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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2559 

บริษัท แม็ทชิ�ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั�น จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
                                                                                        
 
วัน เวลาและสถานที�ประชุม 
 ประชุมเมื�อวนัที� 7 กันยายน 2559 เวลา 14.00 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. นายณฐัวฒิุ เภาโบรมย์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
9. นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารสูงสุด      

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
 
กรรมการ/ผู้บริหารที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
1. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 
ที�ปรึกษาทางการเงนิและที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางรัชดา เกลียวปฏินนท์           ที�ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท ที�ปรึกษาเอเซีย พลสั จํากดั 
2. นางอารยา สลัเลขวิทย์                ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยาม

พรีเมียร์ จํากดั   
เริ�มการประชุม  
    นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานที�ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธาน ฯ แถลงว่ามี
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจํานวน 64 รายและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 76 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นเข้าประชุม
ทั Kงสิ Kน 140 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 318,529,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.9157 ของหุ้นที�จําหน่ายได้แล้วทั Kงหมดของ
บริษัท (หุ้นของบริษัทที�จําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทั Kงสิ Kน 531,629,581 หุ้น) ทั Kงนี K ภายหลงัจากเปิดประชมุได้มีผู้ ถือ
หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื�อเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที�เข้าร่วม
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ประชุมจํานวนทั Kงสิ Kน 161 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 319,892,362 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 60.1720 ของจํานวนหุ้ นที�
จําหน่ายได้แล้วทั Kงหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 
 
 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้ จัดการ  ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชี Kแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
สรุปได้ดงันี K วาระที� 1 และวาระที�  4 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้
ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และสําหรับวาระที� 2 และวาระที� 3 ต้องได้รับมติอนุมติัด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั Kงนี K 
บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวพรพิไล โกศลประภา ที�ปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนบัคะแนน
เสียงของผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั�นแนล จํากดั   

 
 จากนั Kน ประธานฯเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี K 

 
วาระที� 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 เมื� อวันที�  27 

เมษายน 2559 
 
 ประธานฯ ได้เสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2559 

เมื�อวันที� 27 เมษายน 2559 รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปี 2559 ที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ (สิ�งที�สง่มาด้วย 1) 

 
มต ิ ที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 

เมื�อวนัที� 27 เมษายน 2559 ตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
318,531,933 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจํานวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 100 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 2 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร (“โครงการสตูดิโอ”) 
เป็นวัตถุประสงค์หลักในการระดมทุนของบริษัท จึงขอมอบหมายให้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์  
ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าและแผนการพฒันา
โครงการสตดิูโอให้ที�ประชมุทราบ 

  
นายภมิูชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้า
และแผนการพฒันาโครงการสตดิูโอ สรุปได้ดงันี K ณ สิ Kนเดือนสิงหาคม 2559 งานก่อสร้างโดยรวม
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ของผู้ รับเหมายงัคงเป็นไปตามกําหนดการ บางส่วนที�ล่าช้ากว่าแผนการที�กําหนดนั Kนเนื�องจากงาน
ก่อสร้างต้องชะลอลงในช่วงฤดฝูน รายละเอียดสรุปได้ดงันี K 
(1) สตูดิโอ B1 ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร  งานโครงสร้างด้านนอกและงานก่อสร้างภายใน

ดําเนินการเป็นที�เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันด้านนอกอยู่ในขั Kนตอนของงานฉาบ ด้านในอยู่ใน
ขั Kนตอนการติดตั Kงระบบป้องกันเสียง (Acoustic System) ซึ�งคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ประมาณ
ปลายเดือนตลุาคม 2559  

(2) สตูดิโอ B2 ขนาดเล็ก 20 x 30 ตารางเมตร งานก่อสร้างมีกําหนดการแล้วเสร็จใกล้เคียงกับ
สตูดิโอ B1 ข้างต้น คือ ประมาณปลายเดือนตุลาคม 2559  โดยงานโครงสร้างด้านนอกและ
งานก่อสร้างภายในดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

(3) สตดิูโอ B3 ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกนัยายน 
2559 ภายหลังจากบริษัทเข้าทดสอบระบบ (Test Run) บริษัทจะเชิญลูกค้าเข้าชมเพื�อ
ตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐานของสตดิูโอของบริษัทตอ่ไป 

