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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมของการประกอบธุรกิจ 
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 

วิสัยทัศน์ 

 “Mobile Sport Tourism Expertise” ผู้เชี่ยวชาญด้านมือถือ กีฬา และการท่องเที่ยว 

พันธกิจ 

 ผู้น าในธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 มุ่งเน้นการน านวัตกรรมทันสมัยมายกระดับการจัดงานแสดงสินค้า การจัดงานกีฬาและการท่องเที่ยว 
 มุ่งพัฒนาการจัดงานกีฬาและการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยมีเทคโนโลยีมาเป็นส่วนส าคัญในการ

ขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างความแปลกใหม่ในธุรกิจ 
 ผู้น าด้านการพัฒนาสื่อนอกบ้านแบบเคลื่อนที่ (Out of home media : OHM) 
 ด ารงการเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม 

เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ :  

1. การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
บริษัทใช้นโยบายทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าทุกระดับเพ่ือดึงดูดให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ ผู้เข้าชมงาน 

ลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง e-Commerce กลับมาซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่บริษัทให้บริการอยู่ โดยการ

ใช้การสื่อสารการตลาดต่างๆ อาทิ 

- การใช้สื่อสังคมออนไลน์ Facebook, Twitter, YouTube เพ่ือประชาสัมพันธ์ และแจ้งโปรโมชั่น
ต่างๆ 

- การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ (Content Marketing) ในทุกช่องทางการน าเสนอคอนเทนต์ 
- การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Direct  Message: EDM) เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ

โปรโมชั่น 
- การพิมพ์ใบปลิว หรือโบวชัวร์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงสินค้า 
- การใช้เว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า 
- การร่วมมือกับสถาบันการเงินเพ่ือสร้างโปรโมชั่น เช่น การผ่อนช าระ 0% ให้กับช่องทางขายสินค้า

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท 
- การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประชาสัมพันธ์หรือน าไปใช้กับงานดิจิทัลเอเจนซี่ให้กับลูกค้า 
- การใช้ทุกสื่อที่มีอยู่ในปัจจุบันเพ่ือประชาสัมพันธ์งานของบริษัท เช่น งานแสดงสินค้า , งานกีฬา, งาน

ท่องเที่ยว เป็นต้น 
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2. การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร 
 บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าของบริษัท ตลอดระยะเวลาในการ

ด าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทมีคู่ค้าเป็นจ านวนมากที่ให้ความร่วมมือทางธุรกิจและให้การสนับสนุนที่ดีทั้งในด้าน

สินค้าและบริการที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทได้ด าเนินธุรกิจกับพันธมิตรคู่ค้า และร่วมกันสร้างตลาดแสดงสินค้า

ด้านเทคโนโลยีด้วยกันมาตลอด ส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้าร่วมปลายทางเดียวกัน ถ้าบริษัทคู่ค้ามีก าไรที่ดี 

ขายสินค้าได้ ก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ าจากบริษัท ซึ่งบริษัทด าเนินนโยบายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่

เอารัดเอาเปรียบคู่ค้า และพยายามปรับปรุงพัฒนาการบริการใหม่ๆ ให้ทันสมัย และตอบโจทย์ทั้งคู่ค้าและ

ลูกค้าปลายทางทุกระดับชั้น 

3. น านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมายกระดับการจัดการงาน 
 บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท าหน้าที่วิจัยเพ่ือหานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีใหม่หรือที่เหมาะสมน ามาให้กับการจัดงานเพ่ือยกระดับและปฏิวัติวงการการจัดงาน เช่นการเอา

เทคโนโลยี BIB ในการระบุตัวตนของนักวิ่ง โดยแสดงข้อมูลของนักวิ่งเพ่ือใช้ในการติดตาม ตรวจสอบระยะทาง 

และเวลาวิ่งของนักวิ่ง รวมถึงสามารถระบุตัวตนของนักวิ่งบนรูปถ่ายได้ การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการรับช าระ

เงินออนไลน์ส าหรับการจัดงานอีเว้นท์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการลูกค้าผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ เช่น การตอบปัญหา การซื้อสินค้า การตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงิน การแจ้งโปรโมชั่น และ

บริการหลังการขายอ่ืนๆ ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

4. ปรับระบบการท างานเพื่อให้มีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น 
 บริษัทให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและลูกค้า จึงได้

น าแนวคิดการบริหารแบบ LEAN Management มาปรับใช้ภายในองค์กรเพ่ือลดปัญหาและเวลาในการ

ปฏิบัติงาน และเพ่ิมเวลาการให้บริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 
 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 ด าเนินธุรกิจ

ผลิตสื่อ เนื้อหา และสื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือภายใต้นิตยสารชื่อ “WHATPHONE” ด้วยประสบการณ์

ยาวนานกว่า 16 ปี ในการสร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพในด้านสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี และไอที ทั้ง

นิตยสาร และสื่ออ่ืนๆ ในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น สื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ งานสัมมนา งานกีฬา งาน

ท่องเที่ยว และการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดง

สินค้าเทคโนโลยีและไอที (IT) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

จ านวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทได้เพ่ิมทุนจด

ทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท 

และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 65,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

จ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  

 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนแปลง

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงได้เพ่ิม

ทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 35,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้น

ละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering :IPO)   

 และเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2561 บริษัทได้ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่

ออกและช าระแล้วรวม 100,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 

0.50 บาท   ประวัติการเพ่ิมทุนในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท 

วันที่แรกตั้ง / วันที่เปลี่ยนแปลง

ทุน 

ทุนจดทะเบียน ทุนช าระแล้ว 

วันที่ 17 มกราคม 2545 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 

วันที่ 5 มีนาคม 2561 65,000,000 บาท 65,000,000 บาท 

วันที่ 9 มีนาคม 2561 100,000,000 บาท 65,000,000 บาท 

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 100,000,000 บาท 100,000,000 บาท 
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 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการที่ส าคัญ ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

ปี รายละเอียด 

ปี 2545 - วันที่ 17 มกราคม 2545 ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 
1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10,000 บาท จัดตั้งบริษัทเพ่ือด าเนินงานด้านการจัดพิมพ์และจ าหน่ายหนังสือ 
และให้บริการโฆษณา 

- เริ่มด าเนินการจัดท านิตยสาร WHATPHONE ซึ่งเป็นนิตยสารรายเดือนที่ให้ข้อมูล
โทรศัพท์มือถือ วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี 
ฟังก์ชั่นการท างานของโทรศัพท์มือถือต่างๆ ให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วนที่สุด เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถที่จะน าสิ่งที่ทางนิตยสารได้น าเสนอไปใช้
เป็นข้อมูลได ้

ปี 2546 - วั น ที่  2 7  สิ ง ห า ค ม  2 5 4 6  เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์ ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ 
“www.whatphone.net” 

ปี 2550 - วันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2550 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ 1 ภายใต้
ชื่องาน   Thailand Mobile EXPO 2007  

- วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2550 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ครั้งที่ 2 
ภายใต้ชื่องาน Thailand Mobile EXPO Showcase  

ปี 2551 - วันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2551 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2008 ครั้งที่ 3 

- วันที่ 2 - 5 ตุลาคม 2551 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2008  Showcase ครั้งที่ 4 

ปี 2552 - เริ่มด าเนินการจัดท านิตยสาร The Edge ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์เพ่ือเป็น
สื่อกลางในการตัดสินใจเลือกซื้อ และให้ผู้ซื้อและผู้ขายโทรศัพท์มือถือได้ทราบถึง
ข้อมูลและข่าวสารต่างๆในแวดวงโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนการเปรียบเทียบ
คุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ และราคาเปรียบเทียบ 

- วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2552 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้
ชื่องาน Thailand Mobile EXPO 2009 ครั้งที่ 5 
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- วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2552 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2009 Showcase ครั้งที่ 6 

ปี 2553 - เริ่มด าเนินการรายการ Whatphone TV ผ่านช่องทาง Youtube 
- วันที่ 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2553 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 

Thailand Mobile EXPO 2010 ครั้งที่ 7 
- วันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้

ชื่องาน Thailand Mobile EXPO 2010 Showcase ครั้งที่ 8 

ปี 2554 - วันที่ 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2011ครั้งที่ 9 

- วันที่ 2 - 5 มิถุนายน 2554 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2011 Hi-End ครั้งที่ 10 

- วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้
ชื่องาน Thailand Mobile EXPO 2011 Showcase ครั้งที่ 11 

ปี 2555 - วันที่ 26 - 29 มกราคม 2555 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2012 ครั้งที่ 12 

- วันที่ 4 - 7 ตุลาคม 2555 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2012 Showcase ครั้งที่ 13 

- เริ่มด าเนินการการตลาดในรูปแบบดิจิทัล (Digital Marketing) ทั้งในส่วนของ 
Twitter Facebook Line และ Instagram  

- เริ่มด าเนินการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web design & Development) 
- เริ่มด าเนินธุรกิจการรับจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop Training) ให้แก่

ลูกค้า 

ปี 2556 - วันที่ 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2556 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2013 ครั้งที่ 14 

- วันที่ 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2556 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2013 Hi-End ครั้งที่ 15 

- วั น ที่  2 8  กุ ม ภ า พั น ธ์  2 5 5 6  เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์ ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ 
“www.whatphoneshop.com” 

- วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 1 ,000,000 บาท เป็น 
10,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
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หุ้นละ 10,000 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10,000 บาท (มีผู้ถือหุ้นใหม่ จ านวน 
2 ราย จ านวน 240 หุ้น มูลค่า 2,400,000 บาท) เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจ 

- วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2556 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2013 Showcase ครั้งที่ 16 

ปี 2557 - เริ่มด าเนินการจัดท านิตยสาร Smartphone Guide ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์
เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต และการแนะน าการเลือกซ้ือสมาร์ทโฟน 

- วันที่ 13 - 16 กุมภาพันธ์ 2557 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2014 ครั้งที่ 17 

- วันที่ 8-11 พฤษภาคม 2557 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2014 Hi-End ครั้งที่ 18 

- วันที่  2-5 ตุลาคม 2557 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2014 Showcase ครั้งที่ 19 

ปี 2558 - วันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2558 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2015 ครั้งที่ 20 

- วันที่ 7-10 พฤษภาคม 2558 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2015 Hi-End ครั้งที่ 21 

- วันที่  1-4 ตุลาคม 2558 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2015 Showcase ครั้งที่ 22 

- เริ่มด าเนินธุรกิจ e-Commerce ในส่วนของ Online Store สินค้าท่ีจ าหน่าย อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ Hand Held Phone (HHP) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ 
สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ 
“Samsung” ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com 

- วั น ที่  1 0  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  2 5 5 8  เ ริ่ ม ด า เ นิ น ก า ร เ ว็ บ ไ ซ ต์ ภ า ย ใ ต้ ชื่ อ 
“www.stepextra.com” 

ปี 2559 - ยุติการจัดท านิตยสาร Smartphone Guide และนิตยสาร The Edge  
- วันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2559 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 

Thailand Mobile EXPO 2016 ครั้งที่ 23 
- วันที่ 3 เมษายน 2559 จัดงานแข่งขันกีฬาภายใต้ชื่องาน “Samsung Galaxy 

10K Thailand Championship 2016” เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์
ประเทศไทย รับรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระ
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บรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งชิงแชมป์ประเทศไทย ระยะทาง 10 
กิโลเมตร ชิงถ้วยสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และกิจกรรมเดิน-วิ่งเพ่ือสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมีนักกีฬาวิ่งเข้า
ร่วมการแข่งขันสูงถึง 12,000 คน ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของงานและบริหารจัดการงาน
ทั้งหมด 

