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รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
 บริษัท แม็ทช่ิง แม็กซิไมซ์ โซลูช่ัน จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

         

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชมุเม่ือวันที่  14  ตุลาคม   2557  เวลา  10.00 น. ณ ห้องราชด าเนิน โรงแรม รอยัลปร๊ินเซส หลานหลวง 
กรุงเทพฯ  เลขที่  269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร 

กรรมการ/ผู้บริหาร และบุคคลท่ีเก่ียวข้องท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี    ประธานกรรมการ 
2. นายภมิูชาย วัชรพงศ์    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์   กรรมการผู้จดัการ 
4. นายพฒันพงค์ หนพูนัธ์   กรรมการ 
5. นายสรรสฤษด์ิ  เย็นบ ารุง   กรรมการ 
6. นายณัฐวิทย์ บุณยะวัฒน์   กรรมการ 
7. นายอัครรัตน์ ณ ระนอง    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. นายกมล รัตนไชย    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 
และนายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง   รองกรรมการผู้จดัการและเลขานกุารบริษัท 

กรรมการท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายณัฐวุฒิ เภาโบรมย์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระและท่ีปรึกษากฎหมายอิสระท่ีเข้าร่วมประชุม 

1. นางรัชดา เกลียวปฏินนท์ และทีมงาน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท ที่ปรึกษา เอเซียพลสั จ ากัด 
2. นางกุลกนิษฐ ค าศิริวัชรา ที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากัด 

เร่ิมการประชุม 

นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 132 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 293,450,960 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
55.1984 ของหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ (หุ้ นของบริษัทฯ ที่จ าหน่ายได้แล้วมีจ านวนทัง้สิน้ 
531,629,851 หุ้น) ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วม
ประชมุเพ่ิมเติม รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมจ านวนทัง้สิน้ 162 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 
298,755,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.1962 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์
ประชมุ ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุ และมอบหมายให้นายวิโรจน์ บุญศิริรุ่งเรือง รองกรรมการผู้จัดการและ
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เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี ้ วาระที่ 1 ต้องได้รับมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 และ 3 ต้อง
ได้รับมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 
2557 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 
ซึง่ประชมุเม่ือวันที่ 28 เมษายน 2557 รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้   
ถือหุ้นประจ าปี 2557 ที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2557 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 
293,978,801 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0
เสียง 

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์อันได้แก่ การเข้าซือ้ท่ีดินและอาคาร
โกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด รวมทัง้อนุมัติเงิน
ลงทุนก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนังครบวงจร 

ประธานฯ มอบหมายให้นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงรายละเอียดของ
วาระนีใ้ห้ที่ประชมุทราบ 

นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องด้วยบริษัทมีแผนการ
พฒันาโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร ซึง่จะประกอบด้วย สตูดิโอ อาคารจดัเก็บอุปกรณ์ และ
อาคารส านักงานภายใต้ชื่อโครงการบ้านใหม่ (New Home Project) เพ่ือรองรับการถ่ายท า
ภาพยนตร์ทัง้กลางแจ้ง ในร่ม รวมถึงการถ่ายท าใต้น า้ เพ่ือขยายธุรกิจของบริษทัให้สอดคล้องกบั
อุตสาหกรรมสื่อภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่ เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบทีวีดิจิตอล และเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่มีเป้าหมายครองส่วนแบ่งตลาดของธุรกิจบริการให้เช่า
อุปกรณ์และสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 10/2557 จงึมีมติให้
เสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุติัให้บริษัทหรือบริษัทแม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จ ากัด  (ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99 ) (“แม็ทช่ิง บรอดคาสท์”) เข้าท ารายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์อันได้แก่การเข้าซือ้ที่ดินจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด (“BAM”) 
ซึง่ BAM ไม่ได้เป็นบุคคลที่เก่ียวโยงกันกับบริษัท จ านวน 18 แปลง เนือ้ที่รวม 216 ไร่ 1 งาน 56 
ตารางวา (หรือ 86,556 ตารางวา)พร้อมอาคารโกดังเก็บของ 1 หลงัพืน้ที่ใช้สอย 3 ,200 ตาราง
เมตร (800 ตารางวา) ตัง้อยู่ที่ ถนนบางบ่อ-คลองด่าน (ทล.3117) / ถนนบางนา-ตราด (ทล.34 ) 
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ต าบลบางเพรียง,บางบ่อ อ าเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  (“ท่ีดินท่ีซือ้”) เพ่ือพัฒนา
โครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจรข้างต้นในราคาซือ้ขายรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 455 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องจ านวนประมาณ 18 ล้านบาท  โดยบริษัทหรือแม็ทชิ่ง บรอดคาสท์จะช าระ
ราคาค่าที่ดินที่ซือ้ดงักล่าวเป็นเงินสดทัง้จ านวนรวมทัง้อนมุติัเงินลงทนุก่อสร้างโครงการเมืองถ่าย
หนงัครบวงจรมลูค่าการก่อสร้างรวม 296 ล้านบาท รวมมลูค่าโครงการทัง้สิน้ 769 ล้านบาท และ 
ในกรณีที่แม็ทชิ่ง บรอดคาสทเ์ป็นผู้ เข้าซือ้ที่ดินที่ซือ้ แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์จะด าเนินการเพ่ิมทนุใน
จ านวนไม่เกิน 770 ล้านบาทและบริษัทจะจองซือ้หุ้นเพ่ิมทนุจ านวนดังกล่าวทัง้หมดเพ่ือให้แม็ท
ชิ่ง บรอดคาสท์น าเงินที่ได้จากการเพ่ิมทนุไปช าระราคาค่าซือ้ที่ดินที่ซือ้ต่อไป  

ทัง้นี ้บริษัทได้พิจารณาคัดสรรที่ดินอย่างรอบคอบ โดยที่ดินที่ซือ้มีคุณสมบัติครบถ้วนทัง้ในแง่
ท าเลที่ตัง้ ราคา และการคมนาคมขนส่ง บริษัทซือ้ที่ดินดังกล่าวมาในราคาต ่ากว่าราคาประเมิน
ประมาณร้อยละ 31 อีกทัง้ที่ดินที่ซือ้ดังกล่าวเป็นที่ดิน ท่ีพร้อมพัฒนาซึ่งบริษัทจะสามารถ
ด าเนินการสร้างสตูดิโอได้ทนัที และคาดว่าผู้ ถือหุ้นจะเร่ิมเห็นภาพของโครงการเมืองถ่ายหนัง
ครบวงจรเฟสแรกของบริษัทประมาณไตรมาสที่  1 ของปี 2559 โดยบริษัทมีแผนการในการ
ด าเนินงาน ดังนี ้

เฟสที่ 1 

1. ส่วนแรก คือ ประมาณ 10 ไร่ด้านหน้าของที่ดินที่ซือ้ซึง่ติดถนนใหญ่ บริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่าน่าจะมีมลูค่าสงูขึน้ในอนาคต บริษัทจงึตัดสินใจเก็บไว้ส าหรับโครงการในอนาคต โดยใน
ระหว่างนีบ้ริษัทจะใช้เป็นลานกิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor Event) เพ่ือส่งเสริมการตลาด 

2. ส่วนที่สอง คือ โกดังเก็บของซึง่มีพืน้ที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร บริษัทจะต่อเติมให้มีพืน้ที่ใช้
สอยประมาณ 5,000 ตารางเมตร และพฒันาเป็นโกดังเก็บอุปกรณ์ถ่ายท าภาพยนตร์/ละคร 
และส านกังานของบริษัท เกียร์เฮด จ ากัด (“เกียร์เฮด”)  

3. ส่วนที่สาม คือ สตูดิโอถ่ายท าภาพยนตร์ใต้น า้ (“Underwater Studio”) ขนาด 25x25 ตาราง
เมตร แห่งแรกของประเทศไทย 

4. ส่วนที่สี่จะเป็นโรงยานยนตร์และส่วนสร้างฉาก 

5. ส่วนที่ห้าจะเป็นส่วนของสตูดิโอถ่ายท าภาพยนตร์จ านวน  5 หลัง ซึ่งประกอบด้วยสตูดิโอ
ขนาดเล็ก 2 หลงั ขนาดกลาง 2 หลังและขนาดใหญ่ 1 หลัง   และโรงเก็บฉากเพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ  
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เฟสที่ 2 