(4) สตูดิโอ B4 ขนาดกลาง 30 x 40 ตารางเมตร ปัจจุบันอยู่ในขั Kนตอนของงานฉาบเช่นเดียวกับ
สตดิูโอ B1 และ B2 และขั Kนตอ่ไปเป็นขั Kนตอนการติดตั Kงระบบป้องกนัเสียง (Acoustic System) 
โดยคาดวา่งานก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน 2559 

(5) สตูดิโอ B5 ขนาดกลาง 40 x 60 ตารางเมตร เป็นสตูดิโอขนาดใหญ่ที�สุดของโครงการ  
เนื�องจากฤดูฝนทําให้งานก่อสร้างล่าช้ากว่ากําหนดการเล็กน้อย โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างสว่นหลงัคาและคาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนธนัวาคม 2559 

(6) อาคาร B6 เป็นอาคารสร้างฉากและเก็บฉาก  งานก่อสร้างยงัคงเป็นไปตามกําหนดการ 
(7) อาคาร B7 เป็นอาคารยานยนต์  งานก่อสร้างจะยงัคงเป็นไปตามกําหนดการ 
(8) อาคาร Warehouse ของเกียร์เฮด ตามสญัญารับเหมาก่อสร้างอาคารนี Kจะแล้วเสร็จประมาณ

เดือนกมุภาพนัธ์ 2560 เนื�องจากบริษัทเจรจาทําสญัญารับเหมาก่อสร้างเป็นลําดบัสดุท้าย  
 
จากข้อมูลข้างต้น บริษัทคาดว่าประมาณปลายปี 2559 สตูดิโอของโครงการทั Kง 5 สตูดิโอจะแล้ว
เสร็จและเปิดให้บริการได้บางส่วนโดยพิจารณาความจําเป็นและความเหมาะสมในการประกอบ
ธุรกิจเป็นสําคญั นอกจากนี K บริษัทยังมีแผนพัฒนาพื Kนที�ส่วนอื�นๆ ของโครงการสตูดิโอโดยแบ่งได้
ดงันี K 
(1) พื Kนที� A เป็นสว่นของสตดิูโอและอาคารตา่งๆ ที�กลา่วข้างต้น 
(2) พื Kนที� B บริษัทได้ดําเนินการขดุพื Kนผิวดินเพื�อเป็นทะเลสาบ (Lake) ไว้สําหรับทิวทศัน์ที�สวยงาม

และการใช้เป็นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ หรือละครได้ในอนาคต โดยพื Kนที�ส่วนที�เหลือบริษัทคาด
ว่าจะพัฒนาให้เป็นส่วนที�เกี�ยวเนื�องกับการถ่ายทําที�จะสามารถก่อให้เกิดรายได้เพิ�มให้กับ
บริษัทได้ 

(3) พื Kนที� C เป็นสว่นที�ติดคลองธรรมชาติและมีความสวยงามมาก บริษัทคงพื Kนที�ไว้ให้เช่าเป็นฉาก
ถ่ายทําภาพยนตร์หรือละครแนวธรรมชาติ  
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(4) พื Kนที�  D เป็นพื Kนที�ที�ได้มีการพัฒนาปรับระดับความสูงของพื Kนดิน และบริษัทวางแผนเป็น 
“Backlots” ไว้ให้เช่าสําหรับการสร้างฉากเพื�อการทําถ่ายทํากลางแจ้ง (Outdoor) ในอนาคต  

 
ทั Kงนี K ประมาณการในเดือนมกราคม 2560 บริษัทคาดว่าจะจัดพิธีเปิดอย่างไม่เป็นทางการ (Soft 
Opening) ของโครงการสตูดิโอซึ�งมีมาตรฐานสากลระดับ 5 ดาวแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ�ง
นอกจากจดุเดน่ด้านพื Kนที�และสตดิูโอแล้ว บริษัทยงัมีแผนการพฒันาพื Kนที�โดยรอบเพื�อดําเนินธุรกิจ
ให้บริการสนบัสนนุ และ/หรือธุรกิจที�เกี�ยวเนื�องกบัโครงการสตดิูโอของบริษัท  
 
