
  
 

1

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2559 

บริษัท แม็ทชิ%ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั%น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
                                                                                        
 
วัน เวลาและสถานที%ประชุม 
 ประชุมเมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ห้องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปริ$นเซส หลานหลวง 
เลขที� 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที%เข้าร่วมประชุม 
1. นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการและประธานกรรมการสรรหาและกําหนด 

คา่ตอบแทน 

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

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที%ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 
ผู้สอบบัญชีและที%ปรึกษากฎหมายที%เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววรางคณา พากเพียร          ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  
2. นางกลุกนิษฐ คําศิริวชัรา               ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั 
  
เริ%มการประชุม  
    นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงวา่มีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 62 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 295,972,034 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 55.67 ของหุ้ นที�จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดของบริษัท (หุ้ นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั Lงสิ Lน 
531,629,851 หุ้ น) ทั Lงนี L ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วม
ประชุมเพิ�มเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วมประชุมจํานวนทั Lงสิ Lน 84 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 
299,582,584 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.35 ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Lงหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 
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 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้ จัดการ  ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี Lแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
สรุปได้ดงันี L วาระที� 1, 3, 4, 5 และวาระที�  7 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระที� 6 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ และสําหรับวาระที� 2 เป็นวาระเพื�อทราบจงึไมต้่องมี
การลงมติ ทั Lงนี L บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั  จากนั Lน ประธานฯเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี L 
 
วาระที% 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั:งที%  1/2558 เมื%อวันที%  29 ตุลาคม 

2558 
  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Lงที� 1/2558 
ซึ�งประชุมเมื�อวนัที�  29  ตลุาคม  2558  รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครั Lงที� 1/2558 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามญัครั Lงที� 1/2558 เมื�อ

วันที� 29 ตุลาคม 2558 ตามที�ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 296,074,184 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที% 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 
 
 ประธานฯ มอบหมายให้นายภู มิชาย วัชรพงศ์  ประธานเจ้าหน้าที� บ ริหารและประธาน

กรรมการบริหารชี Lแจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปี 2558 ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น ซึ�งสรุป
ได้ดงันี L 

 
 นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานต่อที�ประชุม

ถึงสาเหตุที�บริษัทมีผลขาดทุน 51 ล้านบาทในผลประกอบการปี 2558  ทั Lงนี Lเพราะจากปัจจัยทั Lง
ภายนอกและภายใน ดงันี L 

•  จากสถานะการณ์ทางการเมืองที�เป็นผลพ่วงมาจากปลายปี 2557  ส่งผลให้กองถ่ายทําจาก
ต่างประเทศไม่เข้ามาใช้บริการภายในประเทศเนื�องจากยงัมีความไม่เชื�อมั�น   ธุรกิจให้บริการ
และให้เช่าอปุกรณ์จึงมีผลประกอบการไมเ่ป็นตามเป้าหมายตั Lงแต่ในไตรมาสแรกของปี  2558  
นอกจากนี L จากสถานการณ์ไม่สงบเหตรุะเบิดบริเวณหน้าศาลพระพรหมเอราวณัสง่ผลให้ยอด
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จองจากลกูค้าต่างประเทศถูกยกเลิก  ดงันั Lนรายได้จากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอปุกรณ์ในปี 
2558 จงึไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  

•  ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  ในปี 2558 บริษัทได้มีการสร้างสรรค์รายการใหม่เกิดขึ Lน “รายการ
เจ็ดดาวประจัญบาน”  แต่เนื�องจากยังไม่ได้รับการสนบัสนุนจากผู้สนบัสนุนเท่าที�ควร จึงต้อง
ยติุรายการ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามในการสร้างสรรค์รายการใหม่ซึ�งมีกระแสตอบ
รับ (Rating) ดีและสามารถสร้างรายได้ให้กบับริษัท 

•  ธุรกิจสิ�งพิมพ์ จากสภาพอุตสาหกรรมสิ�งพิมพ์ไม่มีการขยายตัวเพิ�ม บริษัทจึงมีการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลงเน้นการจดักิจกรรม (Event) เข้ามาร่วมตอ่ยอดกบัธุรกิจสิ�งพิมพ์ แตอ่ย่างไรก็ตาม
ประสบปัญหาด้านรายได้ไมเ่พียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายจงึต้องลดขนาดธุรกิจ 

•  ธุรกิจ Post  Production เริ�มดําเนินการในปี 2558  ยังไม่สามารถสร้างกําไรให้แก่บริษัทได้ใน
ระยะเวลาอันสั Lน  บริษัทจึงต้องให้การสนับสนุนต่อไปอีกซึ�งมีโอกาสต่อยอดธุรกิจร่วมกับ
โครงการสตดิูโอของบริษัทที�จะสร้างเสร็จในอนาคต 