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะพิจารณาด าเนินการพฒันาเฟสที่ 2 ต่อไปหากโครงการ
ถ่ายหนงัครบวงจรเฟสแรกประสบผลส าเร็จ และสร้างรายได้ให้กับบริษัท ทัง้นี ้โดยใช้ที่ดินที่ซือ้
ส่วนที่ต่อจากเฟส 1  มาพัฒนาเป็นสตูดิโอเพ่ิมขึน้  และสถานที่ถ่ายท ากลางแจ้ง (“Outdoor 

Studio”)  

อย่างไรก็ตาม โครงการพฒันาดงักล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภาวะตลาด และปัจจยัอ่ืนๆ แวดล้อม 

ทัง้นี ้การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้นเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน  ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เร่ืองหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นยัส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์พ.ศ.2547 โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าท ารายการ
ปรากฎในสารสนเทศการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์และความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระที่แนบท้ายรายงานการประชมุนี ้

 โดยบริษัทหรือแม็ทชิ่ง บรอดคาสท ์จะเข้าท ารายการดงักล่าวก็ต่อเม่ือที่ประชมุมีมติอนมุติัการเข้า
ท ารายการดงักล่าว และคู่สญัญาที่เก่ียวข้องได้ลงนามในสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้องเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และรวมทัง้เง่ือนไขบงัคับก่อนต่างๆ ที่จะระบุไว้ในสญัญาดังกล่าวส าเร็จลง 

 นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการมอบ
อ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมายเป็นผู้ มี
อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเก่ียวเนื่องกับการซือ้ที่ดินที่ซือ้ดังกล่าวข้างต้นได้ 
ทกุประการ 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงสาเหตุที่บริษัทเลือกซือ้ที่ดินจาก BAM เนื่องจากในการประชุม
คราวที่แล้วผู้ ถือหุ้นได้รับแจ้งว่าบริษัทได้คัดสรรที่ดินไว้ 3 ท าเล ได้แก่ รังสิต รังสิต-นครนายก 
และนวลฉวี จงัหวัดปทมุธานี นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุ
ว่า เนื่องจากบริษัทได้หาข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับที่ดินทัง้ 3 ท าเลดังกล่าวแล้วพบว่า ที่ดินดังกล่าว
มีปัญหาเร่ืองน า้ท่วม บริษัทจงึจ าเป็นต้องหาที่ดินแปลงอ่ืนและตัดสินใจเลือกที่ดินที่ซือ้เนื่องจาก
(1) ท าเลที่ตัง้มีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ (2) ราคาไม่สูง และ (3) 
อ าเภอบางบ่อเป็นตัวเลือกหนึง่ของแผนการสร้างนิคมอุตสาหกรรมบนัเทิงในอนาคต 
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นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) ปัญหาน า้ท่วมของที่ดินที่
จะซือ้ และ (2) การพัฒนาโครงการของบริษัทก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียงหรือไม่ และ (3) 
แผนการของบริษัทที่จะลดระยะเวลาคืนทุน (“Payback Period”) ของโครงการ และให้
ข้อเสนอแนะต่อที่ประชมุว่า ด้านหน้าของที่ดินที่ซือ้ที่ติดถนนใหญ่ควรพิจารณาหาคู่ค้า/พนัธมิตร
เพ่ือพฒันาโครงการเชิงพาณิชย์ (Commercial) เพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุนทางธุรกิจของ
บริษัท นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมดังนี ้(1) ที่ดินที่ซือ้ใน
ส่วน 92 ไร่  มีระดับสงูกว่าที่ดินใกล้เคียงประมาณ 1 เมตร ดังนัน้ จงึไม่น่ามีปัญหาเร่ืองน า้ท่วม 
(2) การพฒันาโครงการจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทางเสียง และ (3) ที่ดินที่ซือ้มีขนาดใหญ่ การ
ค านวณ Payback Period ค านวณจากมูลค่าเงินลงทุนที่ได้รวมต้นทุนที่ดินและค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้องของที่ดินทัง้แปลงขนาดเนือ้ที่ 216 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา  ในขณะที่ข้อมลูรายได้และ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตได้ประมาณจากการพฒันาโครงการเฉพาะของเฟสที่ 1 บน
พืน้ที่ประมาณ 33 ไร่ เท่านัน้ โดยยงัไม่ได้ค านงึถึงรายได้จากการพฒันาโครงการเฟสต่อไป  ซึ่ง
ในความเป็นจริงที่ดินส่วนที่เหลือบริษัทมีแผนการพัฒนาโครงการในเฟสต่อไป อาทิเช่น การ
สร้างสตูดิโอเพ่ิม  การสร้าง Outdoor Studio  และแผนการพฒันาในสว่นด้านหน้าของที่ดินที่ซือ้  
โดยทัง้นี ้โครงการของบริษัทจะเป็นการให้บริการครบวงจรแห่งแรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐาน
ระดับเอเซีย ดังนัน้ Payback Period จงึไม่น่าจะยาวถึง 21 ปีอย่างแน่นอน 