ปัจจุบันบริษัทให้ความสําคญักับสตดิูโอ (Park in Studio) ซึ�งใช้สําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์เป็น
หลกั แต่ในอนาคตบริษัทมีแผนการอีกส่วนหนึ�งที�เรียกวา่ Studio in the park ซึ�งมีวตัถุประสงค์ใน
การพัฒนาพื Kนที�ของบริษัททุกส่วนให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ให้กบับริษัท จึงมีแนวคิดต่างๆ 
เพิ�มเติม อาทิ การจดั Land Scape ให้เหมาะสม  การจัดสวนดอกไม้ตามฤดูกาล การปลูกต้นไม้
ใหญ่ในแตล่ะจุด ให้เหมาะสมสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์หรือละครได้ในทกุๆจุด หรือเอื Kอต่อการ
จดัเพื�อใช้เป็นเวทีคอนเสิร์ตกลางแจ้ง  หรือการจดัสวนหน้าสตดิูโอ ซึ�งสามารถใช้ประโยชน์จดัเป็น
ฉากสําหรับถ่ายทําได้ เป็นต้น   
 
เนื�องจากพื Kนที�ของโครงการอยู่ในทิศที�เอื Kออํานวยต่อการถ่ายทําภาพยนตร์และละคร บริษัทจงึวาง
แผนการใช้พื Kนที�ทกุสว่นให้เกิดประโยชน์ในลกัษณะตา่งๆ ดงันี K 
(1) ฉากธรรมชาติซึ�งจะปลกูต้นไม้ให้สอดรับกบัมมุทะเลสาบโดยเน้นลกัษณะย้อนยคุ (Traditional)  
(2) ฉากแนวร่วมสมัย (Contemporary) อาทิ  บ้านริมทะเลสาบ สถานที�พักผ่อนหย่อนใจ 

(Playground) และสะพานทอดลงทะเล เป็นต้น ซึ�งปัจจุบันผู้ จัดต้องยกกองไปถ่ายทําที�
ต่างจังหวดั หากสามารถย้ายมาถ่ายทําที�โครงการสตูดิโอของบริษัท ต้นทุนจะประหยัดกว่า 
และ 

(3)  หากอนาคตมีลูกค้างานละคร รายการโทรทัศน์ ที�มีความสนใจเป็นปริมาณมาก อาจมีการ
จดัทําสตดิูโอเพื�อรองรับเพิ�มขึ Kนได้  

อย่างไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการข้างต้นตามที�กล่าวมาจะขึ Kนกับความต้องการของตลาด ณ 
เวลานั Kนๆ ด้วย หากบริษัทพิจารณาแล้วว่ามีลกูค้าสนใจและมีแนวโน้มจะสร้างรายได้ให้กบับริษัท 
บริษัทจงึจะพิจารณาเริ�มดําเนินการ  

 
ในส่วนของ T-Lots Strategy ซึ�งจะช่วยให้การใช้พื Kนที�ของโครงการเป็นประโยชน์สูงสุด บริษัทมี
แผนการต่างๆ อาทิ การใช้พื Kนที�ช่องว่างระหว่างสตูดิโอ การสร้างบ้านทรงจั�วเพื�อใช้ดดัแปลงเป็น
ฉากต่างๆ ในการถ่ายทําภาพยนตร์/ละคร การพฒันาพื Kนที�ริมนํ Kาเพื�อใช้เป็นฉากตลาดนํ Kา และการ
จดัพื Kนที�สําหรับการจดังานสงัสรรค์ของทีมงาน เป็นต้น นอกจากนี K พื Kนที�ทางเข้าโครงการจะมีการ
พัฒนาปรับปรุงให้โดดเด่น สังเกตเห็นได้ง่าย และมีระดับเหมาะสมกับมูลค่าโครงการสตูดิโอ
มาตรฐานสากลของบริษัท 
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โดยการเพิ�มทนุครั Kงนี Kมีวตัถปุระสงค์ ดงันี K 
(1) เพื�อชําระหนี Kเงินกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินบางสว่น และเพื�อลดภาระดอกเบี Kย 
(2) เพื�อเตรียมความพร้อมในการลงทุนให้สอดคล้องกบัจงัหวะในการดําเนินธุรกิจ หากในอนาคต

ต้องการเงินทนุเพิ�มเติม บริษัทจะสามารถกู้ ยืมจากสถาบนัการเงินได้โดยเร็ว  
(3) เพื�อนํามาใช้เป็นเงินทนุพฒันาโครงการสตดิูโอให้ได้ระดบัมาตรฐานสากล และ 
(4) เพื�อนํามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในบริษัท อาทิ ลงทนุในเครื�องมือ และอปุกรณ์ของเกียร์เฮด 