•  ธุรกิจผลิตภาพยนตร์ บริษัทร่วมทุนกับกลุ่มทรู กลุ่มเมเจอร์และบางกอก ฟิล์ม  จัดตั Lงบริษัท 
ทรานส์ฟอร์เมชั�น ฟิล์ม จํากดั (“ทรานส์ฟอร์เมชั�น”) โดยบริษัทพิจารณาแล้ววา่ผู้ ร่วมทุนแต่ละ
รายมีธุรกิจที�เกื Lอหนุนกัน อย่างไรก็ตาม ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์เมชั�นไม่ได้รับการตอบรับ
เท่าที�ควร 

•  ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัทได้วิเคราะห์ทบทวน และได้มีการจัดโครงสร้างในการดําเนิน
ธุรกิจให้กระชับและแข็งแกร่ง เช่น (1) การปรับลดการใช้จ่ายดังเช่น ลดการเช่าพื Lนที�ที�เป็น
สํานกังาน  แตท่ั Lงนี Lยงัคงมีคา่เสื�อมราคาบางส่วนที�ยงัเป็นผลกระทบอยู่ในช่วง Q4 ของปี 2558  
หรือ (2) การปรับลดขนาดธุรกิจที�ไมป่ระสบผลสําเร็จ 

 
ทั Lงนี L  นอกจากการปรับโครงสร้างตา่งๆ แล้ว  ในปี 2559 บริษัทยงัคงทําการวิเคราะห์ภาพรวม  มอง
ถงึความเชี�ยวชาญและจุดเด่นในอนาคตของบริษัท ซึ�งประกอบด้วย (1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์ ภายใต้การดําเนินการของบริษัท เกียร์เฮด จํากัด (“เกียร์เฮด”) ซึ�งเป็นผู้ นําทางด้าน
การตลาด ในการให้บริการสําหรับธุรกิจการถ่ายทําภาพยนตร์เรื�อง  ภาพยนตร์โฆษณา     อีกทั Lง
เกียร์เฮดยังมีส่วนงานภายใต้แบรนด์ “แฮนดี L เกียร์” ซึ�งให้บริการสําหรับกองถ่ายทํางานละครโดย
ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดี  รวมถึงการมี Product service ต่างๆ เช่น รถห้องนํ Lา เต้นท์ติดแอร์ 
เพื�อให้บริการสนบัสนุนแก่กองถ่ายทําต่าง ๆ  นอกจากนี Lบริษัทกําลงัพิจารณาขยายธุรกิจของเกียร์
เฮดในส่วนงานเพิ�มใหม่ภายใต้แบรนด์ “ฟุตเกียร์” เพื�อให้บริการสําหรับผู้ ผลิตภาพยนตร์ที�ทํา
การตลาดผ่านทางสื�อ Social Medias (Viral) ที�มีงบประมาณจํากดั ( 2) นอกจากนี L บริษัทยงัคงมี
แผนธุรกิจเกี�ยวกบัโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร (“โครงการสตดิูโอ”)  ภายใต้การดําเนินการของ
บริษัท แมท็ชิ�ง บรอดคาสท์ จํากดั ดงันี L 
โครงการสตูดิโอ ประกอบด้วยสตูดิโอในร่ม (Indoor) จํานวน  5 หลัง  ภายใต้มาตรฐาน Sound 
Stage Noise Criterion 25 (“NC25”) และสตูดิโอกลางแจ้ง (Outdoor) ขนาดใหญ่  ซึ�งสามารถ
ให้ บ ริการแบ บ ครบ วงจร  เนื� องจากบ ริษั ท มีทั Lงอุป กรณ์  ส าธารณู ป ต่างๆ  (Production 
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Infrastructure)    ตลอดจนบุคลากรที�มีความเชี�ยวชาญรองรับความต้องการของลกูค้าได้ อาทิเช่น 
อปุกรณ์ในการถ่ายทํา   การทํา Post  Production  ที�สามารถรองรับลูกค้าที�เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์
เรื�อง ภาพยนตร์โฆษณา รายการโทรทัศน์  งานละคร สื�อโฆษณาและงานกิจกรรมต่าง เป็นต้น   
และในอนาคตบริษัทมีแผนงานหลงัการก่อสร้างสตดิูโอเสร็จ คือ สว่นงาน Art Department สําหรับ
การประกอบฉากการแสดงเพื�อให้บริการเสริมแก่ลกูค้า ซึ�งจะช่วยลดภาระและลดต้นทนุให้แก่ลกูค้า
ได้   นอกจากนี L ในอนาคตบริษัทมีแผนธุรกิจอื�นๆ ที�สมัพนัธ์กบัธุรกิจพื Lนฐาน (Diversification) ซึ�งมี
ศกัยภาพและความพร้อมที�จะดําเนินการได้   อาทิ การผลิตละคร เป็นต้น    
 
สําหรับความคืบหน้างานก่อสร้างโครงการสตดิูโอ เป็นดงันี L  

• สตูดิโอ Bq และ B2 เป็นสตูดิโอขนาดเล็ก 20 x 30  ขึ Lนโครง Truss แล้ว มีความคืบหน้า
ใกล้เคียงกนั 