นายฉัตรชัย มงคลพันธุ์   ผู้ ถือหุ้ น  สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) เงินลงทุนในการผลิต 
(“Projection Finance”) ไม่ได้ค านวณรวมส่วนที่ เป็น Outdoor Studio ใช่หรือไม่ (2) 
ก าหนดเวลาที่จะเร่ิมโครงการเฟสท่ี 2 ของบริษัท  (3) แผนการรองรับของบริษัทในกรณีที่
โครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ (4) อัตราค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัท และ (5) 
วิธีการถ่ายท าภาพยนตร์ใต้น า้ในปัจจบุนั นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จง
ต่อที่ประชมุว่า (1) Projection Finance ยงัไม่ค านวณรวมส่วนของ Outdoor Studio และยังไม่
รวมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI)  (2) เนื่องจากบริษัทต้องพิจารณาปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบด้วย จงึยงัไม่สามารถก าหนดเวลาที่
แน่ชดัในการด าเนินโครงการเฟสที่ 2 ได้ (3) บริษัทมีแผนการรองรับโดยจะพฒันาโครงการของ
บริษัทให้เป็นบริการครบวงจร  โดยมีแผนการพฒันาที่ดินที่ซือ้ส่วนด้านหลงั124 ไร่  พฒันาเป็น
สวนป่า ขดุสระ สร้างท าเลต่างๆ  เพ่ือรองรับการถ่ายท าส าหรับงานละคร  ที่จะสามารถสร้าง
รายได้ได้อีกช่องทางหนึง่ โดยประมาณการเงินลงทุนจากเงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท  (4) 
ค่าบริการให้เช่าสตูดิโอของบริษัทมีอัตราใกล้เคียงกับสตูดิโออ่ืนๆ ในประเทศไทย   และ (5) 
ปัจจบุนัการถ่ายท าภาพยนตร์ใต้น า้ เนื่องจากยงัไม่มีสตูดิโอใต้น า้ส่วนใหญ่จะใช้สถานที่สระจฬุา
ภรณ์ และแม่น า้เจ้าพระยา 