- วันที่ 19 - 22 พฤษภาคม 2559 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน  
Thailand Mobile EXPO 2016 Hi-End ครั้งที่ 24 

- วันที่ 29 กันยายน -2 ตุลาคม 2559 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ
งาน Thailand Mobile EXPO 2016 Showcase ครั้งที่ 25 

ปี 2560 - วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2017 ครั้งที่ 26 

- วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 และวันที่ 
21 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการ
แต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ท่าน โดยเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัท
เพ่ิมเติม ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการบริษัททั้งสิ้นจ านวน 9 ท่าน 

- วันที่ 18 - 21 พฤษภาคม 2560 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2017 Hi-End ครั้งที่ 27 

- วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 จัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่องาน Samsung 
Galaxy 10K Thailand Championship 2017 เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิง
แชมป์ประเทศไทยระยะทาง 10 กิโลเมตร ที่ได้รับรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคม
กรีฑาแห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของงานและบริหารจัดการงานทั้งหมด 

- วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ “DBD e-Commerce Website Award: DEWA 2017 ส าหรับ
เว็บไซต์ www.s-estore.com จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ร่วมจัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่อเขาประทับช้าง
เทรล (KPTC TRAIL) เป็นรายการวิ่งเทรลที่สวนพฤกษาวรรณคดีบ้านจอมบึง เขา
ประทับช้าง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 2, 3 , 10, 21 และ 32 
กิโลเมตร โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor)   
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- วันที่ 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่อ
งาน Thailand Mobile EXPO 2017 Showcase ครั้งที่ 28 

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 จัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่อชงโครัน เป็นรายการ
แข่งขันวิ่งการกุศล ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระยะทาง 3 และ 10 
กิโลเมตร โดยบริษัทเป็นผู้รับจ้างจัดงานวิ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

- วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ร่วมจัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่อตะนาวศรีเทรล 
(TANAOSRI TRAIL) เป็นรายการวิ่งเทรลบนเทือกเขาตะนาวศรี อ าเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุรี ในพ้ืนที่ชายแดนไทยและพม่า ระยะทาง 3 , 10, 30 และ 60 
กิโลเมตร โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor)   

ปี 2561 - วันที่  21 มกราคม 2561 ร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาภายใต้ชื่องาน “จอมบึง 
มาราธอน” โดยเป็นความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวน
พฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกลุ่ม
นักวิ่งอาสาสมัครเขาประทับช้างเทรลภายใต้ภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนที่
ส าคัญ โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานที่รับผิดชอบในการจัดหา
ร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor)   

- วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2018 ครั้งที่ 29 

- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ใน
ขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น)  เป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 54.00 ล้านบาท 
โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และท่ีประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้
มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,00,000 
บาท เป็น 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 5,500 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10,000 บาท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเรียกช าระเต็มมูลค่า เพ่ือใช้รองรับการขยายตัวของ
ธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561  

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มี
มติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจ านวนหุ้นสามัญของบริษัท 
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ปี รายละเอียด 

โดยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท 
เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งบริษัทมีทุนช าระแล้วทั้งสิ้น 65,000,000 บาท 
โดยภายหลังจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว  บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 
130,000,000  หุ้น 

2) อนุมัติการเ พ่ิมทุนจะทะเบียนของบริษัทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 
65,000,000 บาท อีกจ านวน  35,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิม
ทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจด
ทะเบียนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพ่ือเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้นสามัญของ
บริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 

3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 35 ,000,000 บาท เพ่ือเสนอขาย
ให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering :IPO) 

4) อนุมัติการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท เอ็ม 
วิชั่น จ ากัด (มหาชน)” 

- วันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ือแปรสภาพจากบริษัท
จ ากัด เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปลี่ยนแปลงชื่อเป็น บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด 
(มหาชน) รวมถึงได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทมีทุน
จดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท และมีทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 
65,000,000 บาท 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 
14 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

- วันที่ 8 เมษายน 2561 จัดงานวิ่งภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K Thailand 
Championship 2018 เป็นรายการวิ่ งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย
ระยะทาง 10 กิโลเมตร ที่ได้รับรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศ
ไทย โดยบริษัทเป็นเจ้าของงานและบริหารจัดการงานทั้งหมด 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มี
มติอนุมัติการยกเลิกการด าเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน 
“WHATPHONE” ภายในปี 2561 
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ปี รายละเอียด 

- วันที่ 24 – 27 พฤษภาคม 2561 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2018 Hi-End ครั้งที่ 30 

- วันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท แก่ประชาชนเป็นครั้ง
แรก ซึ่งบริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

- วันที่ 7 สิงหาคม 2561 หุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนและซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นครั้งแรก 

- วันที่ 27 – 30 กันยายน 2561 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2018 Showcase ครั้งที่ 31 

- เดือนธันวาคม 2561 ให้บริการรถคาราวานสูงสุด 70 คัน ให้กับเทศกาลดนตรี
ต่างๆ นับ เป็นการให้บริการรถคาราวานจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย 

 

  



 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ หนา้ 11 
 

2. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
1. กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) บริษัทเป็นผู้ด าเนินการจัดแสดงงานต่างๆ โดยการจัด

แสดงงานที่เป็นงานหลัก มีดังนี้ 
1.1 งานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ไอทีและทุกอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่อ

งาน “Thailand Mobile EXPO” เป็นงานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนของแบรนด์
ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ ซึ่งการจัดแสดงงานดังกล่าวเกิดจากแนวคิดใน
การเป็นสื่อกลางให้คนทั่วไปสามารถเข้าชมการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ และรวบรวมแบรนด์
โทรศัพท์มือถือชั้นน าต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน โดยงาน Thailand Mobile EXPO จะจัดขึ้นปีละ 3 
ครั้ง 
รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการพ้ืนที่หรือบูธส าหรับการท ากิจกรรมพิเศษ หรือ
กิจกรรมส่งเสริมการขายและจัดจ าหน่ายสินค้า  

1.2 บริการจัดงานอ่ืนๆ การให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนา ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัด
ฝึกอบรม (Workshop) งานสัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมภายในของลูกค้า
หลากหลายรูปแบบ โดยเน้นไปที่งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน  
รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากค่าบริหารจัดการงาน 

1.3 บริการจัดงานเกี่ยวกับงานท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) อาทิ การจัดงานวิ่งมาราธอน
ที่ก าลังได้รับความนิยมจากการให้ความส าคัญในการใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งการ
จัดงานมาราธอนของบริษัท มีทั้งงานที่บริษัทเป็นเจ้าของงานซึ่งบริหารจัดการงานวิ่งเอง ได้แก่ 
10K Thailand Championship งานที่บริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานวิ่ง เช่น จอมบึง
มาราธอน ตะนาวศรีเทรล เขาประทับช้างเทรล โดยบริษัทรับผิดชอบในการจัดหาร้านค้ามา

โครงสร้างรายได้ 
2561 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. การจัดแสดงงาน 166.82 37.00 151.67  53.26 
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ 60.32 13.38 34.93 12.27 
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 223.35 49.54 97.47 34.23 
รายได้จากการขายและบริการ 450.49 99.92 284.07 99.76 
รายได้อ่ืน 0.36 0.08 0.68 0.24 
รายได้รวม 450.85 100.00 284.75 100.00 
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จ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor)  และงานวิ่งที่บริษัทเป็นผู้รับจ้าง
จัดงานให้แก่ผู้ว่าจ้าง เช่น งานชงโครัน งานเตรียมอุดมศึกษา มินิมาราธอน นอกจากนี้ บริษัทยังมี
การให้บริการรถคาราวานและเต็นท์เพ่ือใช้เป็นที่พักส าหรับงานวิ่งต่างๆ โดยให้บริการแก่
ผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงานของบริษัทเพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายให้กับผู้สนับสนุน 
(Sponsor) ที่เข้าร่วมงานต่าง ๆ และเปิดให้บริการแก่บุคคลภายนอก นอกจากนี้ ในการจัดงาน
ท่องเที่ยว บริษัทจะมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานตามงานต่างๆ รวมทั้งมีรายได้จากการ
จ าหน่ายพื้นท่ีโฆษณารอบรถคาราวาน หรืองานเทศกาลดนตรีต่างๆ นอกจากนี้บริษัทยังขยายการ
ให้บริการรถคาราวานไปตามสวนผลไม้ต่างๆ เช่น สวนละไม อีกด้วย 
รูปแบบรายได้ : กรณีบริษัทเป็นเจ้าของงาน-รายได้หลักมาจากรายได้ค่าสนับสนุน รายได้จาก
การให้บริการพ้ืนที่ในการออกบูธขายสินค้า ค่าสมัครงานวิ่ง และการจ าหน่ายเสื้อผ้า อุปกรณ์แต่ง
กายส าหรับนักวิ่ง เช่น เสื้อกีฬา หมวก และอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นต้น 
กรณีบริษัทเป็นภาคี-รายได้หลักมาจากการจัดหาร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) รายได้ค่า
สนับสนุน รายได้จากการให้บริการรถคาราวานและเต็นท์  
กรณีบริษัทเป็นผู้รับจ้างจัดงาน-รายได้หลักมาจากค่าบริหารจัดการงาน 
 

2. กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media&Agency)  
บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านงานโฆษณาออนไลน์ (Online)   ซึ่งเป็นการให้บริการที่ต่อยอดจาก
ธุรกิจออฟไลน์ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมของบริษัท เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
มากขึ้น เพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมีการใช้งานสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย 
และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่หลากหลายที่ได้รับความนิยม อาทิ  เว็บไซต์ของบริษัท และ 
Facebook ของบริษัทมียอดผู้ติดตามสูงกว่าหนึ่งล้านผู้ติดตาม รวมทั้งการให้บริการงานด้านเอ
เจนซี่ในรูปแบบออนไลน์  โดยการเป็นตัวแทนของแบรนด์ของลูกค้าในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการตลาดบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์
ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการประเมินผลและวัดผล เพ่ือให้
งานที่ท านั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า และความต้องการทางการตลาด  
ส าหรับสื่อออฟไลน์ (Offline) ของบริษัท ได้แก่ สื่อประเภทนิตยสารรายเดือนภายใต้ชื่อ 
“WHATPHONE” ที่น าเสนอข้อมูลข่าวสารด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน เทคนิคการใช้งาน 
แนะน าอุปกรณ์ล้ าสมัย และแอพลิเคชั่นใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองความนิยมด้านไอที แต่เนื่องจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ความนิยมของนิตยสารมีบทบาทลดน้อยลง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิก
การด าเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ภายในปี 2561 
รูปแบบรายได้ : รายได้หลักมาจากการให้บริการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
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3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ในแบรนด์สินค้าของผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ 
“Samsung” โดยผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายได้แก่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และ
อุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อาทิ โทรทัศน์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 
เครื่องปรับอากาศ หน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น โดยบริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตรา
สินค้าดังกล่าวในร้านค้าออนไลน์อย่างเป็นทางการ (Online Official) ซึ่งบริษัทร่วมกับผู้ผลิตจะ
จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce ซึ่งเป็นช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้ทันทีโดยการซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.s-estore.com 
รูปแบบรายได้ : รายได้จากการขายสินค้าไปยังลูกค้าทั่วไปในร้านค้าออนไลน์ และมีรายได้จาก
ค่าสนับสนุนทางการตลาด (Marketing Support) โดยเป็นค่าสนับสนุนด้านการโฆษณาสินค้า 
Samsung ผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 
2.2.1 ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

