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รายงานการประชุมใหญ�สามัญผู�ถือหุ�น ประจําป� 2562 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ( โซลชูั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

 

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเม่ือวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ห�องราชดําเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
เลขที่ 269 ถนนหลานหลวง เขตป*อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
 
กรรมการ/ผู�บริหารที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  
                                                                  และประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 
2. นายภูมิชาย วัชรพงศ8  ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร 
3. นายพัฒนพงค8 หนูพันธ8 กรรมการบริษัท 
4. นายณัฐวิทย8 บุณยะวัฒน8 กรรมการบริษัท 
5. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญยิ่ง กรรมการบริษัท 
6. ดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง กรรมการบริษัท 
7. นายอัครรัตน8 ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
9. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
10. นายวิโรจน8 บุญศิริรุ4งเรือง รองกรรมการผู�จัดการ ผู�บริหารสูงสุดทางด�านการเงิน และ

เลขานุการบริษัท 
ทั้งนี้ ปFจจุบันบริษัทมีกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 9 ท4าน ซ่ึงเข�าร4วมประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH 2562  คร้ังนี้ครบทั้ง 9 
ท4าน หรือคิดเปIนสัดส4วนร�อยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
 
ผู�สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข�าร�วมประชุม 
1. นายสง4า โชคนิติสวัสดิ์ ผู�สอบบัญชีจากบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด  
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา        ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร8 จํากัด 
  
เร่ิมการประชุม  
    นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง ประธานกรรมการบริษัทเปIนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว4ามี
ผู�ถือหุ�นเข�าร4วมประชุมด�วยตนเองจํานวน 14 ราย ถือหุ�นรวมกันทั้งสิ้น 2,280,240 หุ�น และโดยการมอบฉันทะ
จํานวน 19 ราย ถือหุ�นรวมกันทั้งสิ้น 563,930,736 หุ�น รวมเปIนผู�ถือหุ�นที่มาเข�าร4วมประชุมจํานวน 33 ราย นับ
จํานวนหุ�นได� 566,210,976 หุ�น คิดเปIนร�อยละ 72.4399 ของหุ�นที่จําหน4ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัท (หุ�นของบริษัท
ที่จําหน4ายได�แล�วมีจํานวนทั้งสิ้น 781,628,733 หุ�น) ทั้งนี้ ภายหลังจากเปQดประชุมได�มีผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะมา
ลงทะเบียนเพื่อเข�าร4วมประชุมเพิ่มเติม รวมเปIนผู�ถือหุ�นและผู�รับมอบฉันทะที่เข�าร4วมประชุมจํานวนทั้งสิ้น 40 ราย 
นับจํานวนหุ�นได� 570,358,276 หุ�น คิดเปIนร�อยละ 72.9705 ของจํานวนหุ�นที่จําหน4ายได�แล�วทั้งหมดของบริษัทครบ
เปIนองค8ประชุม 
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 ประธานฯ กล4าวเปQดการประชุมและมอบหมายให�นายภูมิชาย วัชรพงศ8 ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร         
(“นายภูมิชาย”) เปIนผู�ดําเนินการประชุมและชี้แจงรายละเอียดของแต4ละระเบียบวาระ รวมถึงดําเนินการเก่ียวกับ
การออกเสียงลงคะแนนของผู�ถือหุ�น และนายภูมิชายขอให�นายวิโรจน8 บุญศิริรุ4งเรือง รองกรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร
สูงสุดทางด�านการเงิน และเลขานุการ (“นายวิโรจน(”) ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต4างๆ สรุปได�ดังนี้ 
วาระที่ 1,  3,  4,  5  และวาระที่ 7 ต�องได�รับมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระที่ 6 ต�องได�รับมติอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม4น�อยกว4า 2 ใน 3 ของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม และสําหรับวาระที่ 2 เปIนวาระเพื่อทราบจึงไม4ต�องมีการลงมติ ทั้งนี้ บริษัทได�
มอบหมายให�นางสาวมนนิรา ด4านวิวัฒน8 ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เปIนผู�ช4วยตรวจสอบการนับคะแนนเสียงของผู�ถือ
หุ�นร4วมกับบริษัท โอเจ อินเตอร8เนชั่นแนล จํากัด  จากนั้น นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองต4างๆ ตาม
ระเบียบวาระ ดังต4อไปนี้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําป� 2561 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 
  

นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH 2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2561 รายละเอียดปรากฎตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู�ถือหุ�น 
ประจําปH 2561 ที่ได�จัดส4งให�แก4ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส4งมาด�วย 1) 

 
มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�ว มีมติเปIนเอกฉันท8รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปH 2561 เม่ือวันที่ 

25 เมษายน 2561 ตามที่เสนอ ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 566,211,076 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 
100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วยจํานวน 0 
เสียง (คิดเปIนร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งด
ออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป� 2561 
 

นายภูมิชายชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบปH 2561 ต4อที่ประชุมผู�ถือหุ�น ซ่ึงสรุปได�ว4า 
ผลการดําเนินการของบริษัทในปH 2561 ปรับตัวดีข้ึนตามลําดับ ยอดขายรวมทั้งหมดในปH 2561เพิ่มข้ึน
จากปH 2560 โดยผลขาดทุนของบริษัทปรับตัวลดลงจากปH 2560 จากสาเหตุหลัก 2 ประการ ได�แก4   
(1) ธุรกิจให�บริการและให�เช4าอุปกรณ8ของบริษัท เกียร8เฮด จํากัด (ซ่ึงเปIนบริษัทย4อยของบริษัท) 
(“เกียร(เฮด”) มียอดขายเติบโตเพิ่มข้ึนจากปH 2560 โดยบริษัทสามารถเข�าถึงลูกค�าทุกประเภทไม4ว4าจะ
เปIนผู�ผลิตรายการโฆษณา ภาพยนตร8 ละคร ซีรีย8 การผลิตไวรัล รวมถึงผู�ผลิตภาพยนตร8ประเภทสตรีม
ม่ิง และ (2) ธุรกิจให�บริการและให�เช4าสถานที่ถ4ายทําของบริษัท เดอะ สตูดิโอ พาร8ค (ประเทศไทย) 
จํากัด (ซ่ึงเปIนบริษัทย4อยของบริษัท)  (“สตูดิโอ พาร(ค”) นั้น เร่ิมให�บริการในปH 2560 เปIนปHแรก  ซ่ึง
บริษัทได�วางแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อให�เปIนที่รู�จักของลูกค�าทุกกลุ4ม โดยในช4วงปลายปH 2561 สตูดิโอ 
พาร8คและเกียร8เฮด ได�มีโอกาสให�บริการแก4ผู�ผลิตภาพยนตร8ต4างประเทศขนาดใหญ4ประเภทสตรีมม่ิง 
ทั้งนี้ปFจจัยหลักที่กระตุ�นผลการดําเนินงานของบริษัทในปH 2561 สรุปได�ดังนี้ 
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1.   มาตรการของรัฐบาลเพื่อส4งเสริมการผลิตภาพยนตร8ต4างประเทศในประเทศไทยโดยให�สิทธิ
ประโยชน8จากการคืนเงินในอัตราร�อยละ 15 และเพิ่มเติมอีกร�อยละ 5 หากเปIนไปตามเงื่อนไขที่
กําหนด อีกทั้งรัฐบาลยังได�สนับสนุนในด�านการเข�าร4วมนิทรรศการในต4างประเทศ อาทิ Hong 
Kong International Film Festival, Cannes Film Festival, Shanghai International Film 
Festival ซ่ึงเปIนผลดีในด�านการตลาดของบริษัท 

2.   คุณภาพการผลิต (Production Value) การให�บริการของบริษัทมีมาตรฐานสูง มุ4งเน�นด�าน
คุณภาพของการผลิตตลอดจนการให�บริการแบบครบวงจร  อาทิ  สถานที่ถ4ายทําทั้งในและนอก
สถานที่ การขออนุญาต ตลอดจนการให�บริการอํานวยความสะดวกในทุกๆ ด�านที่ลูกค�าต�องการ  

3.   ธุรกิจสนับสนุน (Synergy) กล4าวคือ บริษัทมีทั้งการให�บริการของเกียร8เฮดและสตูดิโอ พาร8ค 
แบบครบวงจร ซ่ึงเปIนจุดแข็งของบริษัท 

4.   สภาวะตลาด จากแนวโน�มในปFจจุบันจะเห็นได�ว4าการผลิตภาพยนตร8จะเน�นคุณภาพมากข้ึน และ
การให�บริการของบริษัทมีคุณภาพสูง 

5.   ความหลากหลายของลูกค�า ซ่ึงบริษัทสามารถพิสูจน8ให�เห็นแล�วว4าบริษัทสามารถรองรับลูกค�าทุก
ระดับได�ทุกประเภทธุรกิจ 

6.   การทําธุรกิจใหม4 ภายหลังจากที่บริษัทมีธุรกิจหลักที่สามารถสร�างรายได�ที่ค4อนข�างม่ันคงให�แก4
บริษัทแล�ว บริษัทมีความประสงค8จะลงทุนในธุรกิจใหม4โดยจะเปIนธุรกิจที่เก่ียวข�องและส4งเสริม
ธุรกิจหลักของบริษัท 

 
ธุรกิจปFจจุบันของบริษัท  
1. โครงการ เดอะ สตูดิโอ พาร8ค ซ่ึงประกอบด�วยสตูดิโอทั้งหมด 5 สตูดิโอ ได�แก4 ขนาดเล็ก 20 x 30 

ตารางเมตร จํานวน 2 สตูดิโอ ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร จํานวน 2 สตูดิโอ และขนาดใหญ4 
40 x 60 ตารางเมตร จํานวน 1 สตูดิโอ ซ่ึงได�รับความสนใจจากลูกค�าหลากหลายประเภทเข�า
เยี่ยมชมโครงการอย4างต4อเนื่อง  