 
จากนั Kน นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงให้ที�
ประชุมทราบถึง ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันและแผนธุรกิจของบริษัทใน
อนาคต สรุปได้ดงันี K 

 
ภาพรวมในการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจบุนั 
บริษัทได้มีการลดขนาดธุรกิจโดยเลิกประกอบธุรกิจบางประเภท อนัได้แก่ ธุรกิจสิ�งพิมพ์ การจัด
กิจกรรม (Event) เป็นที�เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะมุ่งเน้นให้ความสําคญัแก่ธุรกิจที�มีศกัยภาพใน
การสร้างรายได้ ดงันี K 
(1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ซึ�งดําเนินการโดยบริษัท เกียร์เฮด จํากัด ภายใต้แบรนด์ 

เกียร์เฮด แฮนดี Kเกียร์ และ Cine Gear  ซึ�งเพิ�งเริ�มดําเนินการอยู่ระหวา่งการทําตลาดที�ประเทศ
กัมพูชา ทั Kงนี K บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการดําเนินธุรกิจให้บริการและให้เช่า
อปุกรณ์เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

(2) ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์ ซึ�งดําเนินการโดยบริษัท ยงัคงทํากําไรอย่างต่อเนื�อง อาทิ รายการ
ปลดหนี K เป็นต้น 

(3) ธุรกิจ Post Production  ซึ�งดําเนินการโดย บริษัท ไทม์แลปส์ จํากดั และ 
(4) ธุรกิจสตดิูโอให้เช่า (โครงการ Studio Park) ดงัที�กลา่วไปแล้วข้างต้น 

 
แผนธุรกิจของบริษัทในอนาคต สรุปได้ดงันี K 
(1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ ปัจจุบันประกอบด้วยภายใต้แบรนด์ เกียร์เฮด แฮนดี Kเกียร์ 

และ Cine Gear บริษัทจะมุง่เน้นตลาดบนซึ�งมีความเชี�ยวชาญมากอยู่แล้วและขยายตลาดใหม่
เช่น  ตลาดสื�อ Social Medias (Viral) พร้อมกบัการพฒันาธุรกิจด้านอื�นๆ ดงันี K 

• การให้บริการสาธารณปูโภคภายใต้แบรนด์แฮปปีKเกียร์ 

• การให้บริการซอ่มและบํารุงรักษาอปุกรณ์ภายใต้แบรนด์เกียร์เซอร์วิส และ 

• การฝึกอบรมบคุลากร ภายใต้แบรนด์บอดี Kเกียร์ เป็นต้น 
(2) ธุรกิจสตดิูโอให้เช่า   (โครงการ Studio Park) บริษัทมีแผนการจะขยายธุรกิจให้ครอบคลมุธุรกิจ

ประเภทอื�นๆ ที� เกี�ยวเนื�องเพื�อสนับสนุนโครงการสตูดิโอ อาทิ บริการจัดเตรียมอาหาร 
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(Catering)  บริการสตูดิโอสําหรับการถ่ายทํารายการโทรทัศน์  และบริการ Set and Prop  
อํานวยความสะดวกในการสร้างฉาก เป็นต้น  

 
นายสุรศักดิ1 สัจจะเดว์ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ เสนอแนะต่อที�ประชุมว่า บริษัทควรออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื Kอหุ้นสามญัของบริษัท (“Warrant”) เพื�อจัดสรรให้ผู้ ถือหุ้นแทนการเพิ�ม
ทุนเพื�อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (“Rights Offering”) เนื�องจากบริษัทไม่ได้
ต้องการใช้เงินอย่างเร่งดว่น การออก Warrant จะทําให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนดีกวา่การเพิ�มทุน
โดยเสนอขาย Rights Offering อีกทั Kงการกําหนดราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาทในครั Kงนี Kใกล้เคียงกบั
ราคาตลาด ทําให้ผู้ ถือหุ้ นรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์  นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุม ราคาตามบัญชีของหุ้ นบริษัท (Book 
Value) เท่ากับหุ้ นละ 2.30 บาท ดังนั Kน  ราคาเสนอขายหุ้ นละ 2.00 บาทถือว่าเป็นราคาที�
สมเหตุสมผล นอกจากนี K การเพิ�มทุนครั Kงนี K คณะกรรมการและผู้บริหารได้พิจารณาแล้วว่าเป็น
วิธีการที�เหมาะสมที�สดุสําหรับบริษัท  
 
เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อที�ประชุมเพิ�มเติมแล้ว ประธานฯ จึงชี Kแจงต่อที�ประชุมวา่ เพื�อให้บริษัท
สามารถดําเนินการเพิ�มทุนจดทะเบียนและออกหุ้นสามญัใหม่เพื�อเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนได้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั Kงที�แก้ไขเพิ�มเติม) บริษัท
จะต้องลดทนุจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไมไ่ด้จําหน่ายก่อนที�จะเพิ�มทุนเป็นจํานวนอื�น ใน
การนี K บริษัทจงึต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 535,000,000 บาท เป็น 531,629,851 
บาท โดยการยกเลิกหุ้ นสามัญที�ยังไม่ได้จําหน่ายจํานวน 3,370,149 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 1 
บาท  
 
นอกจากนี K เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�อง ทนุจดทะเบียน ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนเป็นดงันี K 
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 531,629,851 บาท  (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็บาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น 531,629,851 หุ้น   (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
 หุ้นสามญั 531,629,851 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 
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จากนั Kน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้

ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน และการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
275,596,046 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 86.1556 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 43,060,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 13.4613 ของ
จํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 
1,225,413 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3831 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 3 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 

ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  
 ประธานฯ แจ้งต่อที�ประชุมว่า เพื�อระดมทุนมาใช้ตามแผนการเพิ�มทุนดงัรายละเอียดที�ระบุในวาระ

ที� 2 ข้างต้น บริษัทจึงมีความประสงค์ที�จะเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 250,000,000 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิม 531,629,851 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 781,629,851 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ�มทุนจํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื�อเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ทั Kงนี K รายละเอียดเกี�ยวกับการเพิ�มทุนปรากฏ
ตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและแบบรายงานการเพิ�มทุน 
(F 53-4) ซึ�งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครั Kงนี K 

 
 นอกจากนี K เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นจําเป็นต้องพิจารณาการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ดงันี K 
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน จํานวน 781,629,851 บาท  (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสอง

หมื�นเก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็บาทถ้วน) 
 แบ่งออกเป็น 781,629,851 หุ้น   (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น

เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออกเป็น  
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 หุ้นสามญั 781,629,851 หุ้น (เจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดล้านหกแสนสองหมื�น
เก้าพนัแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (-หุ้น)” 
 

นายสุรศักดิ1 สัจจะเดว์ ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที�ประชุมถึงความเป็นไปได้ที�
คณะกรรมการจะพิจารณาเปลี�ยนรูปแบบการเพิ�มทุนเป็นการออกและเสนอขาย Warrant และนาย
ศรายทุธ ธนติพุกนนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที�ประชุมถึง การเพิ�มทุนในปี 2556 บริษัทได้นําเงินเพิ�ม
ทุนไปดําเนินการอย่างไร   นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บ ริหารและประธาน
กรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทนําเงินทุนที�ได้รับจากการเพิ�มทุนในปี 2556 ประมาณ 
700 ล้านบาทไปชําระค่าที�ดินซึ�งใช้เป็นที�ตั Kงโครงการสตดิูโอตลอดจนชําระค่าก่อสร้างสตูดิโอ  ซึ�ง
ได้รับการอนุมติัจากที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น โดยที�ดินดงักล่าวมีขนาดใหญ่และตั Kงอยู่ในทําเลที�ดี
และมีศกัยภาพสูง บริษัทจึงจําเป็นต้องเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพิ�มทุนของบริษัทใน
ครั Kงนี Kเพื�อเตรียมความพร้อมในการขยายและพัฒนาธุรกิจในอนาคต การออก Warrant อาจทําให้
บริษัทไม่สามารถตอบรับโอกาสทางธุรกิจในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือได้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา 

 
 นายเมธี อนัอดิเรกกลุ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบอํานาจ เสนอความเห็นตอ่ที�ประชมุดงันี K (1) การเพิ�มทนุ

