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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

                                                                                        
วัน เวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ห้องราชด าเนิน โรงแรมรอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
เลขท่ี 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100 
กรรมการ/ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสรรสฤษด์ิ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการ 
2. นายภมูิชาย วชัรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์ กรรมการบริษัท 
4. นายณฐัวิทย์ บณุยะวฒัน์ กรรมการบริษัท 
5. นายอคัรรัตน์ ณ ระนอง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
7. นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสมเกียรติ เจริญภิญโญย่ิง ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
9. ดร. เยาวลกัษณ์ พลูทอง ผู้ ได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ 
10. นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้ จัดการ ผู้ บริหารสูงสุด      

ทางด้านการเงิน และเลขานกุารบริษัท 
ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ซึง่มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้นีค้รบ
ทัง้ 7 ท่าน หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท 
 
ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
2. นางสาวพรพิไล โกศลประภา         ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั  
เร่ิมการประชุม  
    นายสรรสฤษด์ิ เย็นบ ารุง ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่า
มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 36 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 536,882,744 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 68.6877 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทท่ีจ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 
781,628,733 หุ้ น) ทัง้นี ้ภายหลังจากเปิดประชุมได้มีผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชุมเพ่ิมเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 43 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
547,678,885 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0689 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชมุ 
 ประธานฯ กลา่วเปิดการประชุมและมอบหมายให้นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง กรรมการบริหาร รองกรรมการ
ผู้จัดการ  ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และเลขานุการบริษัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ 
สรุปได้ดังนี ้วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และวาระท่ี 8 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  วาระท่ี 7 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
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กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระท่ี 9 ต้องได้รับมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และส าหรับ
วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ ทัง้นี  ้บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวมนนิรา ด่านวิวัฒน์  
ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ เป็นผู้ช่วยตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นร่วมกบับริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากดั   
 จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและประธาน
กรรมการบริหาร (“ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร”) ด าเนินการประชมุและเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตาม
ระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 เม่ือวันที่  3 เมษายน 

2560 
  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2560 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 1) 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 3 
เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 540,826,462 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 99.9876 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไม่
เห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับรอบปี 2560 ต่อท่ีประชุมผู้ ถือ

หุ้น ซึง่สรุปได้ดงันี ้
 
 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2558 - 2560 บริษัทประสบภาวะขาดทนุจากผลการด าเนินงาน โดยในปี 2560 บริษัท

ได้ด าเนินการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ พอสรุปได้ดงันี ้

 ธุรกิจท่ีไม่มีศักยภาพ  บริษัทได้ด าเนินการเลิกกิจการ ได้แก่  ธุรกิจผลิตภาพยนตร์โฆษณา 
(บริษัท แม็ทช่ิง สตูดิโอ พลสั จ ากัด) ธุรกิจรับจัดกิจกรรม (บริษัท แม็ทช่ิง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 
จ ากดั) และธุรกิจผลิตนิตยสาร (บริษัท คนท าหนงัสือ จ ากดั) สง่ผลให้คา่ใช้จ่ายปรับลดลง  
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 ธุรกิจท่ีอยู่ระหว่างพัฒนาศกัยภาพ ธุรกิจให้บริการตดัต่อ (Post Production) ของบริษัท ไทม์
แลปส์ จ ากดั ได้เปลี่ยนนโยบายทางธุรกิจมามุ่งเน้นการให้บริการแก่กลุ่มลกูค้างานภาพยนตร์
โฆษณามากขึน้ โดยเน้นทัง้กลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งปัจจุบันผลประกอบการ
ปรับตวัดีขึน้ตามล าดบั 

 ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ  นอกจากธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ของบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด 
(“Gear Head”) นัน้ โครงการเดอะ สตูดิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) (“โครงการ Studio Park”) 
ของ บริษัท เดอะ สตดูิโอ พาร์ค (ประเทศไทย) จ ากดั (ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานท่ีถ่ายท า)  
เร่ิมเปิดด าเนินการตัง้แต่เดือนเมษายน 2560 ซึง่เป็นช่วงระยะเวลาเร่ิมแรกของการรับรู้รายได้
ในช่วงเปิดตวัโครงการ  หากต้องรับรู้ค่าใช้จ่าย ดงัเช่น ค่าเสื่อมราคาและดอกเบีย้จ่าย ฯ  อีกทัง้
ผลกระทบจากปัจจัยจากภายนอก อาทิ สภาวะเศรษฐกิจ   มูลค่างบโฆษณาของทัง้
อุตสาหกรรมปรับตวัเฉลี่ยลดลงนับจากปี 2558 เป็นต้นมา  ส่งผลให้โครงการรับรู้ผลขาดทุน
ในช่วงปีแรก 

 บริษัทยงัต้องอาศยัการปรับตวัและการรับรู้ของตลาดเก่ียวกบัโครงการ Studio Park  โดยจาก
สถิติภาพยนตร์ท่ีมาถ่ายท าในประเทศร้อยละ 99 มาถ่าย On Location จึงท าให้การใช้สตูดิโอ
ถ่ายท าภาพยนตร์ / ภาพยนตร์โฆษณามีปริมาณท่ียังไม่มากในช่วงแรกๆ  ทัง้นีบ้ริษัทได้
พยายามหารายได้โดยการน าตลาดรอง (รายการโทรทศัน์)เข้ามาทดแทนในปีแรก  ดงันัน้เพ่ือให้
ผู้ผลิตทัง้ในและต่างประเทศรับรู้ว่ามีสตูดิโอท่ีมีมาตรฐานสากล (  Sound Stage) จึงต้องเน้น
การประชาสัมพันธ์แบบโดยตรง เพ่ือให้ผู้ ผลิตสามารถปรับเปลี่ยนแผนงานให้สามารถ
ด าเนินการเสร็จสิน้ทัง้ On Location และในสตดูิโอในคราเดียวกนัได้ ซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายใน
การผลิตปรับลดลงสง่ผลดีตอ่ผู้ ใช้บริการในภาพรวม  

 

  ธุรกิจปัจจบุนั 
ปัจจุบันโครงการ Studio Park มีลูกค้าเข้าใช้บริการแล้ว โดยนอกจากสตูดิโอทัง้ 5 หลัง โครงการ 
Studio Park ยังมีส่วนอื่นๆ ท่ีสามารถท ารายได้ให้กับบริษัท อาทิ Backlots พืน้ท่ีว่างท่ีพร้อม
ให้บริการ  ซึง่มีลกูค้าทัง้ในประเทศและตา่งประเทศสนใจและได้มาใช้บริการแล้ว  และ The Scene 
บริเวณพืน้ท่ีโกดังเก่าซึ่งเป็นทางเลือกในการเช่าพืน้ท่ีในการถ่ายท า หรือส าหรับการสร้างฉาก
ภายนอกเพ่ือให้บริการแก่กองถ่ายท าภาพยนตร์  กองละคร ท่ีมีงบประมาณไม่สูงนัก ทัง้นี ้ธุรกิจ
หลกัของบริษัทในปัจจบุนัมีดงันี ้
(1) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าสถานท่ีถ่ายท า (Sound Stages, Space Rental and Production 

Service)   
(2) ธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท า (Equipment Rental) ปัจจุบันตัง้อยู่ในโครงการ  

Studio Park สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว ร่วมกับโครงการ Studio 
Park 

(3) ธุรกิจผลิตรายการโทรทศัน์  
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(4) ธุรกิจให้บริการตดัตอ่ (ขัน้ตอนหลงัการถ่ายท า) (Post Production)  
 
นอกจากส่วนของพืน้ท่ีท่ีให้บริการและให้เช่าข้างต้น ภายในโครงการ Studio Park ยังมีร้านค้า
สะดวกซือ้ (7-11)  โกดังเก็บของ (Warehouse) และส านักงานขาย (Sales Office) เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริการ ซึง่พืน้ท่ีเหลา่นีส้ามารถให้บริการตา่งๆ เก่ียวกบัเช่าพืน้ท่ีเพ่ือการถ่าย
ท าได้ด้วยเช่นกนั  
 
แผนธุรกิจในอนาคต 
(1) Studio TV  เน่ืองจากบริษัทมีฐานลกูค้าเป็นกองถ่ายท ารายการโทรทศัน์อยู่หลายราย ซึง่ถือเป็น

