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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
 บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

         

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชมุเมื่อวนัท่ี  29 ตลุาคม  2558  เวลา 13.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรม รอยลัปร๊ินเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  เลขท่ี  
269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี    ประธานกรรมการ 
2. นายภมูิชาย วชัรพงศ์    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์   กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์   กรรมการ 
5. นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบ ารุง   กรรมการ 
6. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์   กรรมการ 
7. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง   รองกรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอสิระและที่ปรึกษากฎหมายอสิระที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ และทีมงาน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซียพลสั จ ากดั 
2. นางกลุกนิษฐ ค าศิริวชัรา ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 

เร่ิมการประชุม 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 97 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 276,413,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
51.9935 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้ นของบริษัทฯ ท่ีจ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 
531,629,851 หุ้น) ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมเพ่ิมเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 149 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
288,294,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.2284 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุ  
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ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุม และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จดัการและเลขานุการ
บริษัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ สรุปได้ดงันี ้วาระท่ี 1 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระท่ี 2 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2558 และได้จัดส่งให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องภายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2558 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1) 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2558 ตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
287,677,317 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0
เสียง       

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่ งสินทรัพย์อันได้แก่ การลงทุนในโครงการ
ก่อสร้างเมืองถ่ายหนังครบวงจร (โครงการ New Home) ตามแผนการลงทุนใหม่ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงรายละเอียดของ
วาระนีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ 

นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ของบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 14 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมตัิให้บริษัทหรือ
บริษัท แมท็ช่ิง บรอดคาสท์ จ ากดั เข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์อนัได้แก่ การเข้าซือ้ท่ีดินเพ่ือ
พฒันาโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจรภายใต้ช่ือ โครงการบ้านใหม่ (“โครงการ New Home”) 
ในราคาซือ้ขายรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 455 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องจ านวนประมาณ 18 
ล้านบาทรวมทัง้อนมุตัิเงินลงทุนก่อสร้างโครงการ New Home เป็นเงิน 296 ล้านบาท รวมมลูค่า
ทัง้สิน้ 769 ล้านบาทนัน้ ในการด าเนินโครงการ New Home ดงักลา่ว ฝ่ายบริหารของบริษัทได้มี
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมในการวางผงัท่ีตัง้โครงการโดยเปลี่ยนแปลงผงัท่ีตัง้โครงการ
ใหม่เพ่ือใช้ประโยชน์จากท่ีดินให้เกิดมูลค่าสูงสุด และได้พิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุ
ก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมคณุภาพโครงการ New Home ให้ได้มาตรฐานสากลซึ่งส่งผลให้เงินลงทุนท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ New Home เพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั ดงันัน้ ท่ีประชุมคณะกรรมการ
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บริษัทครัง้ท่ี 9/2558 จงึได้มีมติให้เสนอต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 เพ่ือพิจารณา
อนุมัติการลงทุนในโครงการ New Home ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงผังท่ีตัง้โครงการใหม่และ
ปรับเปลี่ยนประเภทวัสดุก่อสร้างเพ่ือเพ่ิมคุณภาพโครงการNew Home ให้ได้ระดับ
มาตรฐานสากลตามแผนการลงทุนใหม่ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสารสนเทศการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 2) 
(“แผนการลงทุนใหม่”) รวมมูลค่าโครงการเป็นเงินทัง้สิน้ 1,187 ล้านบาท (เพ่ิมขึน้จากท่ีท่ี
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้มีมติอนมุตัิไว้จ านวน 418 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็น
ร้อยละ 54.33 ของมูลค่าโครงการเดิม) ซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าการก่อสร้างรวม 714 ล้านบาท และ
ราคาท่ีดินท่ีใช้ในการพฒันาโครงการรวมค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องรวมมลูค่า 473 ล้านบาท (บริษัท 
แมท็ช่ิง บรอดคาสท์ จ ากดั ได้ช าระคา่ท่ีดินและรับโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินดงักล่าวเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วเม่ือเดือนตลุาคม 2557 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557) 