นายสรุศักด์ิ สจัจะเดว์ ผู้ รับมอบฉันทะ เสนอต่อที่ประชมุให้ (1) พิจารณาย้ายโครงการเฟสแรก
ของบริษัททัง้หมดไปยงัที่ดินด้านหลงั เพ่ือให้ที่ดินด้านหน้าสามารถน ามาปรับใช้ได้ในอนาคต 
และ (2) ในการเพ่ิมทุนของบริษัทควรจะพิจารณาถึงความจ าเป็นและก าหนดเวลาที่บริษัท
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ต้องการใช้เงินทนุด้วย ดังนัน้ การที่บริษัทท าการเพ่ิมทนุไปในปีที่แล้วเพ่ือน าเงินทุนมาซือ้ที่ดิน 
ตนเห็นว่าเป็นการด าเนินการที่ไม่สมควรเพราะบริษัทได้ผลตอบแทนจากเงินที่ได้มานัน้ในอัตรา
ต ่า นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า (1) หากบริษัทย้าย
โครงการทัง้หมดมาด าเนินการในที่ดินด้านหลงั บริษัทจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสงูมากในการเตรียม
ที่ดิน บริษัทจงึวางแผนที่จะเร่งพฒันาโครงการส่วนแรกเพ่ือสร้างรายได้เป็นต้นทุนให้กับบริษัท
พฒันาโครงการส่วนอ่ืนต่อไป และ (2) เนื่องจากการเลือกสรรที่ดินเพ่ือพัฒนาโครงการ ต้อง
ด าเนินการอย่างรอบคอบจงึต้องใช้ระยะเวลามาก ท าให้ระยะเวลาที่เพ่ิมทุนไม่สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการพฒันาโครงการ  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาถึง (1) ความคุ้ มค่าและ
ประโยชน์ของการย้ายโครงการทัง้หมดของบริษัทมายงัที่ดินด้านหลงั (2) การวางแผนภาษี และ 
(3) การเพ่ิมอัตราความเร็วของสญัญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ภายในบริเวณสตูดิโอของ
บริษัท นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า แผนการที่เสนอให้ผู้
ถือหุ้นพิจารณานัน้เป็นแผนการผ่านการพิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบจากคณะกรรมการและ
ผู้บริหารของบริษัทแล้วว่าจะช่วยให้บริษัทประหยดัค่าใช้จ่ายในการเตรียมที่ดินได้เป็นจ านวน
มาก และแม้ที่ดินที่เหลือจะถกูล้อมรอบด้วยที่ดินของบริษัทแต่ถนนด้านข้างที่ตัดผ่านเป็นถนน
ขนาดใหญ่ ดังนัน้ หากมีบุคคลภายนอกสนใจจะซือ้หรือเช่าที่ดินดังกล่าวของบริษัทจงึไม่น่าจะมี
ปัญหา เนื่องจากที่ดินทกุส่วนมีทางเข้าออกแยกจากกันได้ชัดเจน ส าหรับข้อเสนออ่ืนๆ บริษัท
ขอรับไว้พิจารณา                   

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) วิธีการบริหารจดัการเงินเพ่ิมทนุจ านวนประมาณ 700 ล้าน
บาทของบริษัท (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะกู้ ยืมเงินเพ่ือเป็นต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
เพ่ิมเติม และ(3) ปัญหาการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์และเคร่ืองมือของบริษัทอันเนื่องมาจากไอ
ทะเล และประการสดุท้าย มีความเห็นพ้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารส าหรับรูปแบบการ
จดัสรรที่ดินเพ่ือพฒันา และขอเสนอให้บริษัทจัดกิจกรรมเยี่ยมชมสตูดิโอของบริษัทและเก็บ
ค่าบริการเพ่ือสร้างรายได้ให้กับบริษัทอีกทางหนึ่ง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีการลงทุนในกองทุนท่ีมีอัตราความเสี่ยงต ่ า (2) 
คณะกรรมการและผู้บริหารพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบริษัทควรพิจารณาแนวโน้มตลาดใน
อนาคตก่อนการตัดสินใจพัฒนาโครงการเพ่ิมเติม บริษัทจึงยังไม่มีนโยบายกู้ ยืมจากแหล่ง
ภายนอก และ (3) เคร่ืองมือของบริษัทมีมาตรการดูแลรักษาที่เป็นมาตรฐานสากลโดยเก็บไว้ใน
ห้องปรับอากาศซึง่ไอทะเลไม่สามารถเข้าถึงจงึไม่มีปัญหาการเสื่อมสภาพจากไอทะเล 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) สาเหตุที่ราคาที่ดินที่ซือ้ต ่ากว่าราคาตลาด และ (2) การ
แข่งขนัของบริษัทในระดับเอเซีย และ (3) การก่อให้เกิดรายได้ของบริษัทจากโครงการถ่ายหนัง
ครบวงจร นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า (1) เนื่องจาก 
BAM ต้องการขายเหมาที่ดินทัง้ 18 แปลง และทางบริษัทมีการเจรจาต่อรอง   ราคาซือ้จงึต ่ากว่า
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ราคาตลาด (2) โครงการของบริษัทถือว่าเป็นโครงการที่มีมาตรฐานระดับสงูในเอเซียตะวันออก
เฉียงใต้ และ (3) รายได้ของบริษัทจะเพ่ิมขึน้อย่างแน่นอน ทัง้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากธุรกิจ
บริการให้เช่าอุปกรณ์  ธุรกิจบริการให้เช่าสตูดิโอ และธุรกิจอ่ืนๆ แบบครบวงจรอย่างเช่น ธุรกิจ 
Post Production 