ลกูค้าระยะยาว บริษัทจึงจ าเป็นต้องศกึษาแนวทางการด าเนินการเพ่ือรักษาฐานลกูค้าสว่นนีไ้ว้  
โดยมีแผนงานสร้างสตดูิโอทีวี เพ่ือรองรับลกูค้าประจ ากลุม่นี ้

(2) Motion Capture   ซึ่งวงการผลิตภาพยนตร์และการท าแอนนิเมชั่น  (Animation) ให้ความ
สนใจในสว่นนี ้   บริษัทอาจพิจารณาร่วมลงทนุกบับคุคลอื่น 

(3) จัดท าฉากต่างๆ (Set) ท่ีมีความนิยมใช้บริการในการถ่ายท า อาทิเช่น   รถไฟฟ้า  Cabin 
เคร่ืองบิน    ห้องโถงโรงพยาบาล  ฯลฯ 

 
นอกจากนี ้บริษัทได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างเต็มท่ี อาทิ การประชาสัมพันธ์โครงการ 
Studio Park ตลอดจนได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปร่วมงานต่างๆ ของกระทรวงวัฒนธรรมและ
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเพ่ือเผยแพร่ต่อต่างชาติ  การออกมาตรการจูงใจคณะถ่ายท า
ภาพยนตร์ตา่งประเทศ (Incentives) โดยการจ่ายเงินคืนประมาณร้อยละ 15-20  
 
เป้าหมายและแนวทางการด าเนินงาน 
บริษัทมุ่งท่ีจะพัฒนาพืน้ท่ีของโครงการ Studio Park ให้เกิดประโยชน์และก าไรสูงสุดภายใต้
หลกัการท่ีว่า โครงการ Studio Park จะต้องได้รับการยอมรับจากทัง้ในและต่างประเทศในฐานะท่ี
เป็นสตูดิโอท่ีสามารถให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์อย่างครบครัน รวมถึงสามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดทกุกลุม่ โดยบริษัทมีแนวทางการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
โครงการ Studio Park 
(1) การท าการตลาดแบบภาพรวม อาทิ การเข้าร่วม Film Festival ตา่งๆ อย่างตอ่เน่ือง 
(2) การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาตา่งประเทศ ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหวา่งเจรจา 
(3) การขยายการให้บริการ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุระดบั 
(4) การขยายธุรกิจ (Production Service) เพ่ือให้ครอบคลมุการให้บริการทกุสว่น 
(5) การเลือกสรรลูกค้า โดยมุ่งเน้นกลุ่มลกูค้าท่ีมีศกัยภาพ (Strategic Customers) และใช้บริการ

ในระยะยาว 
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Gear Head 
(1) การจดัเตรียมอปุกรณ์ท่ีมีคณุภาพและทนัสมยั 
(2) การเพ่ิมศกัยภาพของบคุลากร 
(3) การขยายตลาดให้ตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้าทกุระดบั 
นอกจากนี ้โครงการ Studio Park มีลกูค้าสนใจเข้าจองใช้บริการลว่งหน้าแล้ว และคาดวา่อตัราการ
จองเข้าใช้บริการจะมากขึน้ตามล าดบั  
 
จากนัน้ นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อท่ีประชุมให้ทราบถึง
ความคืบหน้าของบริษัทในการเป็นแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชนไทยใน
การประชุมระดบันานาชาติว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Anti-Corruption: CAC) 
ว่า ภายหลงัจากการประเมินตนเองของบริษัทและแสดงเจตนาย่ืนแบบประเมินเข้าร่วมโครงการ 
CAC ตัง้แต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นัน้ ปัจจุบนับริษัทอยู่ระหว่างรอการพิจารณา นอกจากนี ้
ในปี 2561 บริษัทได้ศกึษากรอบแนวทางหลกัการก ากับดแูลกิจการท่ีดี CG CODE อย่างละเอียด 
เพ่ือน ามาปรับปรุงนโยบาย  แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนการสื่อสาร ก ากับดูแลและติดตาม เพ่ือ
ยกระดบับริษัทให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารกล่าวแสดงความขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนและให้ความ
เช่ือมัน่ในบริษัท และให้ค ามัน่ว่าคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะมุ่งมัน่ป ฏิบัติงาน
เพ่ือความส าเร็จขององค์กรและเพ่ือเป็นการตอบแทนความไว้วางใจของผู้ ถือหุ้นทกุท่าน 