• สตูดิโอ B3 เป็นสตูดิโอขนาดกลาง 30 x 40 จะเป็นสตูดิโอ Mock Up ที�คาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน เพื�อทําการทดสอบระบบสาธารณูต่าง ๆ  ปัจจุบนักําลงัจะ
ขึ Lนโครงหลงัคา 

• สตดิูโอ B4  เป็นสตดิูโอขนาดกลาง 30 x 40 มีความคืบหน้าใกล้เคียงกนั 

• สตูดิโอ B5  เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ 40 x 60 อยู่ ด้านหลังสุด อยู่ระหว่างการทํางาน
โครงสร้างฐานราก (Footing) 

• อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก  เริ�มดําเนินการแล้ว 

• อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์ของเกียร์เฮด  เริ�มดําเนินการแล้ว 

• อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด  เริ�มดําเนินการแล้ว 
โดยงานก่อสร้างยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้  ทั Lงนี L ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมพิธีการลงเข็ม
เสาเอกบริเวณโครงการในวนัที� 29 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.    

 
 สําหรับแผนการตลาด ปัจจบุนับริษัทได้ดําเนินการตา่ง ๆ ดงันี L 

(1)   การประสานกบัหน่วยงานราชการเพื�อรับการสนบัสนนุ  ดงัตอ่ไปนี L 
(1.1) บริษัทได้นําเสนอผลิตภณัฑ์และบริการของบริษัทต่อกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศเพื�อพิจารณาและจะนําเสนอในงานเทศกาลภาพยนตร์ที�เมืองคานส์ 
ประมาณกลางเดือน พฤษภาคม 2559 

(1.2) คณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทศัน์แห่งชาติ (“คณะกรรมการภาพยนตร์”) อยู่
ระหวา่งนําเสนอต่อที�ประชมุคณะรัฐมนตรีเรื�องการให้ผลตอบแทน (Incentives) 
แก่กองภาพยนตร์ต่างประเทศที�เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย ดังเช่นกรณีของ
ประเทศมาเลเซียที�มีอตัราส่วนลดพิเศษ (Rebate) ร้อยละ 30  หากเรื�องดงักล่าว
ได้รับอนุมัติจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นอย่างมาก เนื�องจากคณะกรรมการ
ภาพยนตร์ให้ความสําคัญต่อมาตรฐานของสตูดิโอ และสตูดิโอของบริษัทมี
มาตรฐานเป็นที�ยอมรับในระดบัสากล 
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(2)  การสานสัมพันธ์กับ Co-Production ในประเทศไทย ซึ�งเป็นผู้ ประสานงานกับ Producer 
ตา่งประเทศให้เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย โดยอํานวยความสะดวกทกุๆ ด้านแก่กองถ่ายทํา
ตา่งประเทศ 

(3)  การทําการตลาดผ่านเทศกาลภาพยนตร์ต่างๆ  เช่น งานมหกรรมโฆษณาแอดเฟส (Adfest)  
งานเทศกาลภาพยนตร์   

  
  ก่อนจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธาน

กรรมการบริหาร แจ้งต่อที�ประชุมว่า บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น (Private Sector Collective 
Action Coalition Against: “ CAC”) ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื�อประเมินตนเอง
เกี�ยวกบัการมาตรการตอ่ต้านการคอรัปชั�น และขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติั
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั�นตอ่ไป 

 
 นางสาวสุดารัตน์ ดิลกโกมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สดัส่วนการก่อสร้างสตูดิโอที�แล้วเสร็จ (2) 

อตัราการจองสตูดิโอล่วงหน้าเมื�องานก่อสร้างแล้วเสร็จ (3) ความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท  
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหารชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า 
(1) ปัจจุบันการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จประมาณร้อยละ 30  โดยคาดว่าการก่อสร้างจะเป็นไป
กําหนดการที� วางไว้  โดยจะมีสตูดิโอขนาดกลาง 1 หลัง เสร็จก่อนล่วงหน้าเพื� อทดสอบ
ประสิทธิภาพจากการใช้งานจริง (2) ธุรกิจของบริษัทต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที�มีการจอง
ล่วงหน้า แต่สําหรับการจองใช้สตูดิโอ ผู้ ใช้บริการจะต้องเห็นสภาพจริงของสตูดิโอตลอดจน
มาตรฐานต่างๆ ของสตูดิโอที�จะให้บริการแก่ลูกค้า จึงยังไม่มีการจองล่วงหน้า  แต่อย่างไรก็ตาม
บริษัทได้เริ�มทําการตลาดในเชิงรุกไปแล้ว (3)  บริษัทไมมี่ปัญหาในเรื�องเงินทนุ 

  
 นางสาวรุจิรา บางกุลธรรม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถามถึง

กําหนดเวลาที�บริษัทจะประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมของโครงการ CAC  
นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า ตามที�บริษัทได้เข้า
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�น 
(Private Sector Collective Action Coalition Against: “ CAC”) ขณะนี Lอยู่ในขั Lนตอนการสอบ
ทานเพื�อประเมินตนเองและปรับปรุงกระบวนการภายในเพื�อรองรับแนวปฏิบติัตามกรอบนโยบายที�
บริษัทกําหนด และเมื�อดําเนินการแล้วเสร็จจะนําเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื�อพิจารณา
และนําเสนอคณะกรรมการบริษัทก่อนนําเสนอคณะคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั�นพิจารณาการขอรับการรับรอง (Certification)ต่อไป คาดว่า
ดําเนินการแล้วเสร็จประมาณไตรมาสแรกของปี 2560  
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 นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์  ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึง (1) กําหนดการเปิดสตูดิโอ และกําหนดการ
เคลื�อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮด  (2) แนวโน้มของยอดค่าโฆษณาสําหรับรายการโทรทัศน์ (3) 
ความหมายของการลดขนาดธุรกิจ ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท เช่น
ธุรกิจผลิตภาพยนตร์  

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) บริษัทคาดว่าสตูดิโอจะสามารถเปิดใช้งานได้ประมาณปลายไตรมาสแรกของปี 2560 สําหรับ
การเคลื�อนย้ายอุปกรณ์ของเกียร์เฮดคาดว่าเป็นช่วงเวลาไล่เลี�ยกัน  (2) ปี 2558 ยอดค่าโฆษณา
รายการโทรทศัน์ปรับลดลงมาก เนื�องจากผู้สนบัสนุนรายการปรับเปลี�ยนแนวการโฆษณาให้เข้าถึง
ตัวผู้ บริโภคและให้ผลตอบแทนได้มากที�สุด โดยการโฆษณาในรูปแบบการจัดกิจกรรม (“On 
Ground”) ร่วมกับการโฆษณาแบบเดิม  โดย “ รายการปลดหนี L ” ของบริษัทได้จัดให้มีรูปแบบ
กิจกรรม (“On Ground”) เสนอต่อลกูค้าด้วย ซึ�งสามารถสร้างรายได้เพิ�มให้กบัธุรกิจได้เป็นอย่างดี 
(3) การพิจารณาลดขนาดธุรกิจนั Lน บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเป็นรายธุรกิจ ซึ�งบางธุรกิจที�ไม่
สามารถสร้างผลประกอบการให้ดีขึ Lนได้คงต้องหยุดประกอบกิจการ เช่น ธุรกิจสิ�งพิมพ์  หรือการลด
ขนาดสําหรับธุรกิจจดักิจกรรมในเบื Lองต้น   สําหรับธุรกิจผลิตภาพยนตร์เป็นการร่วมทุน บริษัทคง
ยงัดําเนินการเท่าที�ร่วมลงทนุ 

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามถึง (1) ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะพิจารณาเปลี�ยน

กลุ่มเป้าหมายเป็นกองถ่ายทําจากต่างประเทศซึ�งส่วนใหญ่จะอิงกบัสถานการณ์ทางการเมือง  (2) 
ปริมาณความต้องการของตลาดสําหรับธุรกิจให้บริการสตดิูโอและความเสี�ยงที�สตดิูโอของบริษัทจะ
ไมไ่ด้รับการตอบรับตามเป้าหมาย (3) ข้อดีข้อเสียของนโยบายการตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชั�นในงานที�
เกี�ยวข้องกบัสว่นงานราชการ (4) การให้การสนบัสนนุจากบริษัท บีบีทีวี โปรดคัชั�นส์ จํากดั ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รับข้อเสนอแนะของผู้
ถือหุ้นและชี Lแจงต่อที�ประชุมดงันี L (1) บริษัทได้จัดแผนงานธุรกิจให้มีการปรับเปลี�ยนแปลงตวัเอง
เพื�อรองรับลกูค้าทุกประเภทไม่พึงพิงเพียงลกูค้าธุรกิจภาพยนตร์  โดยในธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อุปกรณ์มีแผนการตลาดเพื�อรองรับลูกค้าในทุกระดับ ทั Lงในตลาดระดับสูงสําหรับการผลิต
ภาพยนตร์เรื�อง  ภาพยนตร์โฆษา ตลาดระดบักลางภายใต้แบรนด์ “ แฮนดี Lเกียร์” สําหรับรายการ
โทรทัศน์ และงานละคร และในอนาคตตลาดระดบัล่างสําหรับการผลิตภาพยนตร์หรือภาพยนตร์
โฆษณาที�ทําการตลาดผ่านทางสื�อ Social Medias (Viral) ที�มีงบประมาณจํากัด  ซึ�งทําให้บริษัท
สามารถรองรับลกูค้าได้ทกุช่วงเวลาทั Lง High Season หรือ  Low  Season   (2) สตดิูโอของบริษัทมี
มาตรฐานสงูที�สดุในประเทศและมีความพร้อมในการให้บริการทุกระดบั (Studio All Media) ดงันั Lน
บริษัทเชื�อว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและบริษัทได้ทําการศึกษาความต้องการตลาดแล้ว
ปรากฎว่า ในช่วงเวลาที�เหมาะสมกับการถ่ายทํา สตูดิโอในประเทศไทยถูกจองเต็มแทบทั Lงหมด 
นอกจากนี L หากรัฐบาลอนุมัติการให้ผลตอบแทน (Intensive) แก่กองถ่ายทําต่างประเทศจะยิ�ง
ส่งผลดีต่อสตูดิโอและธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท  อย่างไรก็ตาม ทีมผู้บริหาร
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ตระหนักอยู่เสมอถึงความเสี�ยงในด้านต่างๆ และพยายามปรับปรุงเปลี�ยนแปลงอยู่เสมอเพื�อให้
ธุรกิจของบริษัทก้าวหน้าและมีผลประกอบการที�ดี (3) การหลีกเลี�ยงการทุจริตคอร์รัปชั�นเป็น
นโยบายของบริษัทเพื�อเป็นการลดความเสี�ยง    (4) ปัจจุบันบริษัทยังคงมีรายการโทรทัศน์ที�
ออกอากาศทางช่อง 7  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงพยายามที�สร้างสรรค์รายการโทรทศัน์ใหม่ๆ  
(Content) ที�จะสามารถสร้างเรตติ Lงและสร้างรายได้ให้ได้มากที�สดุซึ�งในขณะนี Lมีการแข่งขนัสงูมาก 