1. กลุ่มธุรกิจการจัดงาน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานกีฬา และงาน
ประชุมสัมมนา 
1) งาน Thailand Mobile EXPO 

- ผู้เช่าพ้ืนที่จัดแสดงสินค้า ซึ่งเป็นลูกค้าทางตรงของบริษัท โดยบริษัทเน้นกลุ่มลูกค้า
เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของประเทศ ตัวแทน
จ าหน่ายสินค้าและผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆ ที่ขายสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับ
โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ  โดยแบรนด์ชั้นน าในประเทศไทยที่เป็นผู้เช่า
พ้ืนที่การจัดแสดงสินค้าภายในงาน อาทิ เช่น Samsung, Huawei, OPPO, VIVO, 
AIS, DTAC, Truemove H, Power Buy, Jaymart,  Acer, Lenovo แ ล ะ  ASUS 
เป็นต้น  

- ผู้เข้าชมงาน ซึ่งเป็นลูกค้าทางอ้อมของบริษัท ได้แก่ บุคคลทั่วไปที่สนใจในเทคโนโลยี
โทรศัพท์มือถือ และเทคโนโลยีของสินค้าที่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ที่มี
ความต้องการซื้อสินค้า อาทิ สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ อุปกรณ์เสริม สินค้าไอที ผู้ที่ชื่นชอบ
ในแก็ตเจ็ตรุ่นใหม่ และเกมส์ เป็นต้น สินค้าที่มีจ าหน่าย ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ หูฟัง 
ล าโพง ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ สายชาร์จโทรศัพม์มือถือ สายคล้องโทรศัพท์มือถือ 
แบตเตอรี่ส ารอง อุปกรณ์เชื่อมต่ออ่ืน ๆ Gadget และ Wearable เป็นต้น 
 

http://www.s-estore.com/
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2) งานนิทรรศการ งานประชุมสัมมนาและ Workshop 
- ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชน ที่ต้องการจัดงานสัมมนา นิทรรศการ หรือ Workshop  
- ลูกค้ากลุ่มรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องมีการก าหนดขอบเขตของงาน

อย่างชัดเจน ประเมินต้นทุน ศึกษาการท า TOR ด้วยความรอบคอบ 
3) งานกีฬาประเภทวิ่งมาราธอน 

- ผู้สนับสนุนงาน (Sponsor) เช่น เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ เป็นต้น 
- ลูกค้ากลุ่มทั่วไปที่สนใจสุขภาพและมีความสนใจในกีฬาวิ่งมาราธอนทุกเพศทุกวัย 

 
2. กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) 

1) สื่อออนไลน์ (Online) 
- กลุ่มผู้อ่าน ผู้ชื่นชอบและสนใจในเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป 

และชื่นชอบการรับข่าวสารบนอินเตอร์เน็ต 
- กลุ่มลูกค้าที่ซื้อโฆษณา ได้แก่ แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นน าในประเทศไทย ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์มือถือ บริษัทเอเจนซี่ที่มาซื้อคอนเทนต์โฆษณาบนเว็บไซต์ หรือซื้อวิดีโอของ
เว็บไซต์หรือซื้อการโพสต์คอนเทนต์บนสื่อสังคมออนไลน์ของเว็บไซต์ (Social Media) 

2) สื่อออฟไลน์ (Offline) 
- กลุ่มผู้อ่าน ตั้งแต่ระดับนักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทางด้านเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน

ทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 15 – 50 ปี และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 – 100,000 บาทต่อเดือน 
- กลุ่มลูกค้าที่ซื้อโฆษณา ได้แก่ แบรนด์สมาร์ทโฟนชั้นน าในประเทศไทย ผู้ให้บริการ

โทรศัพท์มือถือ บริษัทเอเจนซี่ที่มาซื้อคอนเทนต์โฆษณาภายในนิตยสาร 
3) เอเจนซี่ (Agency) 

- ลูกค้ากลุ่มบริษัทเอกชนแบรนด์ชั้นน าในประเทศ เช่น Samsung, OPPO เป็นต้น 
- ลูกค้ากลุ่มบริษัททั่วไป  

3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
- ลูกค้าท่ัวไปที่สนใจสินค้าแบรนด์ Samsung  

 
2.2.2 ภาวะการแข่งขัน 

เมื่อพิจารณาลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท พบว่าสามารถแบ่งภาวะการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ ตลาดกลุ่มผู้จัดงาน ตลาดกลุ่มสื่อออนไลน์และสื่อออฟไลน์ และตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

 
1. ตลาดกลุ่มผู้จัดงาน (Event)  
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- การจัดงานแสดงสินค้าไอทีในประเทศไทย 
งานจัดแสดงสินค้าของบริษัทเป็นงานแสดงสินค้าประเภทสินค้าโทรศัพท์มือถือ ไอที

และเทคโนโลยี เพ่ือให้บริการกับผู้เข้าชมงาน กลุ่มผู้สนใจในเทคโนโลยี ที่มีความสนใจหรือต้องการซื้อ
สินค้า โดยคู่แข่งของบริษัทได้แก่ ผู้จัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีอย่ างเต็ม
รูปแบบ อย่างไรก็ตาม คู่แข่งในการจัดแสดงสินค้าไอทีประเภทโทรศัพท์มือถือที่เป็นคู่แข่งทางตรงของ
บริษัท ถือว่ามีน้อยราย และส าหรับคู่แข่งในตลาดที่มีอยู่ในปัจจุบัน คือ COMMART, POWER BUY 
EXPO, Power Mall Electronica, Jaymart Mobile & Camera Show และ Banana IT เป็นต้น  
เนื่องจากงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO  ของบริษัทถือเป็นงานมหกรรมโทรศัพท์มือถือที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีสินค้าที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่หลากหลาย และมีการส่งเสริมการขาย 
ทั้งส่วนลด ของแถม ของแจก การชิงโชครางวัล รวมถึงมีการช าระเงินที่หลากหลายร่วมกับสถาบัน
การเงินต่าง ๆ เช่น การผ่อนช าระ 0% การเครดิตเงินคืน เป็นต้น ตลอดจนมีการน าเสนอเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือใหม่ๆ ที่โดดเด่น จึงได้รับความนิยมจากลูกค้าอย่างกว้างขวางและเป็นที่
นิยมมาจนถึงปัจจุบัน  

 ส าหรับรายชื่อผู้จัดแสดงสินค้าประเภทสินค้าไอทีที่เป็นคู่แข่งของบริษัท มีดังนี้ 
ชื่องาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 

COMMART 
บริษัท เอ อาร์ โอ พี จ ากัด (มหาชน) 

 

งานมหกรรมสินค้าไอทีที่ด าเนินการจ าหน่ายสินค้าเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ โน็ตบุ๊ค ที่ผู้บริโภคให้การยอมรับเป็นอย่างมาก 
รูปแบบของงานจะเป็นการแสดงสินค้าไอทีและสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ๆ  

POWER BUY EXPO 
บริษัท เซ็นทรัลรีเทล คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

 

เพาเวอร์บาย ผู้น าธุรกิจศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร ได้รับความร่วมมือ
ด้วยดีจากพันธมิตรแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอ
ทีหลากหลายแบรนด์  

Power Mall Electronica 
บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ ากัด 

 

งาน Power Mall Electronica มหกรรมลดราคาสินค้าไอที 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าครั้งใหญ่จาก Power Mall รวมถึงมี
สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น ที่ นิ ย ม อ ย่ า ง  iPhone iPad MacBook 
Smartphone และ Tablet รวมถึง TV และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
หลากหลายแบรนด์ 

Jaymart Mobile & Camera Show 
บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) 

งานรวมสินค้าเทคโนโลยี สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต กล้อง และ
อุปกรณ์เสริมใหม่ๆ  
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ชื่องาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 

 
Banana IT ลดตับแตก 

บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 

 

งาน "บานาน่าสโตร์ ลดตับแตกสินค้าไอที" เป็นงานสินค้าไอ
ที มีทั้งสินค้าแบรนด์ Apple iPhone iPad ipod Macbook 
iMac และฝั่งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โน๊ตบุ๊ค สินค้า DIY 
จอมอนิเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ รวมไปถึงสินค้า Accessories  

 
- การจัดงานแข่งขันกีฬา (งานว่ิง) 

การจัดงานแข่งขันกีฬา (งานวิ่ง) ของบริษัทเป็นการสร้าง Sport Tourism ด้วย
เทคโนโลยี โดยจุดเด่นของบริษัทคือ การจัดงานตามมาตรฐานการจัดงานวิ่งในประเทศไทยและได้รับ
การรับรองการแข่งขันโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพ่ือสร้างความแตกต่างให้กับนักวิ่ง โดยการน าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในงาน ( Digital Event) ส าหรับคู่แข่งในการจัดงานแข่งขันกีฬาของบริษัท มีดังนี้ 

ชื่องาน / ผู้จัดงาน ประเภทของงาน 
บริษัท ไมซ์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (MICE) 

 
 

 

Bangsaen21 –  21K, RunARAN, Sundown Marathon 
Krabi 
 
 
 
 

 บริษัท จ๊อก แอนด์ จอย จ ากัด   
(Jog & Joy) 

 

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี ครั้งที่ 1 
ถึงครั้งที่ 21 , 125th Anniversary of the OAG Running 
& Ekiden 2018, Don Bosco Mini Marathon 2018 

 
2. ตลาดกลุ่มสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์ 

- สื่อออฟไลน์ 
ตลาดสื่อออฟไลน์ของบริษัท ซึ่งได้แก่การจัดท านิตยสารรายเดือน ซึ่งในปัจจุบันพบว่า

หนังสือและนิตยสารประเภทน าเสนอข้อมูลข่าวสารทางด้านสมาร์ทโฟน รีวิวสมาร์ทโฟน (Review) 

https://www.facebook.com/events/1769931293220967/permalink/1863023967245032/
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เคล็ดลับและเทคนิคการใช้งาน (Tips) แนะน าอุปกรณ์ใหม่ๆ ล้ าสมัย (Gadget) แอพลิเคชั่นใหม่ๆ 
พบว่ามีจ านวนน้อยมากในปัจจุบันตามกระแสของโลกที่นิยมด้านเทคโนโลยีที่ล้ าสมัย ประกอบกับ
พฤติกรรมผู้ อ่านที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ไทยมีผู้ อ่านลดลง ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกการ
ด าเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ของบริษัทภายในสิ้นปี 2561 

- สื่อออนไลน์ 
ตลาดสื่อออนไลน์ของบริษัท ซึ่งเป็นช่องทางหลักส าหรับการให้บริการโฆษณาของ

บริษัท ในปัจจุบันคู่แข่งสามารถเข้ามาในอุตสาหกรรมสื่อออนไลน์ได้โดยง่าย เพราะเป็นสื่อโฆษณาที่
ก าลังได้รับความนิยมตามพัฒนาการของเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการ
ให้บริการสื่อออนไลน์ของบริษัท บริษัทจะมุ่งเน้นไปเว็บไซต์ที่น าเสนอเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนและ
เทคโนโลยีเป็นหลัก โดยมีสรุปเว็บไซต์โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนที่เป็นคู่แข่งของบริษัท ได้ดังนี้  

ชื่อเว็บไซต์ รายละเอียด 
www.siamphone.com 

 

