้งในแง
ทําเลท่ีต้ัง ราคา และการคมนาคมขนสง บริษัทซื้อท่ีดินดังกลาวมาในราคาตํ่ากวาราคาประเมิน
ประมาณรอยละ 31 อีกท้ังท่ีดินที่ซื้อดังกลาวเปนท่ีดินที่พรอมพัฒนาซึ่งบริษัทจะสามารถ
ดําเนินการสรางสตูดิโอไดทันที และคาดวาผูถือหุนจะเริ่มเห็นภาพของโครงการเมืองถายหนัง
ครบวงจรเฟสแรกของบริษัทประมาณไตรมาสท่ี 1 ของป 2559 โดยบริษัทมีแผนการในการ
ดําเนินงาน ดังนี้ 

เฟสที่ 1 

1. สวนแรก คือ ประมาณ 10 ไรดานหนาของท่ีดินที่ซื้อซึ่งติดถนนใหญ บริษัทพิจารณาแลวเห็น
วานาจะมีมูลคาสูงข้ึนในอนาคต บริษัทจึงตัดสินใจเก็บไวสําหรับโครงการในอนาคต โดยใน
ระหวางนี้บริษัทจะใชเปนลานกิจกรรมกลางแจง (Outdoor Event) เพื่อสงเสริมการตลาด 

2. สวนท่ีสอง คือ โกดังเก็บของซึ่งมีพื้นท่ีใชสอย 3,200 ตารางเมตร บริษัทจะตอเติมใหมีพื้นท่ีใช
สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และพัฒนาเปนโกดังเก็บอุปกรณถายทําภาพยนตร/ละคร 
และสํานักงานของบริษัท เกียรเฮด จํากัด (“เกียรเฮด”)  

3. สวนท่ีสาม คือ สตูดิโอถายทําภาพยนตรใตนํ้า (“Underwater Studio”) ขนาด 25x25 ตาราง
เมตร แหงแรกของประเทศไทย 

4. สวนท่ีส่ีจะเปนโรงยานยนตรและสวนสรางฉาก 

5. สวนที่หาจะเปนสวนของสตูดิโอถายทําภาพยนตรจํานวน  5 หลัง ซึ่งประกอบดวยสตูดิโอ
ขนาดเล็ก 2 หลัง ขนาดกลาง 2 หลังและขนาดใหญ 1 หลัง   และโรงเก็บฉากเพื่ออํานวย
ความสะดวกแกผูใชบริการ  
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เฟสที่ 2 

คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะพิจารณาดําเนินการพัฒนาเฟสที่ 2 ตอไปหากโครงการ
ถายหนังครบวงจรเฟสแรกประสบผลสําเร็จ และสรางรายไดใหกับบริษัท ทั้งน้ี โดยใชที่ดินท่ีซื้อ
สวนท่ีตอจากเฟส 1  มาพัฒนาเปนสตูดิโอเพิ่มข้ึน  และสถานที่ถายทํากลางแจง (“Outdoor 

Studio”)  

อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนาดังกลาวอาจมีการปรับเปล่ียนได เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณ 
ภาวะตลาด และปจจัยอื่นๆ แวดลอม 

ทั้งน้ี การเขาทํารายการดังกลาวขางตนเปนการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมี
นัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและประกาศของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยพ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเขาทํารายการ
ปรากฎในสารสนเทศการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยและความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระท่ีแนบทายรายงานการประชุมน้ี 

 โดยบริษัทหรือแม็ทชิ่ง บรอดคาสท จะเขาทํารายการดังกลาวก็ตอเม่ือที่ประชุมมีมติอนุมัติการเขา
ทํารายการดังกลาว และคูสัญญาท่ีเก่ียวของไดลงนามในสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของเปนท่ีเรียบรอย
แลว และรวมทั้งเงื่อนไขบังคับกอนตางๆ ที่จะระบุไวในสัญญาดังกลาวสําเร็จลง 