แบบ Rights Offering เป็นการให้สิทธิผู้ ถือหุ้นรายย่อยวา่จะทําการจองซื Kอหุ้นเพิ�มทนุหรือไม ่จงึเป็น
วิธีการที�เหมาะสมแล้ว และ (2) การแยกประเภทธุรกิจไม่จําเป็นต้องตั Kงเป็นบริษัทย่อย แตแ่ยกเป็น
ฝ่ายงานหรือแผนกในบริษัท เพื�อลดภาระของฝ่ายบัญชีในการจัดทํางบการเงินรวม  นายภูมิชาย 
วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการบริหาร กล่าวขอบคุณสําหรับความเห็น
ของผู้ ถือหุ้ นและชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า ตามที�ได้รายงานเกี�ยวกับธุรกิจประเภทต่างๆ นั Kน บางชื�อที�
กล่าวถึงไม่ได้อยู่ในรูปของบริษัท อาทิ แฮนดี Kเกียร์เป็นเพียงแบรนด์หนึ�งภายใต้ของบริษัท เกียร์เฮด 
จํากัด บริษัทได้มีและจะมีการพิจารณาความจําเป็นในการตั Kงบริษัทย่อยโดยรอบคอบก่อน
ดําเนินการ 

 
 นายไพบูลย์  ภาสพานทอง ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที�ประชุมถึง (1) จุดเด่นของโครงการสตูดิโอของ

บริษัทเมื�อเปรียบเทียบกับข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของประเทศอื�นๆ (2) การทําสัญญาเช่าสตูดิโอ
ล่วงหน้า และ (3) ความคืบหน้าในการพิจารณาอนุมัติให้ผลตอบแทน (Incentives) แก่กอง
ภาพยนตร์ต่างประเทศที�เข้ามาถ่ายทําในประเทศไทย  นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า (1) ประเทศไทยมีจุดเด่น 3 ประการ อนั
ได้แก่ (ก) ต้นทุนการผลิต (Cost of Production) ในประเทศไทยถือวา่ตํ�าที�สดุ (ข) เวลาและฤดกูาล
ของประเทศไทยเอื Kออํานวยการตอ่การทํางานมากกว่าประเทศอื�นๆ  และ (ค) บคุลากรของประเทศ
ไทยมีความสามารถและความเชี�ยวชาญกว่าบุคลากรของประเทศอื�นๆ ในภูมิภาคเดียวกัน (2) 
ธุรกิจสตูดิโอต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั�วไป ลูกค้าของสตูดิโอจะต้องได้สัมผัสสภาพและ
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คุณภาพของสตูดิโอที�ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั Kนจึงจะเข้าทําสัญญาล่วงหน้า และ (3) 
ปัจจุบนัที�ประชมุคณะรัฐมนตรีอนมุติัเรื�องการให้ผลตอบแทน (Incentives) แล้ว โดยอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาแก้ไขร่างกฎหมายที�เกี�ยวข้อง 

 
 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตทีุ�บริษัทเรียกแทนสตูดิโอต่างๆ ด้วยตวัอกัษร