นายนรา ศรีเพชร ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง เส้นทางการคมนาคมขนส่งของที่ดินที่ซือ้ 
นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินที่ซือ้สามารถเดิน
ทางเข้าออกได้หลายเส้นทาง อาทิ  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 43 สายบางนา- หนองไม้แดง 
(ถนนบางนา-ตราด)   ถนนกาญจนาภิเษกหรือทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบ
นอกกรุงเทพมหานคร)   ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3117 สายคลองด่าน-บางบ่อ  ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3268 สายส าโรง-บางบ่อ (ถนนเทพารักษ์) และทางพิเศษบูรพาวิถี  

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง แหล่งเงินทนุที่บริษัทจะน ามาพฒันาโครงการ และความเป็นไป
ได้ที่บริษัทจะออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นของบริษัทครัง้ที่ 3 (Warrant 
No.3) นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เงินทุนที่บริษัทได้รับจากการเพ่ิมทุนน่าจะ
เพียงพอส าหรับการพฒันาโครงการ หากไม่เพียงพอบริษัทก็จะใช้เงินทนุหมนุเวียนของบริษัทโดย
ขณะนีบ้ริษัทเห็นว่ายงัไม่จ าเป็นต้องท าการกู้ยืมมาเพ่ือพฒันาโครงการ นอกจากนี ้บริษัทจะแจ้ง
ให้ผู้ ถือหุ้นทราบทนัทีหากมีแผนการที่จะออกและเสนอขาย Warrant No.3 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการเข้าท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์อันได้แก่ 
การเข้าซือ้ที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ ากัด 
รวมทัง้อนมุติัเงินลงทนุก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร และการมอบอ านาจดังกล่าว
ข้างต้น 

มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุติัการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
อันได้แก่ การเข้าซือ้ที่ดินและอาคารโกดังเก็บของจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ ากัด รวมทัง้อนมุติัเงินลงทนุก่อสร้างโครงการเมืองถ่ายหนงัครบวงจร และการ
มอบอ านาจตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 298 ,755,651 
เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง  และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเปล่ียนแปลง
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 
ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ชีแ้จงรายละเอียด
ของวาระนีใ้ห้ที่ประชมุทราบ 
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นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพ่ือประโยชน์ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 10/2557 จงึมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นให้แก้ไขเพ่ิมเติมวัตถปุระสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เร่ือง
วัตถปุระสงค์ของบริษัท โดยเพ่ิมวัตถุประสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อดังรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนาร่างวัตถปุระสงค์ที่เพ่ิมเติมซึง่ได้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ  

นอกจากนี ้ที่ประชมุคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการมอบ
อ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่กรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย มี
อ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ในวัตถปุระสงค์ดังกล่าวได้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนในการจดทะเบียน
วัตถปุระสงค์กับกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

นายปราโมทย์ ลิบรัตนสกุล  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลัง
ปรมาณูซึง่ปรากฎในร่างวัตถุประสงค์ที่เพ่ิมเติมข้อ 88 นายสมบุญ ชีวสุทธานนท์ กรรมการ
ผู้จดัการ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การแก้ไขวตัถปุระสงค์ในครัง้นีเ้พ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินกิจการ
ได้ครอบคลมุทกุธุรกิจที่เก่ียวข้องและ/หรือเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท นายภูมิชาย วัชรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทประสงค์จะแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถปุระสงค์ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานทัว่ไป ทัง้นีเ้นื่องจากมีบุคคลภายนอกติดต่อมายงับริษัท
เพ่ือเสนอติดตัง้เคร่ืองผลิตไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) บริษัทจึงได้ด าเนินการ
แก้ไขวัตถปุระสงค์ในครัง้นีเ้พ่ือให้ครอบคลมุธุรกิจเหล่านีด้้วย แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้
ความส าคัญต่อธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นอย่างยิ่ง 