 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 

ส าหรับรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัท ท่ีได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) 

 
มต ิ ท่ีประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับรอบปี 2560 ตามท่ีเสนอ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบ

ก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

  
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงรายละเอียดของงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 

(งบดุลและงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานผู้สอบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามงบ
การเงินของบริษัทในรายงานประจ าปี 2560 ของบริษัทท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 2) โดยสรุปได้ดงันี ้
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งบแสดงฐานะการเงนิรวม สิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  
            รายการ   ปี 2560 

 ล้านบาท 
  ปี 2559 
 ล้านบาท 

   เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
 ล้านบาท      % 

สินทรัพย์รวม 1,809.81 1,836.09 (26.28) -1.43% 
หนีส้ินรวม 224.52 448.47 (223.95) -49.94% 
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 1,585.29 1,387.62 197.67 14.24% 

 
งบก าไร(ขาดทุน)รวม ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  
            รายการ ปี 2560 

ล้านบาท 
   ปี 2559 
  ล้านบาท 

เพิ่มขึน้ (ลดลง) 
  ล้านบาท      % 

รายได้รวม 456.25 462.91 (6.66) -1.44% 
หกั ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายรวม 533.33 529.31 4.02 0.76% 
ขาดทนุส าหรับปี (77.08) (66.40) 10.68 16.08% 

  
 จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดลุและงบก าไรขาดทนุ) ของบริษัท ส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุล
และงบก าไรขาดทุน) ของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิ น้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี ตามท่ีเสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 547,370,185 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)  ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)     
งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงดการจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการ

จ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 
 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่น
หนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนนอกจากนีต้าม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก าหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ
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ระหว่างงวดบญัชี ในกรณีท่ีไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดในการใช้เงินจ านวนนัน้ๆ และการจ่ายเงินปันผล
นัน้จะต้องไม่กระทบต่อการด าเนินงานปกติของกิจการอย่างมีนัยส าคญั ทัง้นี ้ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทส าหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สิน้สดุ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทจงึพิจารณาเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุดงันี ้

  
(1)   งดการจดัสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และ 
(2) งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560  
 
จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิงดการจัดสรรเงินก าไรเพ่ือ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 
2560 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิงดการจัดสรรก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและงด
การจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน  547,370,185 เสียง (คิดเป็นร้อยละ  99.9878 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิด
เป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน)  งด
ออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัท

ก าหนดว่าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นประจ าปี ให้กรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดในคณะกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสามและกรรมการผู้ พ้น
จากต าแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตัง้ใหม่อีกได้ ส าหรับกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีจ านวน 3 ท่าน ได้แก่ 

 
1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี   กรรมการ 
2. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์  กรรมการ 
3. นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
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ทัง้นี ้เน่ืองจากนายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ติดภารกิจ จงึไม่ประสงค์จะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท
ต่อไป คณะกรรมการ (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) จึง
เสนอให้แต่งตัง้นายสมเกียรติ  เจริญภิญโญย่ิง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายสมฤทธ์ิ  
ศรีทองดี โดยนายสมเกียรติ เจริญภิญโญย่ิง ได้ชีแ้จงตอ่คณะกรรมการเพ่ือแจ้งตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ว่าตนเองด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัท  มีเดีย สตูดิโอ จ ากัด และบริษัท มีเดีย นาว จ ากัด ซึ่ง
ประกอบกิจการท่ีคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการแข่งขันกับธุรกิจของ
บริษัทได้ อย่างไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของนายสมเกียรติ เจริญภิญโญย่ิง น่าจะเป็นประโยชน์
กับบริษัทจึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้นายสมเกียรติ เจริญภิญโญย่ิง เข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
 