สยามโฟน ดอท คอม เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ สมาร์ท
โฟน  แฟบ เล็ ต  แท็ บ เ ล็ ต  ข้ อมู ล โทรศั พท์ มื อ ถื อ  ส เปค
โทรศัพท์มือถือ ซื้อขายโทรศัพท์มือถือ และเป็นแคตตาล็อก
โทรศัพท์มือถือออนไลน์ 

 
3. ตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

ส าหรับตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท มีแนวโน้มเติบโตจากตลาดสมาร์ทโฟนที่
ได้รับความนิยมมากขึ้น บริษัทเล็งเห็นอัตราเติบโตของตลาด E-Commerce ในประเทศไทย จึงได้
ร่วมมือกับ Samsung ผลักดันธุรกิจ e-Commerce ซึ่งเป็นช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยสามารถซื้อสินค้าที่ต้องการได้
ทันที ส าหรับตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันมีผู้ ให้บริการจ านวนมาก ท าให้ภาพ
อุตสาหกรรมในตลาดมีการแข่งขันในระดับสูงมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าอย่าง
เป็นทางการในร้านค้าออนไลน์ของแบรนด์ Samsung ในประเทศไทย ซึ่งส าหรับคู่แข่งที่จ าหน่าย
สินค้าบนเว็บไซต์นั้น มีทั้งผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์ทั่วไป ร้านค้าออนไลน์ของผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ (Operators) และร้านค้าออนไลน์ของผู้จ าหน่ายสินค้าโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอที
ทั่วไป โดยคู่แข่งที่ส าคัญในตลาดกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ชื่อเว็บไซต์ รายละเอียด 

www.shopee.co.th  จ า หน่ า ย เ ค รื่ อ ง แต่ ง ก าย  โ ท รศั พท์ มื อ ถื อ แล ะ
อุปกรณ์เสริม คอมพิวเตอร์ แล๊ปท๊อป กล้องถ่ายรูป 
เครื่องใช้ในบ้าน อุปกรณ์กีฬา สินค้าส าหรับสุขภาพและ

http://www.siamphone.com/
http://www.shopee.co.th/


 
 

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ หนา้ 18 
 

ชื่อเว็บไซต์ รายละเอียด 

 

ความงาม ของเล่น กระเป๋า เครื่องประดับ อาหารและ
เครื่องดื่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ 

www.lazada.co.th 

 

จ าหน่ายสินค้าส าหรับยานยนต์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
อุปกรณ์เสริม อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าเพ่ือ
สุขภาพและความงาม สินค้า อาหารและเครื่องดื่ม ของ
ใช้ภายในบ้าน อุปกรณ์แต่งกาย เครื่องประดับ อุปกรณ์
กีฬา ฯลฯ 

www.jib.co.th 

 

จ าหน่ายสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
หน้าจอคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสารและหมึก อุปกรณ์
เน็ตเวิร์ค อุปกรณ์ต่อพ่วง ล าโพง กล้องถ่ายรูปและกล้อง
ติดรถ โดรน และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 

www.advice.co.th 

 

จ าหน่ายสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
เครื่ อง พิมพ์เอกสารและหมึก โน๊ตบุ๊ ค  โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  
 

www.bananastore.com 

 
 

จ าหน่ายโทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์เสริม กล้องถ่ายรูป Gadget  

www.itcityonline.com

 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต 
เครื่องพิมพ์เอกสารและหมึก เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้
ภายในบ้าน กล้องถ่ายรูป โดรน อุปกรณ์กีฬา เป็นต้น 

 
2.2.3 ภาวะอุตสาหกรรม 
1. อุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า (Event) 

ธุรกิจจัดประชุมและการแสดงสินค้าเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยังเป็นธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอ่ืนๆ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร/ภัตตาคาร ธุรกิจการจัด
ประชุมการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติ หรือ ไมซ์ (Meeting, 
Incentive Travel, Convention and Exhibition : MICE)  ซึ่งประเทศไทยมีขีดความสามารถทัดเทียม

http://www.lazada.co.th/
http://www.jib.co.th/
http://www.advice.co.th/
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กับหลายประเทศชั้นน าในการจัดประชุมและการแสดงสินค้า อีกท้ังมีความได้เปรียบในด้านค่าใช้จ่ายที่ไม่
สูงมากนัก รวมทั้งสภาพอากาศและท่ีตั้งที่เอ้ืออ านวยในการจัดงาน รวมถึงยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ
มากมาย นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 
หรือ สสปน. เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมพัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ 
(MICE) ให้มีศักยภาพในการแข่งขันได้ในตลาดโลก โดย สสปน. มีแผนการส่งเสริมธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง 
และยังร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเข้ามาร่วมผลักดันและส่งเสริมในส่วนของด้านการ
ท่องเที่ยวให้กับธุรกิจนี้อีกทางหนึ่ง 

ส าหรับการจัดงานแสดงสินค้าในภูมิภาคเอเชียและประเทศไทยมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากสถานการณ์การก่อการร้ายในยุโรปที่ส่งผลท าให้ต่างชาติหันมาจัดงานในภูมิภาคที่มีความสงบ
มากขึ้นประกอบกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่เป็นปัจจัยเสริมให้ธุรกิจนี้ของ
ไทยมีการขยายตัวและมีอัตราการเติบโตของการค้าการลงทุนในอาเซียนมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้
จะต้องมีการพัฒนาและยกระดับการให้บริการในด้านต่างๆ อันได้แก่ การอ านวยความสะดวกในการ
เดินทาง ความร่วมมือระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น การประชาสัมพันธ์ระดับโลกในรูปแบบต่างๆ และ
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจนี้ในอนาคต อีกท้ังการส่งเสริม
จากภาครัฐจะกระตุ้นธุรกิจเติบโตยิ่งขึ้น 

 
2. ภาวะอุตสาหกรรมงานกีฬา (Sport Event) 

เนื่องจากกระแสใส่ใจคุณภาพที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปัจจุบัน คือ วิ่ง ปั่นจักรยาน และไตรกีฬา ท า
ให้คนไทยนิยมออกก าลังกายมากขึ้นจากหลายปัจจัย เช่น ลดปัญหาสุขภาพ มีวินัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น 
และมีสังคมใหม่ อีกทั้งยังมีกีฬาเชิงท่องเที่ยว (Sport Vacation) ที่กระจายตัวออกไปในต่างจังหวัดมาก
ขึ้น ดึงดูดให้คนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพบว่าไลฟ์
สไตล์การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือมาแข่งขันกีฬาหรือเข้าร่วมกับกิจกรรมอีเว้นท์สุดสัปดาห์ที่เกี่ยวข้องกับ
การดูแลสุขภาพ การเล่นกีฬาในลักษณะ Sport Vacation นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ทั้งนักท่องเที่ยวคนไทย
และต่างประเทศใช้จ่ายมากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปที่มาในลักษณะ Visitor ถึงร้อยละ 50 ท าให้เกิดการใช้
จ่ายที่สนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่นอีกด้วย 

ส าหรับงานวิ่งในปี 2561 เป็นการวิ่งสไตล์ City Run ที่วิ่งชมเมือง วิ่งไปตามเส้นทางที่ตัวเองและ
กลุ่มคนที่รักในการแข่งขันวิ่งมีความสนใจ ซึ่งจะได้รับความนิยมไปอย่างต่อเนื่องจากความสามารถของ 
Gadget Device ที่แม่นย าเรื่องพิกัดความสนุกในการมีสังคมออนไลน์ (Social Media) การวิ่งสนามใหญ่
ที่เป็นระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศย่อมเป็นจุดหมายปลายทางของนักวิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหัว
เมืองใหญ่ๆ ของทุกภาคมีเส้นทางวิ่งมาราธอนและเส้นทางวิ่งเทรลที่โดดเด่น นักวิ่งย่อมสนใจที่จะไปสัมผัส
บรรยากาศหรือว่าไปซ้ าๆ ในสถานที่ที่ตัวเองประทับใจ อย่างไรก็ตาม งานวิ่งในสนามเล็กๆ ก็ยังได้รับ
ความสนใจเช่นกัน โดยเฉพาะงานวิ่งที่มีแนวคิดของการจัดงานที่ดีและมีพิธีการที่เฉพาะเจาะจงตามความ
ต้องการของนักวิ่ง จะได้รับกระแสตอบรับที่ดี รวมถึงการวิ่งเองเป็นกีฬาที่สากล นักวิ่งทั่วโลกมีลักษณะ
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คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มีความเป็นนักเดินทาง ชอบค้นหา หากนักวิ่งกลุ่มดังกล่าวรับรู้และเกิดความ
ไว้วางใจในมาตรฐานการจัดงานวิ่ง ก็จะท าให้งานวิ่งนั้น ๆ เป็นที่นิยมของนักวิ่งไปในระยะยาว 

 
3. ภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

ในปี 2561 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ผลักดันนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวในการ

ท่องเที่ยวเมืองรอง ร่วมกับกระทรวงคมนาคม เพ่ือส่งเสริมให้ภาคการท่องเที่ยวเติบโตได้ตลอดทั้งปี โดย

กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมมือกับเอกชนทุกภาคส่วน เช่น สมาคม

โรงแรม ผู้ผลิตภาพยนตร์ ตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน เพ่ือจัดท า

โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึงนักท่องเที่ยวทั้งกลุ่มต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไทยเที่ยวใน

จังหวัดต่างๆ พร้อมกับมีมาตรการดูแลโบราณสถานควบคู่ไปด้วย ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพ่ิมจ านวน

นักท่องเที่ยวต่างชาติ และนักท่องเที่ยวไทยได้มากขึ้น  ส าหรับปัจจัยสนับสนุนตามมาตรการส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการธุรกิจน าเที่ยว ค่าท่ีพักในโรงแรม หรือโฮมสเตย์ ที่

ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถน าค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 15,000 บาท ไปลดหย่อนภาษีได้  

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการส่งเสริมให้ปี 2562 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋

ไก๋อย่างยั่งยืน หรือ “amazingไทยเท”่ ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย...  สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา”  เพ่ือส่งเสริม

กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพและความพร้อมบนพ้ืนฐานความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของไทย 

เน้นประเด็น “ลด โลก เลอะ” ร่วมกันปรับพฤติกรรมท่องเที่ยวด้วยหัวใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อมซึ่งจะท าให้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในปี 2562 มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 

4. อุตสาหกรรมโฆษณา 
บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด รายงานข้อมูลงบการใช้โฆษณาผ่านสื่อทุก

ช่องทางเดือนธันวาคม 2561 โดยสรุปภาพรวมของทั้งปี 2561 พบว่าตัวเลขโดยรวมสูงกว่า 1.05 แสน

ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2560 เกือบ 4 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 3.91% โดยสื่อโทรทัศน์ยังเป็นสื่อที่มี

มูลค่ามากท่ีสุดถึงเกือบ 6.8 หมื่นล้านบาท หรือ 64.42% มีงบมากกว่าปีก่อนกว่า 5 พันล้านบาท หรือ

เติบโต 8% รองลงมาคือสื่อในโรงภาพยนตร์ มูลค่า 7.3 พันล้านบาท คิดเป็น 6.93% ตามด้วยสื่อ

กลางแจ้งมูลค่า 6.8 พันล้านบาท หรือคิดเป็น 6.48% ของงบการใช้สื่อทั้งหมด ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโตขึ้น 

5. อุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
การเปลี่ยนผ่านของโลกไปสู่ยุคดิจิทัลที่การเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อสภาพแวดล้อมทาง