ภาษาองักฤษ  (2) อตัราผลตอบแทนที�คาดว่าจะเกิดขึ Kนจากโครงการสตดิูโอ (3) ความเป็นไปได้ที�
บ ริษัทจะช่วยรับภาระค่าธรรมเนียมในการจ่ายค่าจองซื Kอหุ้ น เพิ� มทุน  (Bill Payment) (4) 
กําหนดเวลาที�บริษัทคาดวา่โครงการสตดิูโอจะเสร็จสมบรูณ์ และ (5) ลกูค้าประจําของบริษัทที�คาด
ว่าจะมาใช้บริการสตูดิโอ  นายภู มิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บ ริหารและประธาน
กรรมการบริหาร ชี Kแจงตอ่ที�ประชมุ ดงันี K (1) เนื�องจากสตดิูโอของบริษัทยงัไมแ่ล้วเสร็จจงึยงัไมไ่ด้ตั Kง
ชื�ออย่างเป็นทางการ บริษัทได้มอบหมายให้ทีมการตลาดพิจารณาชื�อที�เหมาะสมแล้ว (2) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) ของที�ดิน 48 ไร่ที�บริษัทนํามาพัฒนาคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 14.63 ในสว่นที�ดินทั Kงโครงการทั Kงหมด 216 ไร่ อตัราผลตอบแทนภายในจะคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 10.29 โดยยงัไม่คํานวณรวมรายได้จากธุรกิจเกี�ยวเนื�องและธุรกิจสนับสนุนอื�นๆ 
ทั Kงนี K ในการลงทนุของบริษัทแตล่ะครั Kง คณะกรรมการบริหารจะต้องร่วมกนัพิจารณาถงึความคุ้มค่า
และการสร้างผลตอบแทนให้กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั (3) สําหรับค่าธรรมเนียมในการจ่าย
ค่าหุ้นเพิ�มทุนนั Kน บริษัทขอรับไว้พิจารณาในการเพิ�มทุนครั Kงถัดไป (ถ้ามี) (4) บริษัทจะจดัพิธีเปิด
อย่างไม่เป็นทางการเบื Kองต้น (Soft Opening) ของโครงการสตูดิโอประมาณเดือนมกราคม 2560 
และ (5) บริษัทอาศยัเกียร์เฮดเป็นหลกัในการเข้าถึงผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างชาติ ซึ�งปัจจุบนับริษัทได้
เริ�มเสนอให้บริการบ้างแล้ว ซึ�งได้รับความสนใจและการตอบรับคอ่นข้างดีเนื�องจากโครงการสตดิูโอ
ของบริษัทเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที�มีมาตรฐานระดบัสากล นอกจากนี K บริษัทได้ทําการตลาด
ผ่านกรมการค้าระหวา่งประเทศด้วยซึ�งได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างดี 

 
 นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ปัญหาการเดินทางของพนกังานเกียร์เฮดหากมี

การย้ายที�ตั Kงสํานกังาน และ (2) สิทธิประโยชน์ที�บริษัทได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารและประธานกรรมการ ชี Kแจงต่อที�ประชุม 
ดงันี K (1) บริษัทมีการเสนอให้เงินช่วยคา่เดินทางแก่พนกังานของเกียร์เฮด และ (2) บริษัทได้รับบตัร
ส่งเสริมการลงทุนเป็นที�เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี และอากรนําเข้า
อปุกรณ์ตา่งๆ นอกจากนี K ส่วนของธุรกิจ  Post Production  ก็ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบตัร
สง่เสริมนี Kเช่นเดียวกนั 

 
 นายเกียรติพล มงคลเจริญกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามถึง ผลตอบแทนที�ผู้ ถือหุ้นจะได้รับภายหลงัจากที�

บริษัทเริ�มดําเนินโครงการสตดิูโอ อาทิ เงินปันผล เป็นต้น  นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที�
บริหารและประธานกรรมการบริหาร ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผล
ร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิภายใต้เงื�อนไขที�กําหนด ทั Kงนี K ช่วง 2 ปีที�ผ่านมาวงการสื�อ (Media) อยู่
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ในช่วงขาลง บริษัทจึงมีแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื�อให้มีผลประกอบการที�ดีขึ Kนและสามารถ
จ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้ตามนโยบายของบริษัท 

  
 นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธิ1 ผู้ ถือหุ้น ให้ความเห็นต่อที�ประชุมว่า ช่วงเวลาในการเพิ�มทุนของ

บริษัทมีความไม่เหมาะสม เนื�องจากโครงการสตูดิโอยังไม่สามารถทํารายได้ให้กบับริษัท การเพิ�ม
ทุนในครั Kงนี Kจึงมีความเสี�ยงสงูวา่จะได้ผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่ บริษัทควรพิจารณาชะลอการเพิ�ม
ทุนหรือพิจารณาการออก Warrant แทนการเพิ�มทุนเพื�อเสนอขาย Rights Offering น่าจะมีความ
เหมาะสมกว่า ประธานฯ ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า แนวทางการเพิ�มทุนครั Kงนี Kได้รับการพิจารณามาโดย
ละเอียดรอบคอบแล้ววา่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทมากที�สดุ  

 
 จากนั Kน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข

หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้

ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนและการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื�องทุนจดทะเบียน เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทตามที�ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน 
272,525,797 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 85.1930 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจํานวน 47,245,465 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.7692 ของ
จํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 
121,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0379 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 

 
วาระที� 4 พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน 
 
 ประธานฯ ได้ชี Kแจงต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นจะต้องพิจารณา

อนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่จํานวน 250,000,000 หุ้ น มูลค่าที�ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทซึ�งมีรายชื�อปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัที� 15 กนัยายน 2559 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื�อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (รวมทั Kงที�มีการแก้ไขเพิ�มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัที� 16 กันยายน 2559 ใน
ราคาเสนอขายหุ้ นละ 2.00 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในอัตราการจองซื Kอ 1 หุ้ นเดิมต่อ 0.4702 หุ้ นสามัญเพิ�มทุนใหม่ โดยอาจเสนอขายใน
คราวเดียวกันทั Kงจํานวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไป ทั Kงนี K ผู้ ถือหุ้ นเดิมมีสิทธิจองซื Kอหุ้นใหม่เกิน
สิทธิของตนตามอตัราที�กําหนดไว้นี Kได้ แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�จองซื Kอหุ้นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการจดัสรร
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หุ้นให้สําหรับจํานวนที�มีการใช้สิทธิเกินนี Kก็ต่อเมื�อมีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที�ได้
จองซื Kอตามสิทธิครบถ้วนทั Kงหมดแล้วเท่านั Kน โดยในกรณีที�หุ้นสามญัเพิ�มทุนส่วนที�เหลือมีจํานวน
น้อยกว่าจํานวนที�มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซื Kอเกินสิทธิจะจดัสรรหุ้นส่วนที�เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นที�จองซื Kอเกิน
สิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุ้นสามญัเดิมของผู้ ถือหุ้นที�ได้จองซื Kอหุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่
ละราย โดยการจดัสรรหุ้นดงักลา่วให้ดําเนินการไปจนกระทั�งไมมี่หุ้นเหลือจากการจดัสรร อย่างไรก็
ตาม หากมีหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทเหลือจากการจดัสรรในครั Kงนี K บริษัทจะเสนอต่อที�ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นสามญัที�ยงัไม่ได้จําหน่ายและ/หรือ
กําหนดแนวทางที�เห็นสมควรต่อไป นอกจากนี K ผู้ ถือหุ้ นจะต้องทําการจองซื Kอและชําระเงินค่า
หุ้นสว่นที�เกินนี Kพร้อมกบัการจองซื Kอ และชําระเงินคา่จองซื Kอของหุ้นที�ตนมีสิทธิจองซื Kอตามสว่น ทั Kงนี K 
ระยะเวลาจองซื Kอหุ้นสามญัเพิ�มทนุของผู้ ถือหุ้นเดิมจะเป็นวนัที� 3 ถงึ 7 ตลุาคม 2559 (5 วนัทําการ) 

 
 โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มี อํานาจ และ/หรือบุคคลที�

คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้ มีอํานาจมอบหมายเป็นผู้ มีอํานาจในการพิจารณากําหนด
แก้ไขเพิ�มเติม และ/หรือเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขต่างๆ และรายละเอียดตา่งๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญั และการเสนอขายหุ้นเพิ�มทนุดงักลา่วข้างต้น อาทิ ระยะเวลาจองซื Kอ และการชําระเงินค่า
หุ้น เป็นต้น การจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนครั Kงเดียวทั Kงจํานวนหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพื�อ
เสนอขายเป็นคราวๆ รวมทั Kงมีอํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที�เกี�ยวข้อง และให้มีอํานาจ
ดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขาย รวมทั Kงการจัดสรร
หุ้นสามญัเพิ�มทุน รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ข้อมูล การยื�นเอกสารหลกัฐานใดๆ ต่อสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง ตลอดจน
การนําหุ้นสามญัเพิ�มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
จากนั Kน ประธานฯ เสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน และการมอบ
อํานาจดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ที�ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ�มทุน และการมอบอํานาจตามที�
ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจํานวน  272,836,797 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 
85.2929 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วย
จํานวน 47,045,413 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 14.7071 ของจํานวนเสียงทั Kงหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจํานวน 10,152 เสียง และบตัรเสียจํานวน 0 เสียง 
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วาระที� 5 พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 
 ไมมี่ผู้ ใดเสนอเรื�องอื�นใดเพิ�มเติมตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 15.50 น. 
       
       ลงชื�อ    ประธานที�ประชมุ 
                                                                                           (นายสมฤทธิ1 ศรีทองดี) 
  
 

ลงชื�อ            เลขานกุารบริษัท 
                                                                                        (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) 