 
 นางสาวสิริสกุานต์ สมบรูณ์กิตติสขุ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึ (1) ความแน่นอนที�บริษัทจะเลิกประกอบ 

ธุรกิจสิ�งพิมพ์และการจัดกิจกรรม (Event) และความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจผลิต
ภาพยนตร์ของทรานส์ฟอร์เมชั�น (2) แผนการของบริษัทต่อธุรกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ�งมี
จํานวนรายการและผลกําไรที�ลดลงอย่างมีนยัสําคญั (3) ความแน่นอนที�สตูดิโอจะสร้างเสร็จช่วง
ปลายปี 2559  

 นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า 
(1) บริษัทจะเลิกประกอบธุรกิจสิ�งพิมพ์และคาดว่าจะเลิกประกอบธุรกิจการจัดกิจกรรม (Event) 
หากผลประกอบการไม่ดีขึ Lน แต่สําหรับทรานส์ฟอร์เมชั�นยังคงเป็นธุรกิจที�เอื Lอประโยชน์ต่อบริษัท  
อาทิ การใช้บริการจากเกียร์เฮดเพื�อถ่ายทําภาพยนตร์ (�) รายการโทรทัศน์ในปี 2558 ที�เป็น 
Content ของบริษัทมีรายการ “ปลดหนี L” และรายการ “เจ็ดดาวประจัญบาน” ซึ�งได้ยุติรายการไป
แล้ว   สําหรับรายการอื�นในปี 2557 เป็นการรับจ้างผลิตรายการ  อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่าง
พิจารณานําเสนอรายการใหม่ๆ ต่อทางสถานีโทรทัศน์  คาดว่าในปี 2559 รายได้ของรายการ
โทรทศัน์น่าจะดีขึ Lน  (3) การก่อสร้างสตดิูโอยงัคงเป็นไปตามเป้าหมายที�กําหนดไว้ 

 
 นายสถาพร โคธีรานุรักษ์ ผู้ ถือหุ้น ให้การสนบัสนุนนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษัท 

และสอบถามถึง (1) การเปลี�ยนแปลงของอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตดิูโอ (�) 
นโยบายด้านทรัพยากรบคุคลของบริษัท และสิ�งจงูใจที�บริษัทเสนอให้บคุลากร  

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการสตูดิโอยังคงเดิมประมาณร้อยละ 11-12  (2) 
บคุลากรหลกัของบริษัทจะสงักดัที�เกียร์เฮดซึ�งได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายชั�วโมงขึ Lนกบัปริมาณงานที�
ทําประกอบกบัเงินเดือนประจําสว่นหนึ�ง โดยบริษัทจะมีการหารือกบับคุลากรเสมอเพื�อให้เกิดความ
พงึพอใจทั Lงสองฝ่าย นอกจากนี L บริษัทมุง่เน้นการปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานทกุประการ  

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อที�ประชุมดงันี L (1) บริษัทควรรับทํารายการถ่ายทอด

การแข่งขันกีฬาซึ�งได้รับความนิยมในปัจจุบัน (�) บริษัทควรจัดให้ผู้ ถือหุ้ นเข้าเยี�ยมชมโครงการ
สตดิูโอของบริษัท 

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) ปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการกบัรายการเกี�ยวกบักีฬาอยู่แล้ว โดย “แฮนดี Lเกียร์” ได้ให้บริการด้าน



  
 

8

อปุกรณ์แก่รายการมวยไทยของรัฐไทย  (2) ภายหลงัการก่อสร้างสตูดิโอแล้วเสร็จ บริษัทจะเรียน
เชิญผู้ ถือหุ้นเข้าเยี�ยมชมโครงการ 

 
 นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามถึง (1)  ความเป็นไปได้ที�บริษัทจะเปิดให้บริการสตูดิโอ