ธุรกิจให้ เปลี่ยนแปลงไปสู่  e-Commerce หรือพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  โดยนับตั้ งแต่ความนิยม
โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้เข้ามาเป็นสื่อกลางให้ผู้คนเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์  (Social Network) มาก
ขึ้น กระทั่งกลายเป็นสิ่งที่มีบทบาทในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้ตลาด e-Commerce ของไทยเติบโตอย่าง
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สูง โดยในระยะข้างหน้า ทั้งตลาด e-Commerce ในประเทศท่ีจะขยายตัวทั้งในด้านประมาณการซื้อขาย
และพ้ืนที่ให้บริการขนส่งที่ขยายตัวครอบคลุมทั้งประเทศมากขึ้น 

รูปแบบการค้า ของ e-Commerce ในรูปแบบ B2C เป็นรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับ
ผู้บริโภคนั้นมีแนวโน้มเติบโตเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับผู้บริโภคจ านวนมาก โดยความสามารถเข้าถึง
ตลาดออนไลน์ของผู้บริโภคที่เพ่ิมอย่างก้าวกระโดดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) ส่งผลให้
การค้าแบบออนไลน์มีขนาดตลาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้บริโภค ผู้ขาย และสินค้าเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากน า
ระบบ e-Logistics มาเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของ e-Commerce จะท าให้การขนส่งมีระบบที่เชื่อมกัน
แบบเรียลไทม์ และยังสามารถน า Mobile Application เข้ามาใช้กับ Retail Customer ส่งผลให้ผู้รับ
สินค้าสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มและเป็นส่วนหนึ่งของระบบ e-Logistics เพ่ือตอบสนอง e-Commerce 
ในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ บริการ E-Fulfillment บริการ E-Delivery และบริการ Food Delivery 
เป็นต้น 

ในส่วนของ e-Commerce ในรูปแบบ B2B เป็นรูปแบบการค้าระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ จะมี
บทบาทมากข้ึนในอนาคต เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลจะเพ่ิมความสามารถในการหาคู่ค้าที่ตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ภาคธุรกิจได้ดีที่สุด อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการของไทยสามารถเข้าถึงการค้าระหว่าง
ประเทศได้ง่ายขึ้น และมีต้นทุนที่ต่ ากว่าการค้าระหว่างประเทศแบบดั้งเดิม น ามาซึ่งประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการที่เพ่ิมขึ้นของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการรายเล็กและรายกลาง (SMEs) 
ซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากและมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย 

 

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ 
ส าหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ให้บริการในประเภท

ต่างๆ โดยสามารถแบ่งขั้นตอนการให้บริการของบริษัทแบ่งตามประเภทธุรกิจของบริษัท แบ่งออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event) กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) 
และกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการให้บริการ ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนในการให้บริการกลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event) 
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการ ส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile EXPO  

ท าสัญญากับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นรายครั้ง ปีละ 3 ครั้ง โดยมีการเจรจาไว้ก่อนล่วงหน้าปีต่อปี 
และ 

จัดท าสัญญาเป็นรายครั้ง 
 

ด าเนินการวัดพ้ืนที่/แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ และส่งให้ฝ่ายขายไปจ าหน่ายพื้นท่ีให้กับลูกค้า 
 

ส าหรับการคิดราคาให้บริการพ้ืนที่จะมีนโยบายราคาแบ่งตามโซนต่าง ๆ โดยหากเป็นผู้สนับสนุนพื้นที่
หลักใน Plenary Hall จะเปน็การจับสลากให้กับลูกค้ารายใหญ่ ส าหรับพ้ืนที่อ่ืนที่ไม่มีการจับสลากจะใช้

วิธีมาก่อนได้ก่อน 
 (ลูกค้ารายใหญ่มีการตกลงกันซื้อขายทั้งปี)  

 
เมื่อขายพื้นท่ีครบแล้ว ลูกค้าจะส่งแบบโครงสร้างให้กับบริษัทก่อนวันจัดงานเพ่ืออนุมัติ 

 
ลูกค้าเข้าท าโครงสร้างตามแบบที่ก าหนดก่อนวันเริ่มงาน  

 
บริษัทด าเนินการจ้าง Outsource อาทิ ช่างภาพ นักข่าว เก็บบรรยากาศในงาน  

 
ด าเนินการจัดงาน Thailand Mobile EXPO  โดยมีทีมงานควบคุมงาน 

 
จัดท าเอกสารสรุปภาพรวมงาน 

 
 ขั้นตอนการเตรียมงานหลังจากการวางแผนหารือร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกส่วนงานแล้ว ฝ่ายอีเว้นท์
ออกภาคสนามเพ่ือติดต่อขอเช่าสถานที่ และจัดซื้ออุปกรณ์ที่ต้องใช้ในโครงการ ด าเนินงานแบ่งงานให้กับ 
Outsource Staff ส าหรับงานที่ต้องจ้างภายนอก เช่น ช่างภาพ หรือ พนักงานชั่วคราว จัดเตรียมเอกสารการ
จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละฝ่ายงานและตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นด าเนินการตกแต่งสถานที่ และก่อนถึงวัน
จัดงาน บริษัทจะก าหนดให้มีการประชุมความพร้อมของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพสถานที่ให้มีความ
เรียบร้อยครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มด าเนินวันงานจริง โดยในวันจัดงานจริง เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะอ านวยความ
สะดวกให้งานด าเนินไปอย่างเรียบร้อยตามความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายงาน และเม่ือจบงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องจะ
ด าเนินการสรุปผลหลังจบงาน ท าสรุปงบประมาณรายรับรายจ่าย สรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นภายในงาน
พร้อมน าเสนอวิธีแก้ไขต่อไป รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารสรุปโครงการ 
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1.2 ขั้นตอนในการให้บริการ ส าหรับการจัดงานว่ิง (Sport Event) 

ฝ่ายขายแจ้งจุดประสงค์หลักของงาน ลักษณะงาน จ านวนผู้เข้าร่วมและงบจัดงานวิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
 

แบ่งงานให้ฝ่ายอีเว้นท์ ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายคอนเทนต์ ท าหน้าที่จัดหาข้อมูลการวิ่ง ออกแบบงาน ร่วม
ไปถึงสร้างข้อมูลงานวิ่งเบื้องต้นและฝ่ายศิลป์เพ่ือน าเอาลักษณะงานมาสร้างเป็น Keyvisual 

ประกอบด้วย โลโก้ประจ างานวิ่ง แบบ Artwork ต่างๆ  
 

ค านวณงบประมาณเพ่ือน าเสนอโครงการต่อลูกค้าโดยฝ่ายขาย และฝ่ายกราฟฟิก 
 

น าเสนอคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติโครงการ  
 

จัดท าเว็บไซต์ของงาน โดยมีฝ่ายคอนเทนต์ ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายวิจัยและพัฒนา ท างานร่วมกันเพื่อ
ประกาศ 

ทางสื่อต่าง ๆ 
 

ฝ่ายอีเว้นท์ออกภาคสนาม 
 

ว่าจ้างผู้ผลิต เสื้อผ้า เหรียญและของที่ระลึกประจ างานวิ่ง ตามงบประมาณที่ขอไว้ 
 

ว่าจ้างเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกประจ างานแข่งขัน 
 

จัดเตรียมเอกสารจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน น าเสนอหัวหน้าฝ่ายอีเว้นท์และฝ่ายจัดซื้อ  
 

ตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่ก่อนเริ่มงานแข่งขัน โดยติดตามและตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดจนถึง
วันงาน 
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เจ้าหน้าที่บริษัทคอยก ากับทีมงานอ านวยความสะดวกให้งานด าเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแต่ละฝ่าย
งาน 
 

จัดท าเอกสารสรุปภาพรวมโครงการ 
 
 การให้บริการส าหรับงานแข่งขันกีฬาของบริษัท ส าหรับงานวิ่งที่บริษัทเป็นเจ้าของงานและเป็นผู้ดูแล
และบริหารจัดการงานเอง เริ่มจากการรับงานจากฝ่ายขายโดยแจ้งจุดประสงค์หลักของงาน ลักษณะงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วมและงบจัดงานวิ่งที่ Sponsor ต้องการ และแบ่งงานให้ฝ่ายคอนเทนต์ ท าหน้าที่จัดหาข้อมูล
งานวิ่ง ออกแบบงาน ตั้งแต่ระยะเวลาที่ควรจัดงาน กรอบเวลาการท างาน ส ารวจพ้ืนที่และจัดหาแบบงานที่
สามารถใช้อ้างอิงประกอบ และแบ่งงานให้ฝ่ายกราฟฟิกเพ่ือน าเอาลักษณะงานมาสร้างเป็น Key visual ซึ่ง
ประกอบด้วย โลโก้ประจ างานวิ่ง แบบ Artwork ที่จะใช้บนเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ Artwork ที่จะใช้ใน 
Social media เช่น Facebook cover และลักษณะ Banner ต่าง ๆ ค านวณงบประมาณและน าเสนอ
โครงการต่อลูกค้าโดยฝ่าย Sales ฝ่ายจัดหาข้อมูลและ Content และฝ่าย Artwork และน าเสนอ
คณะกรรมการเพ่ืออนุมัติโครงการก่อนท าเรื่องเบิกใช้งบประมาณ โดยแบ่งเป็นงบส าหรับผลิตของที่ระลึก งบ
ตกแต่งสถานที่ งบจัดจ้าง และงบจัดท าเว็บไซต์และระบบลงทะเบียนออนไลน์ 
 การจัดท าเว็บไซต์ของงาน โดยมีฝ่ายคอนเทนต์ ฝ่ายกราฟฟิก และฝ่ายวิจัยและพัฒนาท างานร่วมกัน 
ซึ่งจะมีฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่ ออกภาคสนามเพ่ือติดต่อขอเช่าพ้ืนที่และวัดขนาดพ้ืนที่ โดยบริษัทมีการว่าจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก (outsource) ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการจัดงานวิ่ง ซึ่งจะให้ค าปรึกษาและ
ให้บริการจัดการแข่งขัน (Race Management & Consulting Service) และว่าจ้างบริษัทภายนอกในการ
ผลิตเสื้อผ้า เหรียญและของที่ระลึกประจ างานวิ่ง รวมถึงว่าจ้างเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกประจ างานแข่งขัน 
โดยแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่ท างานในวัน Race Expo และเจ้าหน้าที่ที่ท างานในวันแข่งจริง และว่าจ้างเจ้าหน้าที่
อาสากู้ภัยเพื่อประจ าเส้นทางวิ่ง เจ้าหน้าที่พยาบาล คนแจกน้ าและอาหาร  เมื่อบริษัทรวบรวมข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแล้วเสร็จ ก็จะน าเสนอหัวหน้าฝ่ายอีเว้นท์และฝ่ายจัดซื้อ รวมถึงการด าเนินการเอกสารส าหรับหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเช่าสถานที่ การขอใช้เส้นทาง ตามท่ีก าหนด 
 การตรวจสอบความพร้อมของพ้ืนที่ก่อนเริ่มงานแข่งขัน และคอยก ากับงานให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้
และคอยตรวจสอบความเรียบร้อยตลอดจนถึงวันงาน ในวันแข่งขัน เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพความเรียบร้อยครั้ง
สุดท้ายของงานและคอยก ากับทีมงาน อ านวยความสะดวกให้งานด าเนินเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามแต่ละฝ่าย
งาน หลังจากจบงานแข่งขันจะมีท าการสรุปภาพรวมโครงการและสรุปปัญหาและอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นภายในงาน 
พร้อมน าเสนอวิธีแก้ไขในครั้งต่อไป 