ในวาระนี ้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้สองท่าน รวมถึงบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างท่ีมีการพิจารณาและลงคะแนนเพ่ือ
สนบัสนนุความเป็นบริษัทธรรมาภิบาลที่ดี 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทได้เปิดโอกาสโดยประกาศผ่านเว็บไซต์ของ
บริษัทตัง้แต่วนัท่ี 3 ตุลาคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ ถือหุ้ น
สามารถเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษัทเป็นการล่วงหน้า 
เพ่ือให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาความเหมาะสม ส าหรับการประชุม
ในครัง้นีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลใดมายงับริษัท 
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) 
พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่  (1) นาย
พัฒนพงค์ หนูพันธ์ และ (2) นายฉัตรพี ตันติเฉลิม และผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระได้แก่  (3) นายสมเกียรติ           
เจริญภิญโญย่ิง เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท 
และเป็นผู้ ท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย จึงเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ 2 ท่านข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตัง้ผู้ ท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
ทัง้นี ้รายนามและประวตัิโดยสงัเขปและข้อมลูการด ารงต าแหน่งอื่นๆ ของกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ และบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระ
ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3) 
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จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการท่ีออก
ตามวาระทัง้ 2 ท่าน ได้แก่ นายพัฒนพงค์ หนูพันธ์ และนายฉัตรพี ตันติเฉลิม  กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และอนุมตัิการแตง่ตัง้นายสมเกียรติ เจริญภิญโญย่ิง เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนนายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน อนุมตัิการแตง่ตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในครัง้
นีท้ัง้ 2 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้ ท่ีได้รับ
การเสนอช่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 (1) นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์   กรรมการ  

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง  

 
 (2) นายฉตัรพี ตนัติเฉลิม   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
 (3) นายสมเกียรติ เจริญภิญโญย่ิง  กรรมการ 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง  
 

วาระที่ 6  พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่านายสมบญุ ชีวสทุธานนท์ ได้ย่ืนหนงัสือลาออกจาก
ต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตัง้แต่วันท่ี 31 มีนาคม 2561 ในการนี ้คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ ดร. เยาวลกัษณ์ พลูทอง เข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ โดยให้มีผลตัง้แต่วนัท่ีท่ีประชุมมีมติอนุมตัิ 
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อย่างไรก็ตาม ดร. เยาวลกัษณ์ พูลทอง ได้แจ้งต่อคณะกรรมการว่าบริษัทว่า ตนเองด ารงต าแหน่ง
กรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในบริษัท  มีเดีย สตดูิโอ จ ากดั และด ารงต าแหน่งกรรมการ
ในบริษัท มีเดีย นาว จ ากัด ซึ่งประกอบกิจการท่ีคล้ายคลึงกับกิจการของบริษัทซึ่งอาจถูกมองว่า
เป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของบริษัทได้  ซึ่ งคณ ะกรรมการบ ริษั ท  (โดยความ เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ดร. เยาวลักษณ์       
พลูทอง มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจท่ีคล้ายคลงึกนัและธุรกิจสนบัสนนุธุรกิจของ
บริษัท ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับบริษัทเ ป็นอย่างมาก           
จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทน        
นายสมบญุ ชีวสทุธานนท์  
 
ทัง้นี ้ประวตัิโดยสงัเขปและข้อมลูการด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือแตง่ตัง้
เป็นกรรมการของบริษัทได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ (สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4) 
 
จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ ดร. เยาวลกัษณ์ 
พลูทอง เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายสมบญุ ชีวสทุธานนท์ 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตัง้ดร. เยาวลักษณ์ พูลทอง เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทแทนนายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ โดยให้การแต่งตัง้มีผลตัง้แต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญั    
ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 547,611,885 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 
เสียง  

 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 

  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 โดยในการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ดงักล่าวคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาด้วยหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวกับการ
ขยายตัวของธุรกิจและการเติบโตของบริษัท รวมทัง้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ ทัง้นี ้คณะกรรมการ (ตามค าแนะน าและเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน) เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นก าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 
ดงันี ้
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ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน) 
คณะกรรมการ 
 ประธานกรรมการ     60,000 บาท 
 กรรมการ     30,000  บาท  
คณะกรรมการชดุย่อยอื่น 
 ประธานกรรมการ     30,000 บาท 
 กรรมการ     20,000  บาท 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนรายเดือน 
 