การเข้าท ารายการดงักล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและ /หรือ
บริษัทย่อยซึ่งเข้าข่ายรายการประเภทท่ี 1 ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 
20/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547  โดยมี
ขนาดรายการและรายละเอียดเก่ียวกับการเข้าท ารายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าท า
รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรายงานความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ซึง่จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2-3) 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณามอบอ านาจให้กรรมการผู้มี
อ านาจของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ มีอ านาจในการ
ด าเนินการใดๆ ท่ีจ าเป็นหรือเก่ียวเน่ืองกบัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ดงักล่าวข้างต้นได้
ทกุประการ 

นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นวา่
โครงการ New Home ไม่จ าเป็นต้องอยู่ใกล้ถนนใหญ่ และบริเวณสตดูิโอไม่ควรมีมลภาวะทาง
เสียง จงึเห็นสมควรย้ายโครงการไปบริเวณด้านหลงัของท่ีดิน เพ่ือให้บริษัทสามารถน าท่ีดินส่วน
ท่ีติดถนนใหญ่ไปท าประโยชน์อื่นในอนาคต   และการปรับเปลี่ยนประเภทวสัดกุ่อสร้างเพ่ือเพ่ิม
คณุภาพของสตดูิโอโครงการ New Home ให้เป็นสตดูิโอระดบัมาตรฐาน เพ่ือให้บริการแก่ลกูค้า
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศรายใหญ่ๆ  ให้หันมาใช้
บริการสตดูิโอในประเทศไทย   
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และได้ชีแ้จงถงึขบวนการจดัประมลู โดยมีผู้ เข้าประมลูเป็นผู้ รับเหมาท่ีมีช่ือเสียงและผลงานดีมา
ตลอด 5 ราย โดยใช้ราคาประมูลเป็นส่วนในการคัดเลือกแบบโปร่งใส และยังชีแ้จงถึงความ
แตกต่างของวสัดุและนวตักรรมในการก่อสร้างท่ีท าให้ได้สินค้าท่ีได้มาตรฐานสากล NC 25 
(Sound Stage) 

 ทัง้นี ้พืน้ท่ีโดยรวมของสตูดิโอและฟังก์ชั่นห้องต่างๆส าหรับแผนการลงทุนใหม่มีขนาดพืน้ท่ี ท่ี
เพ่ิมขึน้  และนายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงความ
คืบหน้าของโครงการซึ่งอยู่ระหว่างการถมดิน และคาดว่าจะลงเสาเข็มภายในเดือนธันวาคม 
2558 

 นอกจากนี ้บริษัทได้รับทราบว่า มูลค่าการลงทุนในประเทศไทยของกองถ่ายภาพยนตร์
ต่างประเทศมีอตัราสงูขึน้  และคาดว่าจะมีมาตราการการให้ค่าตอบแทนส าหรับภาพยนตร์ท่ีมา
ถ่ายท าในประเทศไทย ท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเตรียมน าเสนอต่อของคณะรัฐมนตรี   
บริษัทจึงเช่ือมั่นว่าโครงการ New Home น่าจะสร้างผลก าไรให้กับบริษัทและผู้ ถือหุ้ นได้ใน
อนาคต  