ส าหรับการจัดงานวิ่งในรูปแบบการร่วมจัดงานวิ่ง ซึ่งบริษัทเป็นหนึ่งในภาคีส าหรับการจัดงานแข่งขัน 
บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนของการสรรหาผู้สนับสนุน (Sponsor) และการบริหารจัดการงานแสดงสินค้า 
(Expo) และส าหรับการจัดงานวิ่งในรูปแบบการรับจ้างจัดงาน บริษัทจะจัดงานวิ่งตามรูปแบบที่ลู กค้าต้องการ 
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ซึ่งบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการส ารวจพื้นที่จัดงาน การรับสมัครการเข้าร่วมแข่งขัน การจัดงานแถลงข่าว การ
จัดงานแสดงสินค้า (Expo) และการแจกหมายเลขวิ่ง (BIB) นอกจากนี้บริษัทจะมีการว่าจ้าง (outsource) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการจัดงานวิ่ง (Route Director) ภายนอก มาท าหน้าที่ในการดูแลจัดการเชิงเทคนิค
การแข่งขัน รวมถึงกติกาและมาตรฐานการจัดแข่งขันให้การจัดงานวิ่งเป็นไปอย่างราบรื่น 

1.3 ขั้นตอนในการให้บริการ ส าหรับการจัดงานอ่ืน ๆ 
ฝ่ายขายไปเสนองานให้กับลูกค้า หรือรับงานจากลูกค้า 

 

ฝายขายแจ้งรายละเอียดการท างานให้กับแต่ละฝ่ายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

แบ่งงานให้กับแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้อง เช่น ฝ่ายอีเว้นท์ ฝ่ายกราฟฟิก ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายการเงิน 
 

ค านวณงบประมาณ (งบประมาณด้านสถานที่และโครงสร้างส่วนตกแต่ง งบจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีใช้ในงาน งบ
จัดจ้างบุคลากร และงบจัดท าเว็บไซต์และโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์) และน าเสนอรูปแบบงานให้กับ

ลูกค้า 
 

แก้ไขร่างโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า และปรับแก้ไขเพิ่มเติมตามท่ีลูกค้าต้องการ 
 

น าเสนอให้กับผู้ที่มีอ านาจอนุมัติการท าโครงการ 
 

ฝ่ายอีเว้นท์ด าเนินการออกภาคสนาม 
 

แบ่งงาน และส่งจดหมายการเชิญการประชุมเพ่ือเตรียมงานวันจริง 
 

เข้าตรวจสภาพความพร้อมของงานให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานจริง 
 เมื่อถึงวันงานจริง มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทอ านวยความสะดวกของงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

 
สรุปผลงาน สรุปรายรับรายจา่ย ปัญหาและอุปสรรค และสรุปภาพรวมโครงการหลังจบงาน 
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การให้บริการการจัดงาน (Event) ของบริษัทจะเริ่มต้นเมื่อรับงานจากทีมขาย โดยทีมขายจะแจ้ง
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการวางแผนการด าเนินงานต่าง ๆ ทั้งฝ่ายสถานที่ 
ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายดูแลอุปกรณ์ ค านวณงบประมาณ และน าเสนอโครงการต่อลูกค้า หลังจากหารือระหว่างกัน
แก้ไขร่างโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า จากนั้นน าเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ืออนุมัติโครงการ และท า
เรื่องเบิกงบประมาณมาเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน อาทิ งบสถานที่และโครงสร้างส่วนตกแต่ง งบจัดซื้ออุปกรณ์ที่
ใช้ในงาน งบจัดจ้างบุคลากร งบจัดท าเว็บไซต์และโฆษณาสื่อประชาสัมพันธ์ เป็นต้น เพ่ือน าส่งรูปแบบงาน
ให้กับลูกค้า หลังจากมีการหารือแก้ไขร่างโครงการให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า บริษัทจะน าเสนอให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติโครงการก่อนให้ฝ่ายจัดซื้อด าเนินการออกภาคสนามเพ่ือติดต่อขอเช่าพ้ืนที่ฝ่ายจัดตกแต่งสถานที่
ด าเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆที่ต้องใช้ในโครงการ และแบ่งงานให้กับพนักงาน Outsource เพ่ือเตรียมงาน
วันจริง จากนั้นบริษัทก็จะเข้าตรวจสภาพความพร้อมของงานให้เรียบร้อยก่อนเริ่มงานจริง และจะมีเจ้าหน้าที่
ของบริษัทอ านวยความสะดวกของงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยในวันงาน หลังจากจบงาน บริษัทจะมีการ
สรุปผลงาน ภาพรวมโครงการ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในงาน เพ่ือน าเสนอแนวทางแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 

 
2. ขั้นตอนในการให้บริการงานสิ่งพิมพ์ (Offline) และบริการงานโฆษณาออนไลน์ (Online) 

รับงาน ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมงาน 
ฝ่ายขายรับงานจากลูกค้าและส่งงานไปยังฝ่ายคอนเทนต์ ในกรณีท่ีเป็น Advertorial หรือเขียนรีวิว

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า หรือหากเป็นบทความอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจก็จะมีการ
ประชุมเพ่ือสรุปประเด็นที่ส าคัญ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ 

 
เริ่มต้นท าบทความ 

เมื่อได้ข้อสรุปในการท างานแล้ว ให้เริ่มท างานโดยหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะท า รวมถึงการหารูป หรือ
วิดีโอมาประกอบกับเนื้อหา เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึงการส่งให้ฝ่ายศิลป์จัดรูปแบบให้ดูน่าสนใจ 
และด าเนินการให้นักเขียนของบริษัท หรือว่าจ้างนักเขียนภายนอกด าเนินการเขียนคอลัมน์/บทความ เพื่อ

ประกอบในหนังสือ/เว็บไซต์ 
 

ตรวจสอบและแก้ไข 
เมื่อบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้มีอ านาจตรวจงาน หากมีข้อผิดพลาด หรือมีเนื้อหาที่ยากต่อความ

เข้าใจ  
จะต้องแก้ไขเพ่ือให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
เผยแพร่ข้อมูล 

บทความที่เสร็จเรียบร้อยแล้วจะน าไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ที่ก าหนด  
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ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร หรือเผยแพร่สื่อออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
 

ส่งรายงานสถิติต่าง ๆ 
เมื่อถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามก าหนดจะน าเอาสถิติการเข้าชมต่าง ๆ ให้ลูกค้า เพื่อวิเคราะห์หา

ความเป็นไปได้ต่าง ๆ แล้วน าไปแก้ไข หรือเพ่ิมเติม ให้งานครั้งต่อไปมีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  

การให้บริการด้านการท าบทความ (Content) ของบริษัทจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายขายรับงานจากลูกค้า
และส่งงานไปยังฝ่ายคอนเทนต์ ในกรณีที่เป็นงานโฆษณาหรือเขียนรีวิวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า หรือหากเป็นบทความอ่ืน ๆ ที่สนใจจะมีการประชุมเพ่ือสรุปประเด็นที่ส าคัญและ
รายละเอียดต่าง ๆ ที่น่าสนใจ เมื่อได้ข้อสรุปในการท างานแล้ว จะเริ่มด าเนินงานโดยการหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่จะท ารวมถึงการหารูป หรือวีดีโอมาประกอบกับเนื้อหาเพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น รวมไปถึงการส่งงานให้
ฝ่ายกราฟฟิกใช้แบบฟอร์มจัดรูปแบบให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และบริษัทจะด าเนินการให้นักเขียนของบริษัท
และนักเขียนอิสระเขียนบทความต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในนิตยสาร รวมทั้งการจ้างนักเขียนจากภายนอกเขียน
บทความบางส่วนตามที่ลูกค้าต้องการ อาทิ การเขียนบทความรีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีจ าหน่ายแต่ได้รับ
เครื่องทดลองมาก่อน เป็นต้น  

เมื่อจัดท าบทความเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ผู้มีอ านาจตรวจงาน หากมีข้อผิดพลาด หรือมีเนื้อหาที่ยาก
ต่อความเข้าใจ จะต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือให้เสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนดเพ่ือด าเนินการส่งให้กับโรงพิมพ์
ภายนอกเพ่ือด าเนินการจัดพิมพ์เล่มต่อไป เนื่องจากบริษัทไม่มีโรงพิมพ์เอง ส าหรับบทความที่เสร็จเรียบร้อย
แล้วจะน าไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ ที่ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นนิตยสารหรือเผยแพร่ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ 
โดยหากเป็นนิตยสารของบริษัท บริษัทจะด าเนินการจัดจ าหน่ายผ่านตัวแทนจัดจ าหน่ายภายนอกเพ่ือไปวาง
จ าหน่ายยังร้านหนังสือต่าง ๆ อนึ่ง ภายหลังจากงานเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการเก็บสถิติการจ าหน่ายนิตยสารของ
บริษัทการเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ของบริษัท มาสรุปผล และวิเคราะห์หาความเป็นไปได้ต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลส าหรับ
การน าไปแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้งานครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

 
3. ขั้นตอนในการให้บริการงานเอเจนซี่ (Agency) 

รับงาน ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมงาน 
ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดรับงานจากลูกค้า โดยสรุปความประสงค์การหาพื้นที่โฆษณา สื่อออฟไลน์ (Offline) 

โฆษณาบนเว็บไซต์ แบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ คลิปวิดีโอของเว็บไซต์ หรือการซื้อโพสต์เนื้อหาบนสื่อ
ออนไลน์ของเว็บไซต์ (Social Media) ตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ 

 
ติดต่อกับเจ้าของพ้ืนที่โฆษณาเพื่อสั่งซ้ือสื่อออฟไลน์ (Offline) หรือสื่อออนไลน์ (Online)  
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เผยแพร่ข้อมูล 

ฝ่ายคอนเทนต์และฝ่ายการตลาดเผยแพร่บทความเนื้อหา โฆษณา ตามพ้ืนที่โฆษณาที่ได้สั่งซื้อ พร้อม
ควบคุมให้งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า และรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ลูกค้า 

 
ส่งรายงานสถิติต่าง ๆ 

เมื่อถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามก าหนดจะน าเอาสถิติการเข้าชมต่าง ๆ สรุปให้ลูกค้า เพ่ือวิเคราะห์
ผลงาน  

แล้วน าไปแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้งานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

การให้บริการด้านเอเจนซี่ (Agency) ของบริษัทจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อฝ่ายขายและฝ่ายการตลาดรับงาน
จากลูกค้าและส่งงานไปยังฝ่ายคอนเทนต์ โดยสรุปความประสงค์ในการหาพ้ืนที่โฆษณาทั้งสื่อออฟไลน์ 
(Offline) และสื่อออนไลน์ (Online) ตามความต้องการของลูกค้าทุกรูปแบบ เช่น การซื้อสื่อบนรถไฟฟ้า ซื้อ
โฆษณาบนเว็บไซต์ ซื้อแบนเนอร์โฆษณาบนเว็บไซต์ ซื้อคลิปวิดีโอของเว็บไซต์ หรือการซื้อโพสต์เนื้อหาบนสื่อ
ออนไลน์ของเว็บไซต์ (Social Media) หลังจากบริษัทได้จัดหาสื่อตามความประสงค์ของลูกค้า บริษัทจะติดต่อ
กับเจ้าของพ้ืนที่โฆษณาเพ่ือสั่งซื้อคอนเทนต์หรือแบนเนอร์โฆษณาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลของลูกค้าตามพ้ืนที่บริษัท
ได้สั่งซื้อ  โดยฝ่ายคอนเทนท์และฝ่ายการตลาดเผยแพร่ข้อมูลเนื้อหา โฆษณาตามพ้ืนที่ดังกล่าวพร้อมควบคุมให้
งานออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยเมื่อถึงระยะเวลาการเผยแพร่ครบตามที่ก าหนด จะน าสถิติ
การเข้าชมต่าง ๆ ให้แก่ลูกค้า เพ่ือวิเคราะห์ผลงาน แล้วน าไปแก้ไขหรือเพ่ิมเติมให้งานครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น 