เบีย้ประชุม (ต่อท่านต่อครัง้) 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 30,000  บาท 
 กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  20,000  บาท 
คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยอื่นๆ จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุ 
 
ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารทุกท่านได้แสดงเจตนาสละสิทธิในการรับค่าตอบแทนรายเดือนของ
คณะกรรมการชดุย่อยส าหรับปี 2561 (ยกเว้นการได้รับคา่ตอบแทนในฐานะผู้บริหารของบริษัท)  
 
ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ทัง้นี ้คณะกรรมการชุดย่อยอื่นซึ่ง
ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจะได้รับคา่ตอบแทนในฐานะท่ีเป็นกรรมการด้วย 
 
นอกจากนี ้บริษัทไม่มีนโยบายการให้ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากตวัเงินแก่กรรมการ
บริษัท (ทัง้นี ้ไมร่วมถงึสวสัดิการท่ีให้กบัพนกังานทัว่ไป) 

 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 
2561 ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น โดยให้มีผลใช้บังคบัตลอดไปจนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นจะมี
มติเป็นอย่างอ่ืน 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 โดยให้มีผลใช้บังคับตลอดไป
จนกว่าท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะมีมติเป็นอย่างอื่น ตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย
จ านวน 546,290,702 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7465 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง       
มาประชุม) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ      
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ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม) งดออกเสียงจ านวน  1,321,183 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2412 ของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ) และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับ

ปี 2561  
 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ก าหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีทุกปี ทัง้นี ้ ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีสามารถ
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมได้ 
 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) ได้คดัเลือกผู้ สอบ
บญัชีของบริษัท และเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้บคุคลดงัตอ่ไปนี  ้
1. นายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 11251 และ/หรือ 
2. นายไพบลู ตนักลู   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 
3. นายประสิทธ์ิ เย่ืองศรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4174 
ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั หรือ ผู้สอบบญัชีท่านอื่นท่ีส านกังาน ก.ล.ต. 
ได้ให้ความเห็นชอบ ซึง่บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั มอบหมายให้รับผิดชอบ
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยผู้สอบ
บญัชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท และจะเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ไม่
เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยนายสง่า โชคนิติสวสัด์ิ เคยปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2560 นายไพบูล ตันกูล และนายประสิทธ์ิ เย่ืองศรีกุล ยังไม่เคยปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 
คณะกรรมการ (โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ) จึงเสนอให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  
ของบริษัทดงักล่าวข้างต้นและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นเงินจ านวน 780,000 
บาท (ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมี
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี
ทัง้สิน้จ านวน 2,000,000 บาท) 
 
ในการนี ้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้ รับผิดชอบในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยตัง้แต่รอบระยะเวลาบญัชีปี 2555 และได้ปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นอย่างดีเสมอมา อีกทัง้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นบริษัทท่ีมีมาตรฐาน
ระดบัสากล ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. จึงสามารถจัดท างบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยได้ภายในก าหนดระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 
 
จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 
 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตัง้ (1) นายสง่า โชคนิติสวัสด์ิ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 11251 และ/หรือ (2) นายไพบูล ตนักลู ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 และ/หรือ 
(3) นายประสิทธ์ิ เย่ืองศรีกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4174 ของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์       
คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด หรือ ผู้ สอบบัญชีท่านอื่นท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่ง
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มอบหมายให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท 
เป็นเงินจ านวน 780,000 บาทตามท่ีเสนอทุกประการ (ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัทจะได้รับการแต่งตัง้
ให้เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยมีค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 
1,220,000 บาท รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทัง้สิน้จ านวน 2,000,000 บาท) ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วยจ านวน 547,611,885 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 
เสียง และบตัรเสียจ านวน 0 เสียง 

 
วาระที่ 9 พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29. 
 