 นอกจากน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบ
อํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทและ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผูมีอํานาจมอบหมายเปนผูมี
อํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเก่ียวเนื่องกับการซื้อที่ดินท่ีซื้อดังกลาวขางตนได 
ทุกประการ 

ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกซื้อที่ดินจาก BAM เนื่องจากในการประชุม
คราวท่ีแลวผูถือหุนไดรับแจงวาบริษัทไดคัดสรรท่ีดินไว 3 ทําเล ไดแก รังสิต รังสิต-นครนายก 
และนวลฉวี จังหวัดปทุมธานี นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุม
วา เนื่องจากบริษัทไดหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่ีดินท้ัง 3 ทําเลดังกลาวแลวพบวา ที่ดินดังกลาว
มีปญหาเร่ืองนํ้าทวม บริษัทจึงจําเปนตองหาท่ีดินแปลงอื่นและตัดสินใจเลือกท่ีดินท่ีซื้อเนื่องจาก
(1) ทําเลท่ีต้ังมีการคมนาคมขนสงท่ีสะดวกใกลสนามบินสุวรรณภูมิ (2) ราคาไมสูง และ (3) 
อําเภอบางบอเปนตัวเลือกหน่ึงของแผนการสรางนิคมอุตสาหกรรมบันเทิงในอนาคต 
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นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) ปญหานํ้าทวมของที่ดินที่
จะซื้อ และ (2) การพัฒนาโครงการของบริษัทกอใหเกิดมลภาวะทางเสียงหรือไม และ (3) 
แผนการของบริษัทที่จะลดระยะเวลาคืนทุน (“Payback Period”) ของโครงการ และให
ขอเสนอแนะตอที่ประชุมวา ดานหนาของที่ดินที่ซื้อที่ติดถนนใหญควรพิจารณาหาคูคา/พันธมิตร
เพื่อพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย (Commercial) เพื่อประโยชนในการลดตนทุนทางธุรกิจของ
บริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมดังน้ี (1) ที่ดินท่ีซื้อใน
สวน 92 ไร  มีระดับสูงกวาที่ดินใกลเคียงประมาณ 1 เมตร ดังนั้น จึงไมนามีปญหาเร่ืองน้ําทวม 
(2) การพัฒนาโครงการจะไมกอใหเกิดมลภาวะทางเสียง และ (3) ที่ดินท่ีซื้อมีขนาดใหญ การ
คํานวณ Payback Period คํานวณจากมูลคาเงินลงทุนท่ีไดรวมตนทุนที่ดินและคาใชจายที่
เก่ียวของของท่ีดินทั้งแปลงขนาดเนื้อท่ี 216 ไร 1 งาน 56 ตารางวา  ในขณะท่ีขอมูลรายไดและ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตไดประมาณจากการพัฒนาโครงการเฉพาะของเฟสท่ี 1 บน
พื้นท่ีประมาณ 33 ไร เทานั้น โดยยังไมไดคํานึงถึงรายไดจากการพัฒนาโครงการเฟสตอไป  ซึ่ง
ในความเปนจริงที่ดินสวนที่เหลือบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในเฟสตอไป อาทิเชน การ
สรางสตูดิโอเพิ่ม  การสราง Outdoor Studio  และแผนการพัฒนาในสวนดานหนาของท่ีดินท่ีซื้อ  
โดยทั้งนี้ โครงการของบริษัทจะเปนการใหบริการครบวงจรแหงแรกของประเทศไทยท่ีมีมาตรฐาน
ระดับเอเซีย ดังน้ัน Payback Period จึงไมนาจะยาวถึง 21 ปอยางแนนอน 