 นายประวิทย์ เจษฎาอภิมขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมถึง (1) สาเหตท่ีุเงินลงทุนในโครงการ 
New Home เพ่ิมขึน้ (2) แหล่งเงินทุนท่ีบริษัทใช้ในโครงการ New Home (3) ท่ีตัง้ของโครงการ 
New Home และความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะจดัให้ผู้ ถือหุ้นเข้าเย่ียมชมโครงการ (4) แผนการตลาด
ของโครงการ New Home และ (5) จดุเดน่ของโครงการเม่ือเปรียบเทียบกบัผู้ประกอบการรายอื่น 
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงันี ้(1) การพิจารณาอนุมตัิ
เงินลงทุนในการประชุมครัง้ก่อนมีข้อจ ากดัของเวลา เน่ืองจากบริษัทจ าเป็นต้องเร่งตดัสินใจซื อ้
ท่ีดินแปลงดงักลา่วซึง่มีคณุสมบตัิสอดคล้องกบัความต้องการของบริษัท และหลงัจากซือ้ท่ีดินมา 
ฝ่ายบริหารได้พิจารณาเพ่ิมเติม และมีความเห็นวา่บริษัทควรลงทนุก่อสร้างโครงการ New Home 
ให้ได้ระดบัมาตรฐานตามรายละเอียดท่ีเรียนให้ทราบไปแล้ว (2) บริษัทจะท าการกู้ ยืมเงินจาก
สถาบันการเ งิน (3)  โครงการ New Home ตัง้อยู่บนถนนบางนาตราด จากแยก
มหาวิทยาลยัอสัสมัชญัเข้าไปโครงการจะอยู่ทางขวา ทัง้นี ้บริษัทยินดีให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าชม
โครงการ (4) แผนการตลาดของบริษัทจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ (i) การติดต่อผ่านผู้ช่วยผู้ผลิต 
(“Co-Producer”) ในประเทศไทยเพ่ือประสานไปยงัผู้ผลิตภาพยนตร์ตา่งประเทศ และ (ii) การท า
ตลาดตรงไปต่างประเทศเพ่ือโฆษณาสตดูิโอของบริษัท และ (5) สตดูิโอ โครงการ New Home 
เป็นสตูดิโอแบบ All Media สามารถให้บริการได้ทัง้การถ่ายท าภาพยนตร์  รายการโทรทัศน์  
ละคร  ตลอดจนการจดักิจกรรม  (Event) ตา่งๆ 

 นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกลุ ผู้ รับมอบอ านาจ สอบถามต่อท่ีประชุมถึง (1) ระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการ New Home (2) เงินทนุท่ีจะใช้สร้างส านกังานของเกียร์เฮดถูกค านวณรวมในเงินลงทุน
ท่ีเสนอเพ่ืออนมุตัิแล้วหรือไม ่(3) ผลกระทบตอ่เจ้าของท่ีดินข้างเคียงระหวา่งการก่อสร้างโครงการ 
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New Home (4) ข้อดีข้อเสียของการลงทุนก่อสร้างทัง้โครงการในคราวเดียวเปรียบเทียบกบัการ
สร้างแบบค่อยเป็นค่อยไป และ (5) ผลกระทบจากการลงทุนในโครงการ New Home ต่อสภาพ
คล่องของกระแสเงินสด (Cash Flow) และอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท นายภูมิชาย วชั
รพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้(1) เน่ืองจากท่ีดินของบริษัทมีขนาด 216 
ไร่ ดังนัน้ ระยะเวลาคืนทุนจึงนาน (2) เงินลงทุนท่ีขออนุมัติจากท่ีประชุมรวมถึงค่าก่อสร้าง
ส านกังานของเกียร์เฮดแล้ว แต่บริษัทยงัไม่ได้คดัเลือกผู้ รับเหมาในส่วนนี ้ (3) งานก่อสร้างของ
บริษัทเป็นไปตามระบบและถูกต้องตามข้อก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ดงันัน้ หากมีการ
ร้องเรียนก็จะไม่เป็นปัญหาแต่ประการใด (4) การก่อสร้างแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่เกิดประโยชน์ 
เน่ืองจากสตูดิโอท่ีสร้างเสร็จก่อนจะยังไม่สามารถใช้งานได้เน่ืองจากงานก่อสร้างอื่นๆ จะ
ก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนและมลภาวะทางเสียงรบกวนการถ่ายท า (5) การลงทุนในโครงการ 
New Home ไม่น่าจะกระทบสภาพคล่องของบริษัท เน่ืองจากปัจจุบนับริษัทยงัมีสภาพคล่องท่ีดี  
ไม่มีภาระหนีส้ิน และอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบันการเงินในการขอกู้  ส าหรับอัตราการ
จ่ายเงินปันผลอาจถูกกระทบบ้างในช่วงปีแรกของการลงทุน ทัง้นี ้ขึน้กับปัจจัยอื่นๆ ในอนาคต
ด้วย  