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) ร่างวัตถุประสงค์ที่เพ่ิมเติมข้อ 77 
เก่ียวกับหน่วยงานที่ มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการกระจายเสียงและวิทยุ โทรทัศน์  ซึ่งปัจจุบัน
หน่วยงานก ากับดูแลเป็นองค์กรอิสระไม่ใช่หน่วยงานราชการ  และ (2) ร่างวัตถุประสงค์ที่
เพ่ิมเติมข้อ 88 และ 89 เก่ียวกับโรงไฟฟ้าพลงัปรมาณู และกิจการด้านพลงังานต่างๆ นัน้ เข้าใจ
ว่าการด าเนินกิจการดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนญุาตก่อนประกอบกิจการ นายกมล รัตนไชย 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากคณะกรรมการได้เสนอให้
ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการมอบอ านาจให้กรรมการผู้ มีอ านาจของบริษัทและ/หรือบุคคลที่
กรรมการผู้ มีอ านาจมอบหมาย มีอ านาจในการแก้ไข เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงถ้อยค า ใน
วัตถปุระสงค์ดังกล่าว ดังนัน้ ร่างวัตถปุระสงค์อาจมีการแก้ไขเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมและ
ตามค าสัง่ของทะเบียนบริษัทมหาชนจ ากัด 

จากนัน้ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพ่ิม
วัตถปุระสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอ านาจตามที่เสนอดังกล่าวข้างต้น 
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 มติ ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวัตถุประสงค์ของบริษัท 
โดยเพ่ิมวัตถปุระสงค์ใหม่อีก 17 ข้อ รวมเป็น 91 ข้อ และการมอบอ านาจตามที่เสนอ
ทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจ านวน 298,755,651 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่
เห็นด้วยจ านวน 0 เสียง และงดออกเสียงจ านวน 0 เสียง  

วาระท่ี 4 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงสาเหตุที่ก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิของบริษัทมีอัตราลดลง และ
สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารมีอัตราเพ่ิมขึน้เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2556 นายภมิูชาย วัชรพงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ
ไทยในปัจจบุนัประกอบกับสถานการณ์ไม่แน่นอนทางการเมืองที่ผ่านมา และบริษัทก าลงัประสบ
ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources) จงึท าให้ก าไรของบริษัทมีอตัราลดลงอย่างไร
ก็ตาม บริษัทอยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนลกัษณะการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพการตลาด
ในปัจจบุนัเพ่ือท ารายได้ให้กับบริษัท 

ผู้ ถือหุ้น  สอบถามต่อที่ประชมุถึง ส านกังานของบริษัทที่เขตดุสิตว่าจะท าการย้ายหรือไม่ นาย
ภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ส านกังานของบริษัทจะอยู่ที่เขต
ดุสิตเช่นเดิม แต่ส านกังานของเกียร์เฮดซอยพหลโยธิน 44 จะย้ายมาที่อ าเภอบางบ่อ ส่วนสตูดิโอ
ที่ซอยเพชรเกษม 112 บริษัทจะให้บุคคลอ่ืนเช่าต่อ 

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสทุธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง (1) ต้นทนุค่าขนส่งอุปกรณ์
กรณีท่ีบริษัทย้ายโกดงัเกียร์เฮดไปยงัที่ดินที่ซือ้ และ (2) นโยบายของบริษัทต่อธุรกิจบางประเภท
ท่ีมีอัตราการสร้างรายได้ต ่า หรือประสบภาวะขาดทนุ นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า (1) โดยปกติลกูค้าเป็นผู้ รับผิดชอบค่าขนส่ง แต่กรณีที่บริษัทย้าย
โกดังและส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพ่ิมขึน้ บริษัทอาจพิจารณาชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึน้ให้บางส่วนในช่วงระยะเวลาหนึง่ (2) บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง
ส าหรับธุรกิจที่ประสบภาวะขาดทนุ โดยบริษัทจะพยายามปรับเปลี่ยนและหาแนวทางการด าเนนิ
ธุรกิจดังกล่าวเพ่ือสร้างรายได้และลดผลขาดทนุให้กับบริษัท เนื่องจากธุรกิจเหล่านัน้ยงัมีมูลค่า 
โดยบริษัทขอเวลาเพ่ือพิจารณาอีกช่วงเวลาหนึง่  