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ  ผูถือหุน  สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) เงินลงทุนในการผลิต 
(“Projection Finance”) ไมไดคํานวณรวมสวนที่เปน Outdoor Studio ใชหรือไม (2) 
กําหนดเวลาที่จะเริ่มโครงการเฟสท่ี 2 ของบริษัท  (3) แผนการรองรับของบริษัทในกรณีที่
โครงการไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว (4) อัตราคาบริการใหเชาสตูดิโอของบริษัท และ (5) 
วิธีการถายทําภาพยนตรใตน้ําในปจจุบัน นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจง
ตอที่ประชุมวา (1) Projection Finance ยังไมคํานวณรวมสวนของ Outdoor Studio และยังไม
รวมประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI)  (2) เนื่องจากบริษัทตองพิจารณาปจจัยอื่นๆ ประกอบดวย จึงยังไมสามารถกําหนดเวลาท่ี
แนชัดในการดําเนินโครงการเฟสที่ 2 ได (3) บริษัทมีแผนการรองรับโดยจะพัฒนาโครงการของ
บริษัทใหเปนบริการครบวงจร  โดยมีแผนการพัฒนาท่ีดินท่ีซื้อสวนดานหลัง124 ไร  พัฒนาเปน
สวนปา ขุดสระ สรางทําเลตางๆ  เพื่อรองรับการถายทําสําหรับงานละคร  ที่จะสามารถสราง
รายไดไดอีกชองทางหน่ึง โดยประมาณการเงินลงทุนจากเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท  (4) 
คาบริการใหเชาสตูดิโอของบริษัทมีอัตราใกลเคียงกับสตูดิโออื่นๆ ในประเทศไทย  และ (5) 
ปจจุบันการถายทําภาพยนตรใตนํ้า เน่ืองจากยังไมมีสตูดิโอใตนํ้าสวนใหญจะใชสถานท่ีสระจุฬา
ภรณ และแมนํ้าเจาพระยา 

นายสุรศักด์ิ สัจจะเดว ผูรับมอบฉันทะ เสนอตอที่ประชุมให (1) พิจารณายายโครงการเฟสแรก
ของบริษัททั้งหมดไปยังที่ดินดานหลัง เพื่อใหที่ดินดานหนาสามารถนํามาปรับใชไดในอนาคต 
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และ (2) ในการเพิ่มทุนของบริษัทควรจะพิจารณาถึงความจําเปนและกําหนดเวลาที่บริษัท
ตองการใชเงินทุนดวย ดังน้ัน การที่บริษัททําการเพิ่มทุนไปในปที่แลวเพื่อนําเงินทุนมาซื้อท่ีดิน 
ตนเห็นวาเปนการดําเนินการที่ไมสมควรเพราะบริษัทไดผลตอบแทนจากเงินที่ไดมานั้นในอัตรา
ตํ่า นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา (1) หากบริษัทยาย
โครงการทั้งหมดมาดําเนินการในที่ดินดานหลัง บริษัทจะตองเสียคาใชจายสูงมากในการเตรียม
ที่ดิน บริษัทจึงวางแผนท่ีจะเรงพัฒนาโครงการสวนแรกเพ่ือสรางรายไดเปนตนทุนใหกับบริษัท
พัฒนาโครงการสวนอื่นตอไป และ (2) เนื่องจากการเลือกสรรท่ีดินเพื่อพัฒนาโครงการตอง
ดําเนินการอยางรอบคอบจึงตองใชระยะเวลามาก ทําใหระยะเวลาท่ีเพิ่มทุนไมสอดคลองกับ
ระยะเวลาในการพัฒนาโครงการ  

นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผูถือหุน เสนอใหที่ประชุมพิจารณาถึง (1) ความคุมคาและ
ประโยชนของการยายโครงการท้ังหมดของบริษัทมายังท่ีดินดานหลัง (2) การวางแผนภาษี และ 
(3) การเพิ่มอัตราความเร็วของสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย (Wifi) ภายในบริเวณสตูดิโอของ
บริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา แผนการท่ีเสนอใหผู
ถือหุนพิจารณาน้ันเปนแผนการผานการพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทแลววาจะชวยใหบริษัทประหยัดคาใชจายในการเตรียมท่ีดินไดเปนจํานวน
มาก และแมที่ดินที่เหลือจะถูกลอมรอบดวยที่ดินของบริษัทแตถนนดานขางที่ตัดผานเปนถนน
ขนาดใหญ ดังนั้น หากมีบุคคลภายนอกสนใจจะซ้ือหรือเชาท่ีดินดังกลาวของบริษัทจึงไมนาจะมี
ปญหา เนื่องจากที่ดินทุกสวนมีทางเขาออกแยกจากกันไดชัดเจน สําหรับขอเสนออื่นๆ บริษัท
ขอรับไวพิจารณา                   

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) วิธีการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุนจํานวนประมาณ 700 ลาน
บาทของบริษัท (2) ความเปนไปไดที่บริษัทจะกูยืมเงินเพื่อเปนตนทุนในการพัฒนาโครงการ
เพิ่มเติม และ(3) ปญหาการเส่ือมสภาพของอุปกรณและเครื่องมือของบริษัทอันเนื่องมาจากไอ
ทะเล และประการสุดทาย มีความเห็นพองกับคณะกรรมการและผูบริหารสําหรับรูปแบบการ
จัดสรรท่ีดินเพื่อพัฒนา และขอเสนอใหบริษัทจัดกิจกรรมเย่ียมชมสตูดิโอของบริษัทและเก็บ
คาบริการเพื่อสรางรายไดใหกับบริษัทอีกทางหน่ึง นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่
บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา (1) บริษัทมีการลงทุนในกองทุนท่ีมีอัตราความเส่ียงตํ่า (2) 
คณะกรรมการและผูบริหารพิจารณาแลวมีความเห็นวาบริษัทควรพิจารณาแนวโนมตลาดใน
อนาคตกอนการตัดสินใจพัฒนาโครงการเพิ่มเติม บริษัทจึงยังไมมีนโยบายกูยืมจากแหลง
ภายนอก และ (3) เคร่ืองมือของบริษัทมีมาตรการดูแลรักษาที่เปนมาตรฐานสากลโดยเก็บไวใน
หองปรับอากาศซึ่งไอทะเลไมสามารถเขาถึงจึงไมมีปญหาการเสื่อมสภาพจากไอทะเล 

ผูถือหุน  สอบถามตอท่ีประชุมถึง (1) สาเหตุท่ีราคาที่ดินที่ซื้อตํ่ากวาราคาตลาด และ (2) การ
แขงขันของบริษัทในระดับเอเซีย และ (3) การกอใหเกิดรายไดของบริษัทจากโครงการถายหนัง
ครบวงจร นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา (1) เนื่องจาก 
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BAM ตองการขายเหมาท่ีดินทั้ง 18 แปลง และทางบริษัทมีการเจรจาตอรอง   ราคาซื้อจึงตํ่ากวา
ราคาตลาด (2) โครงการของบริษัทถือวาเปนโครงการท่ีมีมาตรฐานระดับสูงในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต และ (3) รายไดของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอยางแนนอน ทั้งโดยเฉพาะอยางย่ิงจากธุรกิจ
บริการใหเชาอุปกรณ  ธุรกิจบริการใหเชาสตูดิโอ และธุรกิจอื่นๆ แบบครบวงจรอยางเชน ธุรกิจ 
Post Production 

นายนรา ศรีเพชร ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมถึง เสนทางการคมนาคมขนสงของท่ีดินที่ซื้อ 
นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ท่ีดินท่ีซื้อสามารถเดิน
ทางเขาออกไดหลายเสนทาง อาทิ  ทางหลวงแผนดินหมายเลข 43 สายบางนา- หนองไมแดง 
(ถนนบางนา-ตราด)   ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร)   ทางหลวงแผนดินหมายเลข 3117 สายคลองดาน-บางบอ  ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 3268 สายสําโรง-บางบอ (ถนนเทพารักษ) และทางพิเศษบูรพาวิถี  