 นายวิชิต ลออเสถียรกลุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ลกูค้าเป้าหมายของโครงการ New Home และ 
(2) แผนการขยายธุรกิจของเกียร์เฮด นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ี
ประชุม ดงันี ้(1) บริษัทเน้นทัง้ลูกค้าในประเทศ และลูกค้าต่างประเทศ และ (2) ธุรกิจหลกัของ
เกียร์เฮดเป็นการให้เช่าอุปกรณ์ส าหรับถ่ายท าภาพยนตร์ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีการขยายธุรกิจให้
ครอบคลมุธุรกิจให้การสนับสนุนการถ่ายท าละคร โดยบริษัทได้เข้าซือ้กิจการมาบริหารภายใต้ 
แบรนด์แฮนดีเ้กียร์ซึง่ประกอบธุรกิจให้เช่าอปุกรณ์การถ่ายท าละคร คอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ 
เข้ามาเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบัเกียร์เฮด 

นายนรินทร์ ชนวิทยาสิทธิกุล ผู้ รับมอบอ านาจ สอบถามถึง (1) รายได้เฉลี่ยของสตูดิโอ 
Pinewood ในประเทศมาเลเซีย (“Pinewood”)  และ (2) ความตรงตอ่เวลาของบริษัทผู้ รับเหมาท่ี
รับผิดชอบโครงการ New Home นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ี
ประชุม ดงันี ้(1) บริษัทไม่ทราบรายละเอียดรายได้ของ Pinewood  (2) บริษัทได้มีการคดัเลือก
บริษัทผู้ รับเหมาจากบริษัทผู้ รับเหมารายใหญ่ๆ ตามขัน้ตอน ซึ่งบริษัทผู้ รับเหมารายนีม้ีประวตัิ
การท างานท่ีดีและมีศกัยภาพสงู จงึมีความมัน่ใจวา่จะสามารถก่อสร้างเสร็จตามก าหนด 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุถงึ (1) ท่ีมาของแหลง่เงินทนุของบริษัท แมท็ช่ิง 
บรอดคาสท์ จ ากดั (2) ระดบัของมาตรฐาน NC 25 ถือเป็นขัน้พืน้ฐานหรือขัน้สงู เมื่อเปรียบเทียบ
กบัระดบัมาตรฐานของ Pinewood (3) สาเหตท่ีุรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระหน้า 41 
ระบุพืน้ท่ีสตดูิโอเท่ากบั 11,226 ตารางเมตร และ (4) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาสตดูิโอ และ
ความเสี่ยงด้านโรคภยัท่ีอาจเกิดจากวสัดกุ่อสร้าง นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
ชีแ้จงต่อท่ีประชุมดงันี ้(1) บริษัท แม็ทช่ิง บรอดคาสท์ จ ากัด น าเงินทุนมาจากการเพ่ิมทุนของ
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บริษัท (2) NC 25 เป็นมาตรฐานของสตดูิโอขัน้พืน้ฐานท่ีสามารถรองรับการถ่ายท าภาพยนตร์  
(3) พืน้ท่ีท่ีระบุในรายงานของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระดงักล่าวรวมส่วนของฟังก์ชั่นและห้อง
ตา่งๆ ท่ีมีไว้เพ่ือให้บริการ และ (4) สตดูิโอของโครงการ New Home เป็นการลงทุนระยะยาวซึง่มี
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมน้อยมาก และมีมาตรการความปลอดภยัท่ีรัดกมุ นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รอง
กรรมการผู้จดัการและเลขานุการบริษัท ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า ค่าบ ารุงรักษาสตดูิโอต ่ามาก เน่ืองจาก
วสัดท่ีุใช้เป็นวสัดชุัน้ดีและทนทาน  

 จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการลงทุนในโครงการก่อสร้างเมืองถ่ายหนงั
ครบวงจรตามแผนการลงทนุใหม ่และการมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์
อนัได้แก่ การลงทนุในโครงการก่อสร้างเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (โครงการ New Home) 
ตามแผนการลงทุนใหม่และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วยจ านวน 287,924,418 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง 

วาระที่ 3 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

นายประวิทย์ เจษฎาอภิมขุ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามถึง ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสท่ี 3 นาย
ภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนัอยู่ในภาวะชะลอตวั ผู้ประกอบการล้วนได้รับผลกระทบเช่นเดียวกบัสภาพเศรษฐกิจ      

นายภมิูสิทธ์ิ สถานานนท์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วให้ก าลงัใจคณะกรรมการและทีมผู้บริหารของบริษัท และ
เสนอแนะบุคลากรท่ีมีช่ือเสียงและผลงานให้กบับริษัท นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร รับไว้พิจารณา 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามท่ีประชมุถงึ (1) ลกัษณะของมาตรฐาน NC 25 (2) ตวัอย่าง
ของสตูดิโอท่ีมีมาตรฐานสูงกว่า NC 25 (3) ประมาณการณ์สัดส่วนรายได้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศของโครงการ New Home (4) แผนการของบริษัทในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ และ 
(5) ความร่วมมือระหว่างบริษัทและบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จ ากัด (“ช่อง 7”) นายภูมิ
ชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงันี ้(1) มาตรฐาน NC 25 เป็น
มาตรฐานขัน้พืน้ฐานท่ีสามารถควบคมุและปรับระดบัเสียงในสตดูิโอให้ไม่มีเสียงรบกวนระหว่าง
การถ่ายท า (2) สตดูิโอท่ีมีมาตรฐานสงูกว่า NC 25 มีในประเทศองักฤษ (3) ตลาดในประเทศยงั
ถือเป็นหลักส าคัญ โดยบริษัทประมาณการตลาดต่างประเทศไว้ร้อยละ 20-30 (4) บริษัทอยู่
ระหว่างชะลอการด าเนินธุรกิจการผลิตภาพยนตร์เพ่ือศึกษาทิศทางตลาด และ (5) บริษัทและ
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ช่อง 7 ไม่มีความร่วมมือระหว่างกนัเป็นพิเศษแต่อย่างใด เป็นการเสนอการให้บริการตามธุรกิจ
ปกติ  

นายวิชิต ลออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ข้อมูลและผลประกอบการของแฮนดีเ้กียร์ นาย 
ภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เมื่อ 2 ปีท่ีแล้วบริษัทเข้าซือ้
กิจการ  และน ามาบริหารภายใต้แบรนด์แฮนดีเ้กียร์ซึง่สามารถสร้างผลก าไรได้เป็นอย่างดีและมี
อตัราการเติบโตสงู ซึง่ปัจจบุนัแฮนดีเ้กียร์ครองสว่นแบ่งตลาดมากท่ีสดุ 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึ ธุรกิจ Timelapse นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ี
ประชมุวา่ บริษัทลงทนุในธุรกิจ Timelapse โดยอาศยับคุลากรท่ีมาจากบริษัท สยามพฒันาฟิล์ม 
จ ากดั ซึง่ธุรกิจนีย้งัอยู่ในระยะเร่ิมต้น และเร่ิมมีลกูค้าตา่งประเทศเข้ามาใช้บริการ 