2. การบริการให�เช4าอุปกรณ8ของเกียร8เฮดซ่ึงครอบคลุมทุกประเภทและขนาดธุรกิจ ไม4ว4าจะเปIน
ภาพยนตร8เร่ืองยาว (feature film) ภาพยนตร8ประเภทสตรีมม่ิง และธุรกิจทางโทรทัศน8 
นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการให�เช4าอุปกรณ8ภายใต�แบรนด8 “แฮนดี้เกียร8” สําหรับกองถ4ายละคร
หรือกองงานอีเว�นต8ขนาดเล็กที่มีต�นทุนการผลิตไม4สูง และบริษัทได�ขยายการบริการให�เช4าอุปกรณ8
ภายใต�แบรนด8 “ฟุตเกียร8”เพื่อรองรับการผลิตไวรัล ประเภทคลิปใน YouTube ด�วย 

3. กระบวนการหลังการผลิต (post-production) ซ่ึงบริษัทมีส4วนร4วมในกระบวนการหลังการผลิต
ของธุรกิจโทรทัศน8และโฆษณา 

4. การผลิตรายการโทรทัศน8  รายการ“ปลดหนี้ ซ่ึงบริษัทได�พิจารณาเปลี่ยนรูปแบบเปIนรายการ 
“ปลดหนี้มหาชน” 

 
แผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต  
1. สถานที่ (location) ในปFจจุบันสถานที่ถ4ายทําถูกจํากัดโดยการขออนุญาตที่เคร4งครัดมากข้ึน จึง

เปIนโอกาสทางธุรกิจที่ดีของบริษัท ในการให�บริการจัดหาสถานที่พิเศษตามความต�องการของ
ลูกค�าในการถ4ายทํา 
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2. ระบบโลจิสติกส8 ในกรณีที่กองถ4ายทําภาพยนตร8หรือโฆษณาเข�ามาถ4ายทําในประเทศไทย อาจมี
การขนย�ายอุปกรณ8และบุคลากรไปหลายจังหวัดหลายพื้นที่ บริษัทจึงให�ความสําคัญกับการบริการ
ด�านระบบโลจิสติกส8ด�วย 

3. อุปกรณ8ประกอบฉาก ทั้งที่บริษัทมีอยู4เดิมและที่สร�างอุปกรณ8ข้ึนใหม4ด�วยเพื่อตอบสนองความ
ต�องการของลูกค�า อาทิ รถไฟฟ*า ซ่ึงขณะนี้อยู4ระหว4างการดําเนินการสร�าง โดยสามารถถ4ายทําได�
ทั้งภายนอกและภายในตัวรถไฟฟ*าที่สามารถเปQดและอํานวยความสะดวกต4อการถ4ายทําได�ง4าย 

4. การบริการให�เช4าอุปกรณ8 ซ่ึงบริษัทมีจุดแข็งด�านบุคลากร 
5. งานศิลปv บริษัทจะพัฒนาส4วนของการออกแบบการผลิตด�วยเนื่องจากที่ผ4านมาเปIนส4วนงานที่

ควบคุมดูแลได�ยาก เนื่องจากบุคลากรส4วนใหญ4เปIนบุคลากรอิสระ (ฟรีแลนซ8) 
6. สํานักงาน (production office) ในปFจจุบันบริษัทมีบริการให�เช4าพื้นที่ภายในโครงการสตูดิโอ

พาร8คเพื่อใช�เปIนสํานักงานและบริษัทจะพัฒนาพื้นที่ให�เช4าเพิ่มเติม 
7. บุคลากรฝxายบริหาร บริษัทจะให�การดูแลบุคลากร อาทิ ผู�กํากับ ผู�ช4วยผู�ผลิต เปIนอย4างดี 
8. การประสานการอํานวยความสะดวก  เช4น การให�บริการจัดหาโรงแรม เนื่องจากบุคลากรของกอง

ถ4ายทําภาพยนตร8มีจํานวนมาก และอาจใช�ระยะเวลานานในการภ4ายทํา บริษัทได�วางแผนการ
ให�บริการอย4างครอบคลุมทั้งด�านการผลิตและที่พักอาศัยด�วย 

 
จากนั้น นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ�งต4อที่ประชุมให�ทราบถึง
นโยบายการต4อต�านการทุจริตของบริษัทในปHที่ผ4านมา โดยบริษัทได�กําหนดกรอบนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในการดําเนินงานของคณะกรรมการและฝxายบริหารของบริษัท โดยมุ4งเน�นการตระหนัก
ถึงบทบาทหน�าที่ในการดําเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให�ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากร การ
ตรวจสอบและการบริหารควบคุมภายในของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทยังสนับสนุนให�กรรมการของบริษัทเข�า
ร4วมอบรมโครงการแนวร4วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต4อต�านการทุจริต (Thailand's Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) โดย ใน ปF จจุ บั น  บ ริษั ท อยู4
ระหว4างการทบทวนการประเมินตนเองของบริษัทเพื่อรอการพิจารณาของ CAC นอกจากนี้ บริษัทยังมี
มาตรการในการแจ�งเบาะแสการทุจริต (whistle blowing) และมีกลไกคุ�มครองผู�มีส4วนได�เสียเพื่อ
สนับสนุนการมีส4วนร4วมของทุกภาคส4วน 
 
นายภูมิชายกล4าวแสดงความขอบคุณผู�ถือหุ�นทุกท4านที่ให�การสนับสนุนและให�ความเชื่อม่ันในบริษัท 
และให�คําม่ันว4าคณะกรรมการ ผู�บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ4งม่ันปฎิบัติงานเพื่อความสําเร็จของ
องค8กรและเพื่อเปIนการตอบแทนความไว�วางใจของผู�ถือหุ�นทุกท4าน 