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง แหลงเงินทุนท่ีบริษัทจะนํามาพัฒนาโครงการ และความเปนไป
ไดที่บริษัทจะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทคร้ังที่ 3 (Warrant 
No.3) นายภูมิชาย วัชรพงศ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เงินทุนที่บริษัทไดรับจากการเพิ่มทุนนาจะ
เพียงพอสําหรับการพัฒนาโครงการ หากไมเพยีงพอบริษัทก็จะใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทโดย
ขณะนี้บริษัทเห็นวายังไมจําเปนตองทําการกูยืมมาเพื่อพัฒนาโครงการ นอกจากนี้ บริษัทจะแจง
ใหผูถือหุนทราบทันทีหากมีแผนการท่ีจะออกและเสนอขาย Warrant No.3 

จากนั้น ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยอันไดแก 
การเขาซื้อท่ีดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด 
รวมท้ังอนุมัติเงินลงทุนกอสรางโครงการเมืองถายหนังครบวงจร และการมอบอํานาจดังกลาว
ขางตน 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
อันไดแก การเขาซื้อที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย กรุงเทพ
พาณิชย จํากัด รวมท้ังอนุมัติเงินลงทุนกอสรางโครงการเมืองถายหนังครบวงจร และการ
มอบอํานาจตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 298,755,651 
เสียง (คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) ไมเห็นดวยจํานวน 0 เสียง  และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงคใหมอีก 17 
ขอ รวมเปน 91 ขอ 
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ประธานฯ มอบหมายใหนายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจงรายละเอียด
ของวาระนี้ใหที่ประชุมทราบ 

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อประโยชนในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 10/2557 จึงมีมติใหเสนอตอท่ีประชุมผูถือ
หุนใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เร่ือง
วัตถุประสงคของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงคใหมอีก 17 ขอ รวมเปน 91 ขอดังรายละเอียด
ปรากฏตามสําเนารางวัตถุประสงคท่ีเพิ่มเติมซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม  

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการมอบ
อํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผูมีอํานาจมอบหมาย มี
อํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงถอยคํา ในวัตถุประสงคดังกลาวไดตามความจําเปน
และเหมาะสมเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียน
วัตถุประสงคกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

นายปราโมทย ลิบรัตนสกุล  ผูถือหุน สอบถามตอท่ีประชุมถึงการประกอบกิจการโรงไฟฟาพลัง
ปรมาณูซึ่งปรากฎในรางวัตถุประสงคท่ีเพิ่มเติมขอ 88 นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการ
ผูจัดการ ชี้แจงตอที่ประชุมวา การแกไขวัตถุประสงคในคร้ังนี้เพื่อใหบริษัทสามารถดําเนินกิจการ
ไดครอบคลุมทุกธุรกิจที่เกี่ยวของและ/หรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมตอที่ประชุมวา บริษัทประสงคจะแกไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงคใหครบถวนตามมาตรฐานทั่วไป ท้ังนี้เนื่องจากมีบุคคลภายนอกติดตอมายังบริษัท
เพื่อเสนอติดต้ังเครื่องผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย (Solar Cell) บริษัทจึงไดดําเนินการ
แกไขวัตถุประสงคในคร้ังนี้เพื่อใหครอบคลุมธุรกิจเหลานี้ดวย แตอยางไรก็ตามบริษัทยังคงให
ความสําคัญตอธุรกิจหลักของบริษัทเปนอยางยิ่ง 

นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) รางวัตถุประสงคท่ีเพิ่มเติมขอ 77 
เก่ียวกับหนวยงานที่มีหนาท่ีกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน ซึ่งปจจุบัน
หนวยงานกํากับดูแลเปนองคกรอิสระไมใชหนวยงานราชการ และ (2) รางวัตถุประสงคที่
เพิ่มเติมขอ 88 และ 89 เก่ียวกับโรงไฟฟาพลังปรมาณู และกิจการดานพลังงานตางๆ นั้น เขาใจ
วาการดําเนินกิจการดังกลาวจะตองไดรับใบอนุญาตกอนประกอบกิจการ นายกมล รัตนไชย 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากคณะกรรมการไดเสนอให
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอํานาจใหกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทและ/หรือบุคคลท่ี
กรรมการผูมีอํานาจมอบหมาย มีอํานาจในการแกไข เพิ่มเติม เปล่ียนแปลงถอยคํา ใน
วัตถุประสงคดังกลาว ดังนั้น รางวัตถุประสงคอาจมีการแกไขเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและ
ตามคําส่ังของทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด 
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จากน้ัน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท 
และแกไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เ ร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท โดยเพิ่ม
วัตถุประสงคใหมอีก 17 ขอ รวมเปน 91 ขอ และการมอบอํานาจตามที่เสนอดังกลาวขางตน 

 มต ิ ท่ีประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของ
บริษัท และแกไขเปล่ียนแปลงหนังสือบริคณหสนธิขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท 
โดยเพ่ิมวัตถุประสงคใหมอีก 17 ขอ รวมเปน 91 ขอ และการมอบอํานาจตามท่ีเสนอ
ทุกประการ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวยจํานวน 298,755,651 เสียง (คิดเปนรอยละ 100 
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม
เห็นดวยจํานวน 0 เสียง และงดออกเสียงจํานวน 0 เสียง  

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึงสาเหตุที่กําไรข้ันตนและกําไรสุทธิของบริษัทมีอัตราลดลง และ
สาเหตุท่ีคาใชจายในการบริหารมีอัตราเพิ่มขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับป 2556 นายภูมิชาย วัชรพงศ 
ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ
ไทยในปจจุบันประกอบกับสถานการณไมแนนอนทางการเมืองที่ผานมา และบริษัทกําลังประสบ
ปญหาดานทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จึงทําใหกําไรของบริษัทมีอัตราลดลงอยางไร
ก็ตาม บริษัทอยูระหวางปรับเปล่ียนลักษณะการประกอบธุรกิจใหสอดคลองกับสภาพการตลาด
ในปจจุบันเพื่อทํารายไดใหกับบริษัท 

ผูถือหุน  สอบถามตอท่ีประชุมถึง สํานักงานของบริษัทที่เขตดุสิตวาจะทําการยายหรือไม นาย
ภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา สํานักงานของบริษัทจะอยูท่ีเขต
ดุสิตเชนเดิม แตสํานักงานของเกียรเฮดซอยพหลโยธิน 44 จะยายมาที่อําเภอบางบอ สวนสตูดิโอ
ที่ซอยเพชรเกษม 112 บริษัทจะใหบุคคลอื่นเชาตอ 

นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) ตนทุนคาขนสงอุปกรณ
กรณีท่ีบริษัทยายโกดังเกียรเฮดไปยังที่ดินที่ซื้อ และ (2) นโยบายของบริษัทตอธุรกิจบางประเภท
ที่มีอัตราการสรางรายไดตํ่า หรือประสบภาวะขาดทุน นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่
บริหาร ชี้แจงตอที่ประชุมวา (1) โดยปกติลูกคาเปนผูรับผิดชอบคาขนสง แตกรณีท่ีบริษัทยาย
โกดังและสงผลใหลูกคาตองเสียคาใชจายในการขนสงเพิ่มข้ึน บริษัทอาจพิจารณาชดเชย
คาใชจายท่ีเพิ่มข้ึนใหบางสวนในชวงระยะเวลาหน่ึง (2) บริษัทอยูระหวางการพิจารณาแนวทาง
สําหรับธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทุน โดยบริษัทจะพยายามปรับเปล่ียนและหาแนวทางการดําเนิน
ธุรกิจดังกลาวเพื่อสรางรายไดและลดผลขาดทุนใหกับบริษัท เน่ืองจากธุรกิจเหลาน้ันยังมีมูลคา 
โดยบริษัทขอเวลาเพื่อพิจารณาอีกชวงเวลาหน่ึง  
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นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึงความเปนไปไดท่ีบริษัทจะจัดต้ังบริษัทข้ึน
เพื่อผลิตภาพยนตร นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา 
ปจจุบันบริษัทมี บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จํากัด ซึ่งดําเนินการผลิตรายการสารคดี และ
ภาพยนตรโฆษณา สําหรับการผลิตภาพยนตรน้ันบริษัทจะรับไวพิจารณา 