บางส่วนก่อน และควรเชิญผู้ผลิตบางรายเข้ามาทดสอบ อาทิ ช่อง HBO เป็นต้น เพื�อให้โครงการ
ของบริษัทสามารถสร้างรายได้บางสว่น  (2) ประสิทธิภาพของสตดิูโอยงัคงอยู่ภายใต้งบประมาณ 

 นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงตอ่ที�ประชมุดงันี L 
(1) คาดวา่สตดิูโอขนาดกลาง 1 หลงั งานระบบอะคลูสติกส์จะแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2559 
บริษัทจะทําการทดสอบระบบเก็บเสียง (Sound Proof)   และเชิญ Co-Production เข้าเยี�ยมชม 
พร้อมกับการทําการตลาดเพื�อหาลูกค้าเข้ามาทดลองใช้บริการสตูดิโอภายใต้เงื�อนไขที�จูงใจ (2) 
สําหรับประสิทธิภาพของสตูดิโอ เป็นระดับมาตรฐาน เป็นระบบเก็บเสียงสมบูรณ์แบบภายใต้
งบประมาณที�ได้รับอนมุติัจากผู้ ถือหุ้น 

  
 ประธานฯ กลา่วแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านที�ให้การสนบัสนุนและให้ความเชื�อมั�นในบริษัท 

และให้คํามั�นว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมั�นปฎิบัติงานเพื�อความสําเร็จ
ขององค์กรและเพื�อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 
 ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท  สําหรับรอบปี 

2558 ที�ผ่านมา ตามรายละเอียดที�ปรากฎในรายงานประจําปี 2558 ของบริษัท ที�ได้จดัส่งให้แก่ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 2) 

 
มต ิ ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปี 2558  ตามที�ประธานฯ เสนอ 
 
วาระที% 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ :นสุด ณ วันที%  31 ธันวาคม 2558 ซึ% งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 ประธานฯ ชี Lแจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558  ซึ�งผ่านการตรวจสอบ
ของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฎตามงบการเงินของ
บริษัทในรายงานประจําปี 2558 ของบริษัทที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม (สิ�งที�
สง่มาด้วย 2) โดยสรุปได้ดงันี L 
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิ :นสุด วันที% 31 ธันวาคม  
            รายการ   ปี 2558 

 ล้านบาท 
  ปี 2557 
 ล้านบาท 

   เพิ%มขึ :น (ลดลง) 
 ล้านบาท      % 

สินทรัพย์รวม 1,421 1,497 (76) -5.08% 
หนี Lสินรวม 190 181 9 4.97% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,231 1,316 (85) -6.39% 

งบกาํไร(ขาดทุน)รวม สําหรับปีสิ :นสุด วันที% 31 ธันวาคม  
            รายการ     ปี 2558 

   ล้านบาท 
   ปี 2557 
  ล้านบาท 

   เพิ%มขึ :น (ลดลง) 
  ล้านบาท      % 

รายได้ 600 684 (84) -12.28% 
รายได้อื�น 7 20 (13) -65.00% 
รายได้รวม 607 704 (97) -13.78% 
หกั ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม 652 664 (12) -1.81% 
กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ (45) 40 (85) -212.50% 
หกั ภาษีเงินได้นิติบคุคล 6 11 (5) -45.45% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิของ 
บริษัทใหญ่สําหรับปี 

(50) 29 (79) -272.41% 

  
 จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 
2558  ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0  ของ
จํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน  0 เสียง 
และบตัรเสียจํานวน  0 เสียง 

 
วาระที% 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื%อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงนิปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2558 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่าตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 

2535 (รวมทั Lงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็น
ทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
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จนกว่าทุนสํารองนี Lจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนี Lตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทกําหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิระหว่าง
งวดบญัชี ในกรณีที�ไมมี่เหตจํุาเป็นอื�นใดในการใช้เงินจํานวนนั Lนๆ และการจ่ายเงินปันผลนั Lนจะต้อง
ไม่กระทบต่อการดําเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยสําคญั ทั Lงนี L ผลการดําเนินงานของบริษัท
สําหรับปีบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2558 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2558 ซึ�งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาเห็นสมควรเสนอตอ่ที�ประชมุดงันี L 

  
(1)   งดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย เนื�องจากบริษัทมีผลขาดทนุจากการ

ดําเนินงานประจําปี 2558 และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 เนื�องจากบริษัทมี       
   ความจําเป็นต้องใช้เงินทนุหมนุเวียนเพื�อพฒันาโครงการลงทนุของบริษัท  
 
จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติังดการจดัสรรเงินกําไรเพื�อเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์  อนุมัติงดการจัดสรรกําไรเพื�อเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2558  ตามประธานฯ 
เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 299,582,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 0  เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  งด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน  0 เสียง 

 
วาระที% 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั :งกรรมการแทนกรรมการที%ออกตามวาระ 
 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที�ประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคบัของบริษัทกําหนดว่าในการ

ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี ให้กรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการ
ทั Lงหมดในคณะกรรมการพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ถ้าจํานวนกรรมการที�จะแบ่งออกให้ตรงเป็น
สามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วนหนึ�งในสามและกรรมการผู้ พ้นจากตําแหน่งมี
สิทธิได้รับเลือกตั Lงใหม่อีกได้ สําหรับกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในที�ประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 มีจํานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
1. นายภมิูชาย วชัรพงศ์   กรรมการ 
2. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  กรรมการ 
3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
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เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตั Lงแต่วนัที� 1 ตุลาคม 2558 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2558  โดยกําหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถเสนอชื�อบุคคลเพื�อเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
เพื�อให้คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม สําหรับการประชุม
ในครั Lงนี Lไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอชื�อบคุคลใดมายงับริษัท 
ในวาระนี L กรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระทั Lง 3 ท่าน ได้ออกจากห้องประชมุในระหวา่งที�
มีการพิจารณาและลงคะแนนเพื�อสนบัสนนุความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที�ดี 
 
ในการนี L คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ากรรมการที�ต้อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระ ได้แก่ (1) นายภูมิชาย วชัรพงศ์  กรรมการ (2) นายสมบุญ ชีวสุทธา
นนท์ กรรมการ (3) นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และที�ผ่านมาได้ปฎิบัติหน้าที�ในฐานะ
กรรมการของบริษัทเป็นอย่างดี และเป็นผู้ ที�มีคณุสมบติัครบถ้วนตามกฎหมาย จงึเห็นสมควรเสนอ
ชื�อกรรมการทั Lง 3 ท่านที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ�ง 
 
ทั Lงนี L รายนามและประวติัโดยสงัเขปของกรรมการที�ต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื�อเพื�อ
แต่งตั Lงเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ�งทั Lง 3 ท่าน รวมทั Lงนิยามกรรมการอิสระได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 
 
จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมติัการแต่งตั Lงกรรมการที�ออกตามวาระทั Lง 3 
ท่านข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัการแตง่ตั Lงกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในครั Lง
นี Lทั Lง 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ�ง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี L 

 
 1. นายภมิูชาย วชัรพงศ์   กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 
3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 2. นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  กรรมการ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 
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3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 3. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  295,592,584 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.6681 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 
3,990,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.3319 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
วาระที% 6  พจิารณาและอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการสําหรับปี 2559 

  
ประธานฯ ชี Lแจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนของกรรมการตามหลกัการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของ
บริษัท รวมทั Lงขอบเขตหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั Lงนี L คณะกรรมการ (ตาม
คําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชุมผู้ ถือหุ้ นกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559  ในอัตราเดียวกับปี 2558  โดย
รายละเอียดดงันี L 
 
ค่าตอบแทนรายเดือน 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชดุย่อยอื�น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทั Lงนี L คณะกรรมการชุดย่อยอื�น ซึ�ง
ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที�เป็นกรรมการด้วย และเนื�องจาก
ผลการดําเนินงานปี 2558 มีผลขาดทุนจึงไม่มีการเสนอค่าบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการ
ดําเนินงานปี 2558 นอกจากนี L บริษัทไม่มีนโยบายการให้ค่าตอบแทนกรรมการเป็นผลประโยชน์
อย่างอื�นนอกเหนือจากตวัเงิน 
 
ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ตาม
รายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยการกําหนดค่าตอบแทนดงักล่าวให้มีผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ที�
ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื�น 
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มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้
ถือหุ้นซึ�งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 และงดจ่ายค่าบําเหน็จกรรมการ
สําหรับผลการดําเนินงานปี 2558 ตามที�เสนอทกุประการ โดยการกําหนดคา่ตอบแทนดงักลา่วให้มี
ผลใช้บงัคบัตลอดไปจนกวา่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื�น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
298,406,562 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6074 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ) ไม่
เห็นด้วยจํานวน 0 เสียง งดออกเสียงจํานวน  1,176,022 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3926 ของจํานวน
เสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ) และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที% 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตั :งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสําหรับ

ปี 2559  
 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทั Lงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) กําหนดให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแต่งตั Lงผู้สอบบญัชี และ
กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั Lงนี L  ในการแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีสามารถแต่งตั Lงผู้ สอบ
บญัชีคนเดิมได้ 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตั Lงบคุคลดงัตอ่ไปนี L 
1.     นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 3445 และ/หรือ  
2.   นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4298 และ/หรือ  
3. นางสาวสกณุา แย้มสกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื�นที�สํานกังาน ก.ล.ต. 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ�งบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั มอบหมายให้เป็นผู้สอบ
บญัชีรับผิดชอบเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 
2559 โดยผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุ ณ วนัที� 31  ธนัวาคม 2559 
 