นายประวิทย์ เจษฎาอภิมขุ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะต่อท่ีประชุมว่า ในอนาคตโครงการ New Home 
ควรพฒันาไปในลกัษณะเดียวกนักบั Universal Studio ท่ีประเทศสิงคโปร์ นายภูมิชาย วชัรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รับไว้พิจารณาโดยต้องค านงึถงึปัจจยัอื่นๆ ในอนาคตประกอบด้วย 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมถึง (1) ผลกระทบต่อโครงการ 
New Home กรณีท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (“BOI”) เปลี่ยนนโยบายในการให้สิทธิ
ประโยชน์จากการพิจารณาระยะห่างจากกรุงเทพมหานครมาเป็นการก าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบของคลัสเตอร์ (2) มาตรฐานการถมดินในพืน้ท่ีของโครงการ New Home  (3) สิ่ง
อ านวยความสะดวกของพนักงานกรณีท่ีต้องย้ายสถานท่ีท างาน และ (4) สาเหตุท่ีท่ีปรึกษา
ทางการเงินอิสระประเมินอตัราการใช้พืน้ท่ีของโครงการ New Home ร้อยละ 40 ในปี 2560 และ
ร้อยละ 70 ในปี 2566 นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้(1) 
บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการ และคาดว่าโครงการ New Home จะได้รับสิทธิประโยชน์จาก 
BOI   (2) พืน้ท่ีของโครงการสูงกว่าพืน้ท่ีข้างเคียงและมีการถมดินเพ่ิมอีก  1.5  เมตร ดงันัน้ 
ปัญหาน า้ท่วมและดินทรุดคาดว่าจะไม่เกิดต่อโครงการ  นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ว่าจ้างบริษัทท่ี
ปรึกษา   วิศวกรผู้จัดการโครงการ (Project Manager) มาควบคุมคุณภาพการก่อสร้างของ
โครงการอย่างใกล้ชิด (3) บริษัทได้ให้ทางเลือกแก่พนกังานทุกรายว่าจะเลือกอยู่หอพกัซึง่บริษัท
จดัให้บริเวณใกล้กบัโครงการ หรือจะรับเงินสนบัสนนุด้านท่ีพกัอาศยั และ (4) เน่ืองจากปกติของ
การเช่าพืน้ท่ีของผู้ ประกอบการในประเทศไทยจะจ่ายค่าบริการเต็มอัตราเฉพาะวันท่ีถ่าย
ภาพยนตร์ ส าหรับวันสร้างหรือประกอบและเคลื่อนย้ายฉากจะจ่ายค่าบริการบางส่วนเท่านัน้ 
ดงันัน้ อตัราการใช้พืน้ท่ีจงึไม่ถงึร้อยละ 100 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ ผลกระทบในกรณีท่ีโครงการ New Home มีต้นทนุสงูขึน้เพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
แตไ่มไ่ด้เพ่ิมอตัราคา่ใช้บริการ นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุม
ว่า อตัราค่าใช้บริการดงักล่าวเป็นอตัราเร่ิมต้นเพ่ือศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ  ส่วนการ
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ก าหนดราคาส าหรับให้บริการสตูดิโอคงต้องขึน้อยู่กับความต้องการของลูกค้าและทิศทางของ
ตลาดในอนาคต 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะเปลี่ยนเป้าหมายหลกัจากลูกค้าภายในประเทศ
เป็นลูกค้าต่างประเทศ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 
บริษัทมีแผนการท าการตลาดตา่งประเทศอยู่แล้ว แตล่กูค้าภายในประเทศก็ยงัมีความส าคญั 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ความเป็นไปได้ท่ีบริษัทจะระดมทุนผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเพ่ือลดความเสี่ยงจากความผนัแปรของอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ยืม 
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทจะกู้ เงินจากสถาบัน
การเงินเป็นหลกั หากไม่มีความจ าเป็นจริงๆ จะไม่รบกวนผู้ ถือหุ้น แต่บริษัทจะรับข้อเสนอของผู้
ถือหุ้นไว้พิจารณา 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึแนวโน้มท่ีถนนด้านหน้าโครงการ New Homeจะขยายเป็น 4 ช่องทางเดินรถ 
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัททราบว่าถนนคลอง
ด่านบางบ่อด้านหน้าโครงการจะถูกยกสูง แต่บริษัทยังไม่ทราบเก่ียวกับการขยายเป็น 4 ช่อง
ทางเดินรถ 

  

ไมม่ีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชมุเวลา 14.50 น. 

 

       ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ 

           (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 

 

ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 

                               (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) 