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง ที่มาของประมาณการรายไดของโครงการตามท่ีปรากฏใน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอที่
ประชุมวา ประมาณการรายไดดังกลาวคํานวณบนสมมุติฐานตามหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) จากโครงการเฟส 1  

นายไกรฤกษ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึง (1) แนวทางที่ใชในการ
ประมาณการรายไดตามที่ปรากฏในความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (2) ภาพลักษณ
ของบริษัทซึ่งยังติดอยูกับชอง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่บริหาร ชี้แจงตอที่
ประชุมวา (1) บริษัทคํานวณตัวเลขดังกลาวจากการประเมินจํานวนลูกคาผูใชบริการเกียรเฮด 
และ (2) สตูดิโอของบริษัทเปดรับทุกคายไมจํากัด อีกทั้งชอง 7 ผลิตละครแตสตูดิโอของบริษัท
รองรับการถายทําภาพยนตรเปนหลัก 

นายสุรศักด์ิ สัจจะเดว ผูรับมอบฉันทะ สอบถามตอที่ประชุมถึง จํานวนรอบในการใชบริการตอ
วันของลูกคาที่นํามาใชเปนฐานการประเมินรายได นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาที่
บริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา การประเมินคํานวณจากการใชบริการของลูกคา 1 รอบตอวัน 

นายบุญยงค ฐิติวรรธนะกุล ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมถึงขอดีของสตูดิโอของบริษัทเม่ือ
เปรียบเทียบกับการถายทําตามสถานที่จริง นายภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
ชี้แจงตอที่ประชุมวา สตูดิโอของบริษัทสามารถปรับเปล่ียนเปนทําเลใดก็ไดท่ีผูผลิตภาพยนตร
ตองการ ซึ่งเปนขอดีที่สําคัญประการหน่ึงของสตูดิโอเม่ือเปรียบเทียบการถายทําตามสถานท่ีจริง 
อีกทั้งการถายทําตามสถานที่จริงยังตองใชเงินทุนจํานวนมาก และใชระยะเวลาในการทํางาน
มากกวาการถายทําในสตูดิโอ นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมถึง
ประสบการณของตนในการผลิตภาพยนตรโฆษณาตามสถานท่ีจริงซึ่งมีตนทุนสูงมาก และใช
เวลาในการถายทํายาวนาน ในทางตรงกันขาม การถายทําในสตูดิโอ ผูผลิตสามารถดําเนินการ
แลวเสร็จครบวงจรไดในคราวเดียวโดยประหยัดเวลาและคาใชจายไดเปนอันมาก นอกจากนี้ ใน
อนาคตบริษัทอาจพัฒนาโครงการเปนเมืองถายหนังลักษณะคลายกับ Universal Studio อีก
ดวย 

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ลูกคาของบริษัทสวนใหญเปนชาวตางชาติเทานั้นหรือไม นาย
ภูมิชาย วัชรพงศ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ชี้แจงตอท่ีประชุมวา ลูกคาของบริษัทมีทั้งชาวไทย
และชาวตางชาติ 
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ไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

ปดประชุมเวลา 12.05 น. 

 

       ลงชื่อ    ประธานท่ีประชุม 

           (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 

 

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 

                  (นายวิโรจน บุญศิริรุงเรือง) 