ทั Lงนี L ผู้สอบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Lนไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เกี�ยวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานั Lนไม่
เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที�ปฏิบติัหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ปฏิบัติหน้าที�เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทตั Lงแต่ปี 2555  นายไพบูล ตันกูล และนางสาวสกุณา แย้มสกุล ยังไม่เคย
ปฏิบติัหน้าที�เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จงึเสนอให้ที�ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31  ธันวาคม 2559  
ของบริษัทดงักล่าวข้างต้นและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจํานวน 780,000 
บาท (ทั Lงนี L ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตั Lงให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ทั Lงสิ Lนจํานวน 2,200,000 บาท) 
ในการนี L บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตั Lงแต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 และได้ปฏิบัติหน้าที�
เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทั Lงบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็นบริษัทที� มี
มาตรฐานระดบัสากล ซึ�งได้รับความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. จงึสามารถจดัทํางบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยได้ภายในกําหนดระยะเวลาที�กฎหมายกําหนด 
 
ผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น เกี�ยวกับการไม่เห็นด้วยในเรื�องการปรับเพิ�มอัตราค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีที�ต้องกระทําเป็นประจําทกุปี 
 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อที�ประชุมให้คณะกรรมการตรวจสอบเปิดโอกาสให้
สํานักงานสอบบัญชีรายอื�นซึ�งไม่ใช่สํานักงานสอบบัญชีระหว่างประเทศเสนอราคาเข้ามาเพื�อ
พิจารณาเปรียบเทียบ และนําเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวถดัไป 
นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับข้อสงัเกตของผู้ ถือ
หุ้นไว้เพื�อพิจารณาดําเนินการตอ่ไป 
 นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี Lแจงเพิ�มเติมว่า เนื�องจากในการ
พิจารณาผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี  บริษัทได้พิจารณาคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและความเพียงพอของจํานวนผู้ สอบบัญชีในการให้บริการกับบริษัท และในปีนี L
มาตรฐานการสอบได้มีการเปลี�ยนแปลงรวมถึงปริมาณงานของกลุ่มธุรกิจของบริษัทที�เพิ�มขึ Lนอนั
สืบเนื�องจากการปรับโครงสร้างภายในกลุม่ธุรกิจ และเป็นการยกระดบัมาตรฐานของกลุม่ธุรกิจของ
บริษัทจงึทําให้คา่ธรรมเนียมทางวิชาชีพสอบบญัชีมีการปรับเพิ�มขึ Lน 
 
จากนั Lน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั Lงผู้ สอบบัญชีและกําหนด
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2559 
 

มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั Lง (1)  นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล ผู้ สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที� 3445 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตนักูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที� 4298 
และ/หรือ (3) นางสาวสกุณา แย้มสกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที� 4906 ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื�นที�สํานกังาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ�ง
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บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ 
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ Lนสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งเป็น
ผู้ ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท  และจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ Lนสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัท เป็น
เงินจํานวน 780,000 บาทตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ (ทั Lงนี L ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการ
แตง่ตั Lงให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 
1,420,000 บาท รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีทั Lงสิ Lนจํานวน 2,200,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียงเห็น
ด้วยจํานวน 299,380,066 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9326 ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 201,900  เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0674 
ของจํานวนเสียงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน  
618 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที% 8 พจิารณาเรื%องอื%น ๆ (ถ้ามี) 

 
ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร ได้แจ้ง
ต่อที�ประชุมคณะกรรมการบริหารเมื�อวนัที� 21 เมษายน 2559 ถึงการเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ มี
อํานาจของบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จํากัด ซึ�งเป็นบริษัทที�ไม่ได้ประกอบธุรกิจแข่งขันกับ 
บริษัทตั Lงแตว่นัที� 8 เมษายน 2559 

 
ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตทีุ�บริษัทจ่ายภาษีอากรจํานวน 6 ล้านบาท โดยบริษัทมีผลขาดทนุ 
นายภมิูชาย วชัรพงศ์ แจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ผลประกอบการของเกียร์เฮดมีกําไรและต้องเสียภาษีอากร 

 
นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แหล่งเงินทุนเพิ�มเติมสําหรับการก่อสร้างสตดิูโอ 
และความแน่นอนของกําหนดการก่อสร้าง และ (2) ข่าวการนําเกียร์เฮดเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”)  
นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Lแจงต่อที�ประชุม ดงันี L 
(1) แหลง่เงินทนุเพิ�มเติมสําหรับการก่อสร้างสตดิูโอนั Lน บริษัทฯ นํามาจากเงินทนุหมนุเวียนที�ได้รับมา
จากการเพิ�มทุน และเงินกู้จากสถาบันการเงินซึ�งได้รับอนุมติัเป็นที�เรียบร้อยแล้วจึงยืนยันได้ว่าการ
ก่อสร้างจะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และ (2) บริษัทฯ อยู่ระหว่างศกึษารายละเอียดการนําเกียร์เฮด
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

 
นายเมธี อนัอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอให้นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการบริษัทฯ ในฐานะ
กรรมการผู้ มีอํานาจของบริษัท กรุงเทพโทรทศัน์และวิทย ุจํากดั ให้การสนบัสนนุรายการของบริษัท  
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 ไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 12.05 น. 
 
          
       ลงชื�อ    ประธานที�ประชมุ 
                                                                                            (นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี) 
 
  

ลงชื�อ    เลขานกุารบริษัท 
                                                                                         (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