 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) คณะกรรมการพิจารณาเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29. โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม
และให้ใช้ข้อความใหมต่ามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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 “ข้อ 29. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 
เดือนนบัแตว่นัสิน้รอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามญั คณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดจะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น 

  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเอง
ก็ได้ภายใน 45 วนันับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบันี ้ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท” 

  
 นอกจากนี ้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัทและ/

หรือบุคคลท่ีกรรมการผู้มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ใน
ข้อบงัคบัดงักลา่วได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบริษัท
มหาชนในการจดทะเบียนข้อบงัคบักบักระทรวงพาณิชย์ 

 
จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคบั
ของบริษัทข้อ 29. และการมอบอ านาจดงักลา่วข้างต้น 

 
มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 29. 
และการมอบอ านาจตามท่ีเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 547,611,885 เสียง 
(คิดเป็นร้อยละ 99.9878 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน) ไมเ่ห็นด้วยจ านวน 67,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0122 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจ านวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และบัตรเสีย
จ านวน 0 เสียง 
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วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่า ภายหลงัจากได้รับการแต่งตัง้ให้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษัท ประธานฯ นายสรรสฤษด์ิ เย็นบ ารุง ได้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท มีเดีย สตดูิโอ จ ากดั และตนเอง นายภูมิชาย วชัรพงศ์ ได้รับการเสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัท มีเดีย สตดูิโอ จ ากดั เช่นกนั โดยจะมีผลตัง้แต่วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2561 โดยได้แจ้ง
ให้คณะกรรมการบริษัททราบแล้ว 
 
นายกมล รัตนไชย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อท่ีประชุมในฐานะตวัแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนว่า คณะกรรมการโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ จากประสบการณ์
และความเช่ียวชาญทางธุรกิจของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รวมถึงการปฏิบตัิหน้าท่ี
เป็นอย่างดีตลอดมา การด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของประธานฯ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเป็นอย่างมาก 
 
จากนัน้ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามในเร่ืองอื่นๆ พอสรุปได้ดงันี ้
 
นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น ขอให้ท่ีประชุมปรบมือต้อนรับกรรมการใหม่ของบริษัท และขอให้
ตวัแทนกรรมการจากช่อง 7 กล่าวสรุปนโยบายการด าเนินธุรกิจของบริษัทภายใต้การสนับสนุนของ
ช่อง 7 นายพฒันพงค์ หนูพันธ์ กรรมการ กล่าวต่อท่ีประชุมว่า ช่อง 7 เป็นบริษัทชัน้น าของประเทศ
ไทยมีนโยบายทางธุรกิจท่ีชัดเจนและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
ย่อมให้การสนับสนุนบริษัทเป็นอย่างดีภายใต้หลักความโปร่งใสโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท ทัง้นี ้บริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) 
การด าเนินธุรกิจและการเข้าท ารายการตา่งๆ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  
 
นายวิชิต ละออเสถียรกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุ ดงันี ้(1) ความหมายของรายได้ระหวา่งสว่น
งานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เช่าสถานท่ีถ่ายท าซึ่งปรากฏในหน้า 112 ของรายงานประจ าปี 
2560 (2) ประมาณการรายได้ของโครงการ Studio Park (3) ค่าใช้จ่ ายในการดูแล รักษา 
(Maintenance) โครงการ Studio Park (4) แผนการลงทนุเพ่ิมเติมของบริษัท (5) แผนการตลาดของ
บริษัทมีการอ้างอิงจากตวัเลขสถิติการเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยท่ีปรากฏ
ในหน้า 10 ของรายงานประจ าปี 2560 หรือไม่ และ (6) มาตรการจูงใจคณะถ่ายท าภาพยนตร์
ตา่งประเทศของประเทศไทยเม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศมาเลเซีย ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อ
ท่ีประชุม ดงันี ้(1) รายได้ระหว่างส่วนงานธุรกิจของธุรกิจบริการและให้เช่าสถานท่ีถ่ายท าหมายถึง
รายได้จากการให้บริการต่างๆระหว่างกันในเครือของบริษัท (2) รายได้ของโครงการ Studio Park 
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ประมาณ 4-5 ล้านบาทต่อเดือน (3) โครงการ Studio Park เพ่ิงสร้างเสร็จและยังอยู่ในช่วงการันตี     
2 ปีจึงมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไม่มากนัก (4) ปัจจุบันบริษัทได้ศึกษาการลงทุนเพ่ิมเติมตามท่ี
เรียนน าเสนอไว้ได้แก่  Studio TV ,  Motion Capture , Set ฯ ซึ่งเป็นการลงทุนในจ านวนเงินท่ี        
ไม่มากนกัซึง่ต้องให้เกิดความมัน่ใจในระดบัหนึ่ง  คาดว่าคงจะสามารถเร่ิมได้ในปลายปีนี ้ (5) สถิติ
การเข้ามาถ่ายท าภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยเป็นเพียงแนวโน้มในอนาคต แต่ไม่สามารถ
อ้างอิงได้โดยตรง และ (6) ปัจจุบันการถ่ายท าภาพยนตร์ในประเทศมาเลเซียประสบปัญหา 2 
ประการ ได้แก่ คุณภาพของบุคลากรและเคร่ืองมือ และการจ่ายเงินคืนล่าช้า จึงท าให้ศกัยภาพใน
การแข่งขันลดลง ส าหรับประเทศไทยนัน้ อัตราการคืนเงินจะต ่ากว่าของประเทศมาเลเซีย แต่มี
จดุเดน่ด้านคณุภาพของบคุลากร สถานท่ีและเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
 
นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ ผู้ รับมอบฉันทะ  กล่าวขอบคุณต่อกรรมการเดิมท่ีออกตามวาระ
และลาออกท่ีได้บริหารงานและปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นอย่างดี   และสอบถามถึง (1) ทิศทางของธุรกิจผลิต
รายการโทรทัศน์ (2) สาเหตุท่ีรายได้ของธุรกิจให้บริการและให้เช่าอุปกรณ์ถ่ายท าไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย (3) วิธีการคิดคา่ใช้จ่ายในการขนสง่อปุกรณ์ของบริษัท (4) ผลกระทบของโครงการ Studio 
Park ต่อ Pinewood Iskandar Malaysia Studios ประเทศมาเลเซีย (5) ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กบัลูกค้า ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงันี ้(1) บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาก าหนด   
กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจนีอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้นีร้ายการเดิม “ปลดหนี”้ บริษัทยงัคงพยายาม
ปรับปรุงพัฒนารายการและเรตติง้ให้ดีย่ิงขึน้ เพราะเป็นรายการท่ีสามารถสร้างผลก าไรได้ และ
พยายามเน้นบทบาทรับจ้างการผลิตให้เพ่ิมมากขึน้ (2) ธุรกิจเก่ียวกบัวงการบันเทิงในปีท่ีผ่านมามี
รายได้ลดลง บริษัทจึงมีนโยบายในการสร้างแบรนด์เพ่ือให้ครอบคลุมตลาดทุกกลุ่มและลูกค้าทุก
ระดบั (3) โดยปกติบริษัทคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์จากลูกค้า ทัง้นีต้ามท่ีบริษัท เกียร์เฮด 
จ ากดั ย้ายส านกังานไปอยู่ในโครงการ Studio Park จึงพยายามด าเนินการให้กระทบต่อลูกค้าน้อย
ท่ีสุด (4) ตามท่ีได้รับแจ้งจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ รายได้ของ  Pinewood Iskandar Malaysia 
Studios ลดลงอย่างมีนยัส าคญั (5) เว็บไซต์เป็นช่องทางการติดต่อหลกัท่ีส าคญัและมีประสิทธิภาพ
ท่ีสดุ โดยปัจจบุนัลกูค้าใหม่ๆ  ได้รับข่าวสารผ่านเวบ็ไซต์เกือบทัง้สิน้ 
 

 ไมม่ีผู้ ใดเสนอเร่ืองอื่นใดเพ่ิมเติมตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 
 
ปิดประชมุเวลา 12.25 น. 
          
       ลงช่ือ    ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                           (นายสรรสฤษด์ิ เย็นบ ารุง) 
  

ลงช่ือ    เลขานกุารบริษัท 
                                                                                           (นายวิโรจน์ บญุศิริรุ่งเรือง) 