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจดัตัง้บริษัทขึน้
เพ่ือผลิตภาพยนตร์ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 
ปัจจบุนับริษัทมี บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ พลัส จ ากัด ซึ่งด าเนินการผลิตรายการสารคดี และ
ภาพยนตร์โฆษณา ส าหรับการผลิตภาพยนตร์นัน้บริษัทจะรับไว้พิจารณา 
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ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุถึง ที่มาของประมาณการรายได้ของโครงการตามที่ปรากฏใน
ความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ นายภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า ประมาณการรายได้ดังกล่าวค านวณบนสมมุติฐานตามหลักความระมัดระวัง 
(Conservative Basis) จากโครงการเฟส 1  

นายไกรฤกษ์ โพธิอภิญาณวิสุทธ์ิ  ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) แนวทางที่ใช้ในการ
ประมาณการรายได้ตามที่ปรากฏในความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และ (2) ภาพลักษณ์
ของบริษัทซึง่ยงัติดอยู่กับช่อง 7 นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่
ประชมุว่า (1) บริษัทค านวณตัวเลขดังกล่าวจากการประเมินจ านวนลกูค้าผู้ ใช้บริการเกียร์เฮด 
และ (2) สตูดิโอของบริษัทเปิดรับทกุค่ายไม่จ ากัด อีกทัง้ช่อง 7 ผลิตละครแต่สตูดิโอของบริษัท
รองรับการถ่ายท าภาพยนตร์เป็นหลกั 

นายสรุศักด์ิ สจัจะเดว์ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชมุถึง จ านวนรอบในการใช้บริการต่อ
วันของลกูค้าที่น ามาใช้เป็นฐานการประเมินรายได้ นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า การประเมินค านวณจากการใช้บริการของลกูค้า 1 รอบต่อวัน 

นายบุญยงค์ ฐิติวรรธนะกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงข้อดีของสตูดิโอของบริษัทเม่ือ
เปรียบเทียบกับการถ่ายท าตามสถานที่จริง นายภูมิชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า สตูดิโอของบริษัทสามารถปรับเปลี่ยนเป็นท าเลใดก็ได้ที่ผู้ ผลิตภาพยนตร์
ต้องการ ซึง่เป็นข้อดีที่ส าคัญประการหนึง่ของสตดิูโอเม่ือเปรียบเทียบการถ่ายท าตามสถานที่จริง 
อีกทัง้การถ่ายท าตามสถานที่จริงยงัต้องใช้เงินทนุจ านวนมาก และใช้ระยะเวลาในการท างาน
มากกว่าการถ่ายท าในสตูดิโอ นายสมบุญ ชีวสทุธานนท์ กรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมถึง
ประสบการณ์ของตนในการผลิตภาพยนตร์โฆษณาตามสถานที่จริงซึ่งมีต้นทุนสูงมาก และใช้
เวลาในการถ่ายท ายาวนาน ในทางตรงกันข้าม การถ่ายท าในสตูดิโอ ผู้ผลิตสามารถด าเนินการ
แล้วเสร็จครบวงจรได้ในคราวเดียวโดยประหยดัเวลาและค่าใช้จ่ายได้เป็นอันมาก นอกจากนี ้ใน
อนาคตบริษัทอาจพฒันาโครงการเป็นเมืองถ่ายหนังลักษณะคล้ายกับ Universal Studio อีก
ด้วย 

ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุว่า ลกูค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติเท่านัน้หรือไม่ นาย
ภมิูชาย วัชรพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ลกูค้าของบริษัทมีทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติ 

  

ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ิมเติมต่อที่ประชมุเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชมุเวลา 12.05 น. 

 



                                 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1 
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ลงชื่อ           ประธานที่ประชมุ 

           (นายสมฤทธ์ิ ศรีทองดี) 

 

ลงชื่อ    เลขานกุารบริษัท 

                  (นายวิโรจน ์บญุศิริรุ่งเรือง) 