 
 นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปH 

2561 ที่ผ4านมา ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําปH 2561 ของบริษัท ที่ได�จัดส4งให�แก4ผู�ถือ
หุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส4งมาด�วย 2) 

 
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับรอบปH 2561 ตามที่เสนอทุกประการ 
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกําไร
ขาดทุน) ของบริษัท สําหรับป�บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ�านการตรวจสอบของ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว และรับทราบรายงานของผู�สอบบัญชี 

  
 นายภูมิชายชี้แจงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

กําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปHบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ4านการตรวจสอบของ
ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว และรายงานผู�สอบบัญชี รายละเอียดปรากฎตามงบการเงินของบริษัทใน
รายงานประจําปH 2561 ของบริษัทที่ได�จัดส4งให�แก4ผู�ถือหุ�นพร�อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส4งมาด�วย 2) 
โดยสรุปได�ดังนี้ 

 
งบแสดงฐานะการเงินรวม สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  
            รายการ   ป� 2561 

 ล�านบาท 
  ป� 2560 
 ล�านบาท 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ล�านบาท % 
สินทรัพย8รวม 1,737.41 1,809.81 (72.40) - 4.00% 

หนี้สินรวม 190.90 224.52 (33.62) - 14.97%

ส4วนของผู�ถือหุ�นรวม 1,546.51 1,585.29 (38.78) - 2.45% 

 
งบกําไร(ขาดทุน)รวม สําหรับป�สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม  

            รายการ   ป� 2561 
   ล�านบาท 

   ป� 2560 
  ล�านบาท 

   เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
  ล�านบาท      % 

รายได� 488.00 448.41 39.59 8.83% 

รายได�อ่ืน 22.56 7.84 14.73 187.91% 

รายได�รวม 510.56 456.25 54.32 11.91% 

รวมต�นทุนและค�าใช�จ�ายและอ่ืนๆ (545.25) (531.66) 13.59 2.56% 
ขาดทุนก�อนภาษีเงินได� (34.68) (75.41) (40.73) - 54.01% 
หัก ภาษีเงินได�นติิบุคคล (4.10) (1.67) 2.43 145.34% 

ขาดทุนสุทธิสําหรับป� (38.78) (77.08) (38.30) - 49.69% 

  
 จากนั้น นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ   

(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับปHบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ4านการ
ตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว และรับทราบรายงานของผู�สอบบัญชี 

 
มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�วมีมติเปIนเอกฉันท8อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(งบดุลและงบกําไรขาดทุน) ของบริษัท สําหรับรอบปHบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ4าน
การตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู�สอบบัญชี ด�วยคะแนนเสียงเห็น
ด�วยจํานวน 570,358,276 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
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ประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 0 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสีย
จํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเปLนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ�าย        

เงินปMนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป� 2561 
 
 นายภูมิชายได�แจ�งต4อที่ประชุมว4าตามมาตรา 116 แห4งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก�ไขเพิ่มเติม) กําหนดให�บริษัทต�องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปHส4วนหนึ่งไว�เปIนทุนสํารอง
ไม4น�อยกว4าร�อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปHหักด�วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ�ามี) จนกว4าทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไม4น�อยกว4าร�อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนี้ตามนโยบายการจ4าย      
เงินปFนผลของบริษัทกําหนดให�จ4ายเงินปFนผลประมาณร�อยละ 40 ของกําไรสุทธิระหว4างงวดบัญชี     
ในกรณีที่ไม4มีเหตุจําเปIนอ่ืนใดในการใช�เงินจํานวนนั้นๆ และการจ4ายเงินปFนผลนั้นจะต�องไม4กระทบต4อ
การดําเนินงานปกติของกิจการอย4างมีนัยสําคัญ ทั้งนี้ ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปHบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ4าน
การตรวจสอบของผู�สอบบัญชีรับอนุญาตแล�ว) บริษัทมีผลขาดทุนและบริษัทมีโครงการในอนาคตซ่ึง
จําเปIนต�องใช�เงินทุนหมุนเวียนจํานวนมาก คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอต4อที่
ประชุมดังนี้  

 
(1)   งดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปIนทุนสํารองตามกฎหมาย และ 
(2) งดการจ4ายเงินปFนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปH 2561  

 
จากนั้น นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปIนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจ4ายเงินปFนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปH 2561 

 
มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�วมีมติเปIนเอกฉันท8 อนุมัติงดการจัดสรรกําไรเพื่อเปIนทุนสํารองตามกฎหมาย

และงดการจ4ายเงินปFนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปH 2561 ตามที่เสนอทุกประการ ด�วย
คะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 570,358,276 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ   
ผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง 
และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต�งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 นายภูมิชายได�แจ�งต4อที่ประชุมว4า ตามกฎหมายประกอบกับข�อบังคับของบริษัทกําหนดว4าในการ

ประชุมสามัญผู�ถือหุ�นประจําปH ให�กรรมการจํานวนไม4น�อยกว4าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ในคณะกรรมการพ�นจากตําแหน4งตามวาระ ถ�าจํานวนกรรมการที่จะแบ4งออกให�ตรงเปIนสามส4วนไม4ได�
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ก็ให�ออกโดยจํานวนใกล�ที่สุดกับส4วนหนึ่งในสามและกรรมการผู�พ�นจากตําแหน4งมีสิทธิได�รับเลือกตั้ง
ใหม4อีกได� สําหรับกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน4งตามวาระในที่ประชมุสามัญ ผู�ถือหุ�นประจําปH 2562 
มีจํานวน 3 ท4าน ได�แก4 

1. นายภูมิชาย วชัรพงศ8   กรรมการ 
2. นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
3. ดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง  กรรมการ 

 
เพื่อให�เปIนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายภูมิชายและกรรมการอีก 2 ท4านซ่ึงเปIนกรรมการ
ที่ต�องออกตามวาระในการประชุมคร้ังนี้ได�ออกจากห�องประชุมชั่วคราว โดยนายภูมิชายได�มอบหมาย
ให�นายวิโรจน8เปIนผู�ดําเนินการประชุมในวาระนี้  
 
นายวิโรจน8ได�แจ�งต4อที่ประชุมว4า เพื่อให�เปIนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได�เปQดโอกาส
โดยประกาศผ4านเว็บไซต8ของบริษัทตั้งแต4วันที่ 2 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดย
กําหนดหลักเกณฑ8ให�ผู�ถือหุ�นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข�ารับการพิจารณาคัดเลือกเปIนกรรมการของ
บริษัทเปIนการล4วงหน�า เพื่อให�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม 
สําหรับการประชุมในคร้ังนี้ไม4มีผู�ถือหุ�นเสนอชื่อบุคคลใดมายังบริษัท  
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน) พิจารณา
แล�วมีความเห็นว4า กรรมการที่ต�องออกจากตําแหน4งตามวาระทั้ง 3 ท4าน ได�แก4 (1) นายภูมิชาย      
วัชรพงศ8 (2) นายกมล รัตนไชย และ (3) ดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง เปIนผู�ทรงคุณวุฒิ มีความรู�
ความสามารถ และประสบการณ8ในธุรกิจของบริษัท และเปIนผู�ที่มีคุณสมบัติครบถ�วนตามกฎหมาย    
จึงเห็นสมควรเสนอชื่อกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน4งตามวาระ 3 ท4านข�างต�น กลับเข�าดํารง
ตําแหน4งอีกวาระหนึ่ง 

 
ทั้งนี้ รายนามและประวัติโดยสังเขปและข�อมูลการดํารงตําแหน4งอ่ืนๆ ของกรรมการที่ต�องออกตาม
วาระทั้ง 3 ท4านรวมทั้งนิยามกรรมการอิสระได�จัดส4งให�แก4ผู�ถือหุ�นแล�วตามสิ่งที่ส4งมาด�วย 3 
 
จากนั้น นายวิโรจน8เสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต4งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 
ท4านเปIนรายบุคคล ได�แก4 นายภูมิชาย วัชรพงศ8 นายกมล รัตนไชย  และดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง กลับ
เข�าดํารงตําแหน4งต4อไปอีกวาระหนึ่ง  
 

มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�ว มีมติเปIนเอกฉันท8 อนุมัติการแต4งตั้งกรรมการที่ต�องออกจากตําแหน4งตาม
วาระในคร้ังนี้ทั้ง 3 ท4าน กลับเข�าดํารงตําแหน4งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
ดังต4อไปนี้ 
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 (1) นายภูมิชาย วัชรพงศ8   กรรมการ  
  ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 570,358,276 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปIน
ร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 (2) นายกมล รัตนไชย   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 570,358,276 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปIน
ร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
 (3) ดร. เยาวลักษณ8 พูลทอง   กรรมการ 

ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 570,358,276  เสียง (คิดเปIนร�อยละ 100 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วยจํานวน 0 เสียง (คิดเปIน
ร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออก
เสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง  

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกําหนดค�าตอบแทนของกรรมการสําหรับป� 2562 

  
นายภูมิชายชี้แจงต4อที่ประชุมว4า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนเปIนผู�พิจารณากําหนด
ค4าตอบแทนของกรรมการสําหรับปH  2562 โดยในการพิจารณากําหนดค4าตอบแทนดังกล4าว
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนได�พิจารณาด�วยหลักเกณฑ8ที่เก่ียวกับการขยายตัวของ
ธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน�าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ทั้งนี้ 
คณะกรรมการ (ตามคําแนะนําและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน) 
เห็นสมควรเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นกําหนดค4าตอบแทนกรรมการสําหรับปH 2562 ดังนี้ 
 
ค�าตอบแทนรายเดือน (ต�อท�าน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชุดย4อยอ่ืน 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทนจะไม4ได�รับค4าตอบแทนรายเดือน 
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เบี้ยประชุม (ต�อท�านต�อคร้ัง) 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 
 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน 30,000  บาท 
 กรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน  20,000  บาท 
 คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย4อยอ่ืนๆ จะไม4ได�รับเบี้ยประชุม 
 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารทุกท4านได�แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค4าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการชุดย4อยสําหรับปH 2562 (ยกเว�นการได�รับค4าตอบแทนในฐานะผู�บริหารของบริษัท)  
 
ปFจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย4อยประกอบด�วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ 
และคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค4าตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย4อยอ่ืนซ่ึงดํารงตําแหน4ง
กรรมการของบริษัทจะได�รับค4าตอบแทนในฐานะที่เปIนกรรมการด�วย 
 
นอกจากนี้ บริษัทไม4มีนโยบายการให�ผลประโยชน8ในรูปแบบอ่ืนนอกเหนือจากตัวเงินแก4กรรมการ
บริษัท (ทั้งนี้ ไม4รวมถึงสวัสดิการที่ให�กับพนักงานทั่วไป) 
 
นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติค4าตอบแทนกรรมการสําหรับปH 2562 ตาม
รายละเอียดดังกล4าวข�างต�น โดยให�มีผลใช�บังคับตลอดไปจนกว4าที่ประชุมผู�ถือหุ�นจะมีมติเปIนอย4างอ่ืน 
 

มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�ว มีมติด�วยคะแนนเสียงเกินกว4าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�น
ซ่ึงมาประชุมอนุมัติค4าตอบแทนกรรมการสําหรับปH 2562 โดยให�มีผลใช�บังคับตลอดไปจนกว4าที่ประชุม
ผู�ถือหุ�นจะมีมติเปIนอย4างอ่ืน ตามที่เสนอทุกประการ ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 570,357,276 
เสียง (คิดเปIนร�อยละ 99.9998 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม) ไม4เห็นด�วยจํานวน 
0 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม) งดออกเสียงจํานวน  
1,000 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 0.0002 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม) และบัตรเสีย
จํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต�งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนดค�าตอบแทนของผู�สอบบัญชีสําหรับป� 2562 
 
 นายภูมิชายแจ�งต4อที่ประชุมว4า ตามมาตรา 120 แห4งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

(รวมทั้งที่มีการแก�ไขเพิ่มเติม) กําหนดให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นสามัญประจําปHแต4งตั้งผู�สอบบัญชีและ
กําหนดค4าตอบแทนของผู�สอบบัญชีทุกปH ทั้งนี้ในการแต4งตั้งผู�สอบบัญชีสามารถแต4งตั้งผู�สอบบัญชีคน
เดิมได� 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได�คัดเลือกผู�สอบบัญชี
ของบริษัท และเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือหุ�นแต4งตั้งบุคคลดังต4อไปนี้ 
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1. นายสง4า โชคนิติสวัสดิ์   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายไพบูล ตันกูล   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล   ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 
 
ของบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด หรือ ผู�สอบบัญชีท4านอ่ืนที่สํานักงาน ก.ล.ต. 
ได�ให�ความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให�เปIนผู�สอบ
บัญชีรับผิดชอบเปIนผู�สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 โดยผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปIนผู�ทําการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเปIน
ผู�สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปH สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
ทั้งนี้ ผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม4มีความสัมพันธ8 หรือส4วนได�เสียกับบริษัท บริษัทย4อย 
ผู�บริหาร ผู�ถือหุ�นรายใหญ4 หรือผู�เก่ียวข�องกับบุคคลดังกล4าวแต4อย4างใด จึงมีความเปIนอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต4องบการเงินของบริษัท และผู�สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม4เปIน
ผู�สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน�าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต4องบการเงินของ
บริษัทมาแล�วห�ารอบปHบัญชีติดต4อกัน โดยนายสง4า โชคนิติสวัสดิ์ เคยปฏิบัติหน�าที่เปIนผู�สอบบัญชีของ
บริษัทประจําปH พ.ศ. 2560-2561 นายไพบูล ตันกูล และนายประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ยังไม4เคยปฏิบัติ
หน�าที่เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให�ที่ประชุมผู�ถือ
หุ�นพิจารณาแต4งตั้งผู�สอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ของ
บริษัทดังกล4าวข�างต�นและกําหนดค4าตอบแทนของผู�สอบบัญชีของบริษัทเปIนเงินจํานวน 850,000 บาท 
(ทั้งนี้ ผู�สอบบัญชีของบริษัทจะได�รับการแต4งตั้งให�เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทย4อยด�วย โดยมีค4าตอบแทน
ของผู�สอบบัญชีของบริษัทย4อยจํานวน 1,453,500 บาท รวมค4าตอบแทนของผู�สอบบัญชีทั้งสิ้นจํานวน 
2,303,500 บาท) 
 
ในการนี้ บริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด เปIนผู� รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย4อยตั้งแต4รอบระยะเวลาบัญชีปH 2555 และได�ปฏิบัติหน�าที่เปIน
อย4างดีเสมอมา อีกทั้งบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด เปIนบริษัทที่มีมาตรฐานระดับ
สากล ซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและบริษัทย4อย
ได�ภายในกําหนดระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

 
จากนั้น นายภูมิชายเสนอให�ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต4งตั้งผู�สอบบัญชีและกําหนด
ค4าตอบแทนของผู�สอบบัญชีประจําปH 2562 
 

มติ ที่ประชุมได�พิจารณาแล�วมีมติด�วยคะแนนเสียงข�างมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต4งตั้ง (1) นายสง4า โชคนิติสวัสดิ์ ผู�สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตันกูล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ (3) นาย
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ประสิทธิ์ เยื่องศรีกุล ผู�สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4174 ของบริษัท ไพร�ซวอเตอร8เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอ
เอส จํากัด หรือ ผู�สอบบัญชีท4านอ่ืนที่สํานักงาน ก.ล.ต. ได�ให�ความเห็นชอบ ซ่ึงบริษัท ไพร�ซวอเตอร8
เฮาส8คูเปอร8ส เอบีเอเอส จํากัด มอบหมายให�เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยผู�สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเปIนผู�ทําการตรวจสอบและรับรอง    
งบการเงินของบริษัท  และจะเปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปH สิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกําหนดค4าสอบบัญชีของบริษัท เปIนเงินจํานวน 850,000 บาทตามที่เสนอ
ทุกประการ (ทั้งนี้ ผู�สอบบัญชีของบริษัทจะได�รับการแต4งตั้งให�เปIนผู�สอบบัญชีของบริษัทย4อยด�วย โดยมี
ค4าตอบแทนของผู�สอบบัญชีของบริษัทย4อยจํานวน 1,453,500 บาท รวมค4าตอบแทนของผู�สอบบัญชี
ทั้งสิ้นจํานวน 2,303,500 บาท) ด�วยคะแนนเสียงเห็นด�วยจํานวน 566,708,276 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 
99.3601 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม4เห็นด�วย
จํานวน 3,650,000 เสียง (คิดเปIนร�อยละ 0.6399 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู�ถือหุ�นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 0 เสียง และบัตรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ�ามี) 
 

นายสากล สุขวาณิชวิชัย ผู�แทนอาสาพิทักษ8สิทธิผู�ถือหุ�นจากสมาคมส4งเสริมผู�ลงทุนไทย สอบถามต4อที่
ประชุม ดังนี้ (1) ความเสี่ยงจากความล�าสมัยของอุปกรณ8การถ4ายทําภาพยนตร8 และ (2) โอกาสทาง
ธุรกิจของบริษัทต4อกลุ4มผู�ผลิตภาพยนตร8 ระดับ 2 (Tier 2) อาทิ ภาพยนตร8ไทยที่ฉายในต4างจังหวัด 
และกลยุทธ8ของบริษัทสําหรับกลุ4มลูกค�าดังกล4าว (3) การขยายนโยบายการต4อต�านการทุจริตไปยัง
บริษัทคู4ค�า  

 นายภูมิชายแจ�งต4อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทมีนโยบายในการตัดค4าเสื่อมราคาสําหรับอุปกรณ8ของ
บริษัทโดยคํานึงถึงความสอดคล�องกับอายุการใช�งานของอุปกรณ8และระยะเวลาการคืนทุนของอุปกรณ8
แต4ละประเภท อย4างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการจัดซ้ืออุปกรณ8อย4างระมัดระวังโดยพิจารณาถึง
ความต�องการของตลาดเปIนหลัก (2) โดยหลักแล�ว ภาพยนตร8ไทยที่มีต�นทุนไม4มากจะไม4ใช�สตูดิโอใน
การถ4ายทํา เนื่องจากมีค4าใช�จ4ายสูง อย4างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเปQดกว�างในการให�บริการ หากมี
โอกาสบริษัทก็พร�อมให�บริการ ทั้งนี้ บริษัทได�ร4วมลงทุนกับบริษัท ทรานส8ฟอร8เมชั่น ฟQล8ม จํากัด 
สนับสนุนการผลิตภาพยนตร8ไทย  อาทิ ภาพยนตร8เร่ืองแสงกระสือ บริษัทมีส4วนร4วมเปIนผู�สนับสนุน
การผลิตบางส4วนด�วย (3) บริษัทได�ปฏิบัติตามนโยบายการต4อต�านการทุจริตตามพื้นฐานที่ถูกต�องทุก
ประการ โดยบริษัทคู4ค�าก็ต�องเปIนบริษัทที่ปฏิบัติตามนโยบายการต4อต�านการทุจริตเช4นเดียวกัน 
นอกจากนี้ นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ�งให�ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม
ว4า การส4งเสริมนโยบายการต4อต�านการทุจริตไปยังบริษัทคู4ค�าของบริษัทนั้น ส4วนใหญ4จะอยู4ในลักษณะ
การขอความร4วมมือกับบริษัทคู4ค�าในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล4าว 
 
นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู�ถือหุ�น สอบถามถึงสัดส4วนรายได�ของบริษัทที่ได�รับจากงานของภาครัฐ  
นายภูมิชายแจ�งต4อที่ประชุมว4า บริษัทไม4ได�ทําหน�าที่เปIนผู�ผลิตในงานของภาครัฐโดยตรง แต4บริษัท
ให�บริการเช4าอุปกรณ8แก4บริษัทคู4ค�าที่รับงานของภาครัฐอีกต4อหนึ่ง  
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นายนคร ภาณุสิทธิกร ผู�ถือหุ�น สอบถามต4อที่ประชุม ดังนี้ (1) การตั้งเป*ารายได�ค4าเช4าจาก สตูดิโอ 
พาร8ค ของบริษัท และที่มาของรายได�ดังกล4าว (2) อัตราการเช4าของโครงการ The Studio Park ในปH 
2561  (3) ค4าใช�จ4ายเพิ่มเติมและแนวทางการใช�บุคลากรสําหรับการขยายธุรกิจของบริษัท (4) การ
ชําระค4าบริการสําหรับการใช�สถานที่พิเศษ (5) งบลงทุนของบริษัทสําหรับปH 2562 และ (6) ผลกระทบ
ของการบังคับใช�กฎหมายภาษีที่ดินฉบับใหม4ต4อที่ดินของบริษัทที่ไม4ได�ใช�งาน 
นายภูมิชายแจ�งต4อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทตั้งประมาณการเป*ารายได�ในปH 2562 เติบโตสูงกว4า        
ปH 2561 อย4างเหมาะสม  โดยหลักคาดว4าจะมาจากลูกค�าประจําผู�ผลิตภาพยนตร8โฆษณา  ส4วนผู�ผลิต
ภาพยนตร8บริษัทมุ4งหมายจะให�เปIนกลุ4มผู�ผลิตภาพยนตร8ต4างประเทศเปIนหลัก (2) อัตราการเช4าของ
สตูดิโอ พาร8ค ในปH 2561 แบ4งออกเปIน 2 ส4วน ได�แก4 1)  ธุรกิจโทรทัศน8 โฆษณาทางโทรทัศน8 และ 2 ) 
ธุรกิจผลิตภาพยนตร8  โดยผู�ผลิตภาพยนตร8ต4างประเทศได�เข�ามาใช�บริการทําให�อัตราการเช4าเต็ม
จํานวนในไตรมาสที่ 4 ของปH 2561 และถ4ายทําเสร็จสิ้นในช4วงไตรมาสที่ 1 ของปH 2562 (3) การขยาย
ประเภทธุรกิจของบริษัทจะมุ4งเน�นใช�บุคลากรอิสระ (ฟรีแลนซ8) เปIนรายคร้ัง และบริษัทได�จัดตั้งบริษัท 
ทีเอสพี  โปรดักชั่น  เซอร8วิส  จํากัด  ( TSP  Production  Services )  มาเพื่อว4าจ�างลูกจ�างชั่วคราว
ทําให�บริษัทสามารถปรับเปลี่ยนต�นทุนได�ตามสถานการณ8 (4) ค4าตอบแทนสําหรับการใช�สถานที่พิเศษ
จะอยู4ในลักษณะของการแบ4งส4วนกําไร (profit sharing)  (5) บริษัทตั้งงบลงทุนของเกียร8เฮดสําหรับปH 
2562 ไว�ประมาณ 30 ล�านบาท อย4างไรก็ตาม ในการพิจารณาใช�งบลงทุนซ้ืออุปกรณ8 บริษัทจะ
คํานึงถึงความต�องการที่ลูกค�าร�องขอและปริมาณจํานวนคําสั่งซ้ือบริการจากลูกค�า บริษัทก็สามารถ
สั่งซ้ืออุปกรณ8เพิ่มให�ได� สําหรับสตูดิโอ พาร8คนั้นบริษัทมีแผนการสร�างสํานักงาน (production office) 
เพิ่มเติม หากสามารถตอบสนองความต�องการของลูกค�า และ (6) ที่ดินของบริษัทนั้นไม4ใช4พื้นที่ว4าง
เปล4าที่ไม4ได�ใช�งาน แต4บริษัทนํามาให�บริการแก4ลูกค�าใช�เปIนฉากกลางแจ�ง (backlot) ได� ซ่ึงทําให�ที่ดิน
ของบริษัทไม4อยู4ภายใต�บังคับที่ต�องเสียภาษีที่ดินที่ว4างเปล4า 
 
นายอัมรินทร8 สิมะโรจน8 ผู�ถือหุ�น สอบถามถึงศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาเปIนผู�ผลิตระดับโลก 
(global production house) ให�กับผู�ผลิตภาพยนตร8ทั่วโลก  
นายภูมิชายแจ�งต4อที่ประชุมว4า ในอดีตบริษัทเคยเปIนผู�ผลิตรายใหญ4ที่สุดในประเทศไทยแต4เนื่องจาก
ธุรกิจการผลิตต�องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะด�าน ปFจจุบันบุคลากรของบริษัทได�ออกไป
ทํางานแบบอิสระ บริษัทจึงไม4มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจดังกล4าว บริษัทจึงมุ4งเน�นให�ความสําคัญกับ
การใช�ประโยชน8ของทรัพย8สินที่มีอยู4แล�ว ก4อให�เกิดประโยชน8สูงสุดเปIนหลัก กล4าวคือเน�นการใช�งาน
สตูดิโอและให�เช4าอุปกรณ8ให�เต็มประสิทธิภาพ 
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 ไม4มีผู�ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพิ่มเติมต4อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 
 
ปQดประชุมเวลา 11.36 น. 
        
 
 
 
   
       ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 
                                                                             (นายสรรสฤษดิ์ เย็นบํารุง) 
 
  

ลงชื่อ    เลขานุการบริษัท 
                                                                              (นายวิโรจน8 บุญศิริรุ4งเรือง)    