4. ขั้นตอนในการจ าหน่ายสินค้ากลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 
 

ลูกค้าจะท าการสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.s-estore.com 
   

เมื่อได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ฝ่ายร้านค้าท าการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร โดยการตรวจสอบเป็น
รายวัน 

 
เปิดใบสั่งซื้อ ( Purchase Order) ไปยังบริษัทผู้ขาย 

 

เมื่อได้ข้อสรุปในการท างานแล้ว ให้ติดต่อไปยังเจ้าของพื้นที่โฆษณาเพ่ือจัดซื้อพ้ืนที่โฆษณา ซื้อสื่อออฟไลน์ 
(Offiline)  ซื้อโฆษณาบนเว็บไซต์ ซื้อแบนเนอร์โฆษณา ซื้อคลิปวิดีโอของเว็บไซต์ หรือการซื้อโพสต์เนื้อหา

บนสื่อออนไลน์ของเว็บไซต์ (Social Media) ตามท่ีก าหนด 
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Samsung แจ้งวันส่งสินค้าผ่านระบบ และบริษัทแจ้งรายชื่อบริษัทขนส่ง โดยว่าจ้างบริษัทขนส่งภายนอก  
 

บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าจากระบบได้ว่า ใบสั่งซื้อของสินค้าแต่ละรายการอยู่ในสถานะใดบ้าง 
ตั้งแต่ เริ่มขบวนการสั่งซื้อจนกว่าสินค้าจะส่งถึงมือลูกค้า 

 
มีรายละเอียดแจ้งชื่อของลูกค้า ที่อยู่ และรายละเอียดอื่น ๆ ให้กับบริษัทขนส่ง 

 
บริษัทออกใบก ากับภาษี ใบส่งของ ใบเสร็จและติดตามสถานะการส่งสินค้า 

 
บริษัทขนส่งส่งสินค้าให้ลูกค้า และส่งใบส่งของให้กับบริษัท 

 
ลูกค้ารับสินค้า (ระบบจะแสดงว่ารับของเรียบร้อยแล้ว) 

 
การจ าหน่ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของบริษัทจะเริ่มต้นจากการรับค าสั่งซื้อ

สินค้าจากลูกค้าผ่านระบบเว็บไซต์ www.s-estore.com โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายร้านค้า ยืนยันค าสั่งซื้อ และมี
เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบเอกสารใบยืนยันค าสั่งซื้อ ที่ระบุรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ -ที่อยู่ จ านวนสินค้า รุ่น สี 
จ านวนเงินที่ช าระในใบยืนยันค าสั่งซื้อ หลังจากนั้นท าการเปิดเอกสารใบก ากับภาษีและใบเสร็จรับเงิน โดย
บริษัทจะรับช าระเงินผ่านช่องทางบัตรเครดิตหรือรับช าระเงินจากบริษัทขนส่งในรูปแบบการช าระเงินเป็นเงิน
สดปลายทาง (Cash on Delivery: COD) อย่างไรก็ตาม ในกรณีมีการคืนสินค้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายร้านค้าจะน า
สินค้าท่ีได้รับคืนจากลูกค้ามาตรวจสอบ และส่งให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามอ านาจการด าเนินงานต่อไป  

ส าหรับการจ าหน่ายสินค้า e-Commerce ของบริษัทนั้น สามารถแบ่งสินค้าได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) 
สินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร และ 2)สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอที ซึ่งการก าหนด
ระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ า (Safety Stock) จะก าหนดเป็น 2 ประเภท คือ 

1. สินค้าประเภทอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet อุปกรณ์สวมใส่ อุปกรณ์เสริม ซึ่ง
สินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี โดยบริษัทมีการจัดเก็บสินค้าคง
คลังในจ านวนที่ให้ เพียงพอต่อการขาย เนื่องจากสินค้าโทรศัพท์มือถือ Tablet จะมีการ
เปลี่ยนแปลงความต้องการค่อนข้างเร็ว ส าหรับอุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์จะก าหนดในระดับที่
สูงขึ้นกว่าโทรศัพท์มือถือเพราะมีความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีไม่มากนัก 

2. สินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอที เป็นสินค้าที่บริษัทจะไม่จัดเก็บสินค้า แต่
จะด าเนินการส่งค าสั่งซื้อไปยังบริษัทผู้ผลิตต่อเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้ว
เท่านั้น 
 

http://www.s-estore.com/
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บริษัทด าเนินการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com เป็นหลัก อีกทั้งยัง
จ าหน่ายผ่าน  www.lazada.co.th ด้วย ซึ่งการจ าหน่ายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทเป็นการ
จ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Samsung เป็นส่วนใหญ่ โดยบริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์อย่าง
เป็นทางการของ Samsung ในประเทศไทย 

บริษัทมีนโยบายการรับคืนสินค้า โดยให้ลูกค้าสามารถท าการเปลี่ยนคืนสินค้าใดก็ตามที่ช ารุด หรือยัง
ไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า สินค้าท่ีจะท าการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิม
เหมือนกับตอนที่ได้รับสินค้า ทางบริษัทจะท าการเปลี่ยนคืนสินค้าภายใต้เงื่อนไข ดังนี้ 

- สินค้ามีสภาพช ารุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
- สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือขนาด 
- สินค้า หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกิดการช ารุดเสียหาย 

หากสินค้าที่ได้รับตรงตามเงื่อนไขข้างต้น บริษัทยินดีที่จะรับสินค้าและเปลี่ยนสินค้าให้ลูกค้าตามที่อยู่
ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารค าสั่งซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

 
2.4      ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 - ไม่มี - 
 
2.5     งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 
  - ไม่มี – 
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 3. ปัจจัยความเสี่ยง 
3.1 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้จากการจัดงาน Thailand Mobile EXPO และความต่อเนื่องของ

รายได้ 

บริษัทมีรายได้หลักจากการจัดงานแสดงสินค้า “Thailand Mobile EXPO” ซึ่งจัดขึ้นทุกปี ปีละ 3 

ครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และกันยายน/ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัทมีรายได้

จากการจัดงานดังกล่าวในปี 2559 – ปี 2561 เท่ากับ 93.30 ล้านบาท 108.39 ล้านบาท และ 119.09 ล้าน

บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 48.76  ร้อยละ 38.07 และร้อยละ 26.41 ของรายได้รวมของบริษัท ตามล าดับ ท า

ให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงรายได้จากการจัดงานดังกล่าวได้ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตที่ ท าให้

บริษัทไม่สามารถด าเนินการจัดงานได้ หรือความถี่การจัดงานลดลง หรืองานได้รับความนิยมลดลง ท าให้

ผู้สนใจเข้าร่วมงานน้อยลงจนงานไม่ได้รับการตอบรับที่ดีก็จะส่งผลให้ลูกค้าของบริษัทที่ ซ้ือพ้ืนที่แสดงสินค้ากับ

บริษัทอาจลดการเข้าร่วมงานได้ในอนาคต หรือหากลูกค้ารายส าคัญของบริษัท เช่น เจ้าของแบรนด์

โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ ไม่เช่าพ้ืนที่ต่อในงานดังกล่าว หรือหากมีการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการจัดงานหรือสถานที่จัดงาน หรือมีเหตุการณ์อ่ืน ๆ ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อการจัดงาน บริษัทก็อาจ

ได้รับผลกระทบท าให้รายได้ของบริษัทลดลง และส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานโดยรวมของบริษัทได้  

แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทพยายามรักษารูปแบบการจัดงานให้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ท า

ให้งาน Thailand Mobile EXPO ที่บริษัทจัดขึ้นในแต่ละครั้งมีความน่าสนใจ มีความแตกต่างและมีความ

หลากหลายอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าเพ่ือให้

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าและผู้บริโภคท้ังในปัจจุบันและในอนาคต บริษัทได้

จัดงาน Thailand Mobile EXPO มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 11 ปีต่อเนื่อง รวมการจัด

งานทั้งสิ้น 31 ครั้ง ประกอบกับผู้เช่าพ้ืนที่ในงาน Thailand Mobile EXPO เป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ 

ผู้ ให้บริการโทรศัพท์มือถือชั้นน าในประเทศ และผู้จัดจ าหน่ายรวมถึงผู้ประกอบการสินค้าเกี่ยวกับ

โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีได้เข้าร่วมงานกับบริษัทมาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อีกทั้งในปัจจุบัน บริษัท

ยังมีนโยบายการเพ่ิมรายได้จากการให้บริการงานประเภทอ่ืนๆ โดยเน้นการจัดงาน Event ด้านอ่ืน ๆ ให้มี

ความหลากหลายมากขึ้น อาทิ การจัดงานด้านกีฬาประเภทงานวิ่งมาราธอน และการจัดให้บริการรถคาราวาน

เพ่ือสนับสนุนการให้บริการงาน Event ของบริษัทอีกทางหนึ่ง ท าให้ลดความเสี่ยงจากกการพ่ึงพิงรายได้จาก

งาน Thailand Mobile EXPO ลดน้อยลง  
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3.2 ความเสี่ยงจากการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ และการย้ายสถานที่จัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile 

EXPO 

เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้า “Thailand Mobile EXPO” การจัดงานดังกล่าวบริษัทจึง

ต้องให้ความส าคัญกับสถานที่จัดงาน โดยสถานที่จัดงานที่เหมาะสมถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญในการช่วยให้งาน

แสดงสินค้าประสบความส าเร็จ โดยงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุม

แห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน  นับเป็นเวลากว่า 11 ปี 

เนื่องจากเป็นท าเลที่เหมาะสม ตั้งอยู่กลางใจเมือง เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) มีพ้ืนที่ในการจัด

งานกว้างขวาง ซึ่งบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการไม่สามารถเช่าพ้ืนที่ดังกล่าวได้ในอนาคต หรือมีความเสี่ยง

จากการเช่าพ้ืนที่ได้น้อยลง ไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยบริษัทท าการตกลงเกี่ยวกับแผนการจัดงาน 

Thailand Mobile EXPO ตลอดทั้งปี และมีการก าหนดตารางวันจัดงานล่วงหน้าอย่างชัดเจน แต่มีการจัดท า

สัญญาการเช่าพ้ืนที่กับศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นรายครั้งตามงานที่จัด โดยมีการจัดท าสัญญาล่วงหน้า

ก่อนการจัดงานแต่ละครั้งประมาณ 2 - 6 เดือน ทั้งนี้ จากประสบการณ์การจัดงานที่ผ่านมา ท าให้บริษัทมี

ความเชี่ยวชาญและช านาญ อีกทั้งยังมีประวัติการจัดงาน (Track record) แบบมืออาชีพมายาวนาน และไม่

เคยประสบปัญหาการเช่าพ้ืนที่ในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ บริษัทจึงมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถเช่าพ้ืนที่

กับศูนย์ประชุมแห่งนี้ในการจัดงานแสดงสินค้าได้ต่อไปในอนาคต  

อย่างไรก็ดี บริษัทได้รับแจ้งจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เกี่ยวกับการปิดปรับปรุงพ้ืนที่ในช่วง

ปลายปี 2561 ท าให้บริษัทไม่สามารถจัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile Expo ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติ

สิริกิติ์ได้เป็นระยะเวลาประมาณ 4 ปี บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องย้ายสถานที่การจัดงานแสดงสินค้าดังกล่าว

ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป ท าให้บริษัทมีความเสี่ยงที่ต้องจัดหาสถานที่เช่าพ้ืนที่แห่งใหม่ส าหรับการจัดงานแสดง

สินค้า Thailand Mobile Expo ในปี 2562 เป็นต้นไป หรือ หากย้ายไปสถานที่แห่งใหม่ก็อาจจัดงานได้ไม่

ประสบความส าเร็จหรือได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดิมซึ่งอาจส่งผลกระทบท าให้บริษัทมีรายได้ลดลงอย่างมี

นัยส าคัญ 

แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทได้ติดต่อกับผู้ให้เช่าพ้ืนที่รายใหม่ คือ ไบเทค บางนา เนื่องจากเป็นสถานที่ที่

มีท าเลที่สะดวกต่อการเดินทางของผู้เช่าพ้ืนที่และผู้เข้าชมงาน มีรถไฟฟ้าบีทีเอสใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานท า

ให้ผู้บริโภคเดินทางได้โดยสะดวก มีพ้ืนที่กว้างขวาง และตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนี้ บริษั ทได้

แจ้งเรื่องการย้ายสถานที่จัดงานกับลูกค้ารายส าคัญๆ โดยส่วนใหญ่แล้ว และได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

เช่นเดิม และจัดท าสัญญาให้บริการพื้นที่กับผู้ให้เช่าต่อไป บริษัทมีความม่ันใจว่าการพิจารณาการจัดหาสถานที่

การจัดงานใหม่ครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบที่ส าคัญที่ท าให้บริษัทจะไม่สามารถจัดงานได้ตามที่ก าหนดไว้ 

เนื่องจากบริษัทมีการหารือกับผู้ให้เช่ารายใหม่อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ  
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3.3 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงรายได้และการจัดหาสินค้าจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด 

(Samsung)  

บริษัทมีการประกอบธุรกิจ 3 ส่วนงานหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) 

กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่  (Media and Agency) และกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

Commerce) ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจเป็นงานที่เกี่ยวข้องอยู่ในอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีเป็น

ส าคัญ อย่างไรก็ดี บริษัทมีการพ่ึงพิงรายได้จากลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ

รายใหญ่ของประเทศ คือ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากัด (Samsung) เนื่องจากในงานแสดงสินค้า

โทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile EXPO ของบริษัท มี Samsung เป็นลูกค้าที่เช่าพ้ืนที่การจัดแสดงงานมาก

ที่สุด นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการสนับสนุนจาก Samsung ในการจัดงานแข่งขันวิ่งบางรายการ ได้แก่ งาน 

Samsung Galaxy 10K Thailand Championship รวมถึงมีการพ่ึงพิงการซื้อสินค้าในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ซึ่งบริษัทจ าหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ Samsung เพียงแบรนด์เดียว ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.s-estore.com ท าให้บริษัทต้องสั่งซื้อสินค้าจาก Samsung แต่เพียงผู้

เดียวในการด าเนินงานด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิง

รายได้และการจัดหาสินค้าเพ่ือจ าหน่ายในส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทดังกล่าวมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง น่าเชื่อถือ มีส่วนแบ่งการตลาดด้าน

โทรศัพท์มือถืออยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของตลาดโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย อีกท้ังบริษัทมีความสัมพันธ์ที่ดีใน

การด าเนินธุรกิจร่วมกับลูกค้ารายดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องนานกว่า 10 ปี ท าให้บริษัทมีความม่ันใจว่าจะด าเนิน

ธุรกิจกับลูกค้ารายดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังคงรักษาระดับความสัมพันธ์กับ

ลูกค้ารายอ่ืน เช่น การเสนอโครงการใหม่ที่เน้นด้านนวัตกรรมให้แก่ลูกค้ารายอ่ืนเพ่ือลดระดับการพ่ึงพิงรายได้

และเพ่ือให้การด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

3.4 ความเสี่ยงจากการแข่งขันและคู่แข่งที่เพิ่มขึ้น  

ธุรกิจของบริษัทประกอบธุรกิจหลากหลายประเภท แต่ส่วนใหญ่จะอ้างอิงกับกลุ่มอุตสาหกรรม

โทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีเป็นหลัก ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีแนวโน้มการเติบโต เนื่องจากเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเป็นดิจิทัลมากขึ้นในปัจจุบัน ท าให้

สินค้าเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องได้รับความนิยมและให้ความส าคัญมากขึ้น จึงมี

ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและไอทีมีจ านวนเพ่ิมข้ึน  ส่งผลให้การแข่งขันของผู้ประกอบการ

เริ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจกลุ่มพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการจ านวนมาก

เนื่องจากไม่มีข้อจ ากัดในการเข้ามาในอุตสาหกรรม ท าให้ตลาด E-Commerce  มีการแข่งขันในระดับสูงมาก  
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ในส่วนธุรกิจสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ปัจจุบันมีการเปิดเว็บไซต์เป็นจ านวนมาก เนื่องจาก

สามารถท าได้ง่ายและมีการแข่งขันสูงมาก  

ส าหรับธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นประเภทการให้บริการหลักของบริษัท อาจมีผู้ให้บริการ

บางรายที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันจัดงานแสดงโทรศัพท์มือถือได้ เนื่องจากท าได้ไม่ยากนัก แต่บริษัทเป็น

ผู้น าการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือขนาดใหญ่ระดับประเทศที่ผู้บริโภคให้การตอบรับจากการจัดงาน

เป็นอย่างดีเรื่อยมา บริษัทจัดงานระดับประเทศดังกล่าวติดต่อกันมา 11 ปี อย่างต่อเนื่องแล้วรวมการจัดงาน

ทั้งสิ้น 31 ครั้ง ท าให้บริษัทมีประสบการณ์  มีความเชี่ยวชาญ ช านาญในการจัดงาน และเป็นศูนย์กลางให้

เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือมาพบกับผู้บริโภคโดยตรง  

แผนการบริหารความเสี่ยง : การที่บริษัทอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับสื่อและไอทีมากกว่า 16 ปี ท าให้มีความเข้าใจ

ภาวะอุตสาหกรรมและแนวโน้มตลาดโทรศัพท์มือถือและสินค้าไอทีเป็นอย่างดี บริษัทจึงมีความสามารถในการ

ติดตามภาวะการแข่งขันได้ทันต่อเหตุการณ์ โดยการเจาะจงสินค้าไอทีประเภทสมาร์ทโฟนโดยเฉพาะ และ

ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce) บริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าดังกล่าวภายใต้แบรนด์ 

Samsung ผ่านช่องทางออนไลน์อย่างเป็นทางการจาก Samsung ในประเทศไทย ท าให้บริษัทสามารถท าการ

ส่งเสริมทางการตลาด เช่น การจัดรายการส่งเสริมการขายร่วมกับกับเจ้าของแบรนด์ได้โดยตรง  

นอกจากนี้ ในด้านธุรกิจสื่อดิจิตัล เว็บไซต์ที่น าเสนอข่าวสารด้านโทรศัพท์มือถือที่เปิดบริการอยู่และ

อยู่ได้นานอย่างต่อเนื่องมีจ านวนไม่มาก เนื่องจากผู้ประกอบการต้องมีความพร้อมในการสร้างฐานข้อมูล การ

ให้ข่าวสารที่รวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป การมีเนื้อหาที่ทันสมัย น่าติดตามและสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง จากประสบการณ์ในการสร้างสรรค์สื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อด้านโทรศัพท์มือถือที่ยาวนานกว่า 

16 ปี  บริษัทจึงมีความพร้อมในด้านเนื้อหาและความน่าเชื่อถือ โดยบริษัทสามารถน าเนื้อหาและฐานข้อมูลที่มี

มาพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการผ่านสื่อดิจิทัล ถึงแม้รายได้จากธุรกิจสื่อดิจิทัลในปัจจุบันยังมีสัดส่วน

ไม่มากนัก แต่มีแนวโน้มการเติบโตสูงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 

ในส่วนของการจัดงานแสดงสินค้า บริษัทมีการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ที่เน้นความ

หลากหลายของสินค้าภายในงาน การเลือกสถานที่การจัดงานที่อยู่กลางใจเมือง ที่มีพ้ืนที่กว้างขวาง เดินทาง

สะดวก มีการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น การให้ส่วนลด ให้ของแถม จับรางวัล

ชิงโชค ประมูลสินค้าราคาถูก มีพนักงานขายคอยให้ค าแนะน าการเลือกซื้อสินค้าไอที มีการน า เสนอนวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหม่ๆ ของสินค้าต่างๆ ในงาน รวมทั้ง มีการประชาสัมพันธ์ในวงกว้างที่ครอบคลุมทุกสื่อ ได้แก่ 

Website Facebook และ Twitter ของบริษัท  ประกอบกับความสัม พันธ์ อันดีกับ เจ้ าของแบรนด์

โทรศัพท์มือถือ ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ และผู้จัดจ าหน่ายสินค้าต่างๆ ท าให้งานแสดงสินค้าของบริษัทยัง

สามารถรักษาความนิยมทั้งจากผู้เข้าชมงานและผู้เข้าร่วมจ าหน่ายสินค้าและบริการในงานได้เป็นอย่างดี 
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3.5 ความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยและความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคและเทคโนโลยี 

ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าโทรศัพท์มือถือเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่จ าเป็นต้องมีในการใช้

ชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ท าให้เกิดการแข่งขันของ

โทรศัพท์มือถือโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนมีแนวโน้มการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น จะเห็นได้จากการเปิดตัวสินค้าใหม่ 

ๆ ตลอดเวลาเพียงในระยะเวลาห่างกันไม่นานของสมาร์ทโฟนแต่ละรุ่น ซึ่งท าให้สมาร์ทโฟนรุ่นเก่า ๆ  มี

แนวโน้มความต้องการลดน้อยลง จากการมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว อาจส่งผลต่อการ

ด าเนินงานของบริษัทได้ เนื่องจากบริษัทเป็นผู้จัดจ าหน่ายสินค้าประเภทสมาร์ทโฟนและสินค้าด้านเทคโนโลยี

ผ่านช่องทางออนไลน์ ท าให้บริษัทต้องสต็อคสินค้าในส่วนโทรศัพท์มือถือ Tablet อุปกรณ์สวมใส่ และ

อุปกรณ์เสริมไว้เพ่ือจ าหน่าย บริษัทจึงมีความเสี่ยงเรื่องสินค้าที่จัดเก็บไว้ในสต๊อคสินค้าอาจล้าสมัยได้หรือไม่

สามารถจ าหน่ายได้ในเวลาอันสั้น เมื่อมีสินค้ารุ่นใหม่ ๆ เข้ามาแทนที่  

แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทมีนโยบายการสต็อคสินค้าให้มีความเหมาะสมต่อการจ าหน่ายผ่านช่องทาง

ออนไลน์โดยค านึงถึงสถิติการจ าหน่ายที่ผ่านมา ท าให้ลดความเสี่ยงจากสินค้าล้าสมัยได้ อันเนื่องจากสินค้า

ประเภทอุปกรณ์สื่อสารและไอทีมีกระแสนิยมเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็ว จะเห็นได้ว่าระหว่างปี 2560 และปี 

2561 บริษัทมีมูลค่าของสินค้าคงคลังในส่วน e-Commerce เท่ากับ 3.27 ล้านบาท และ 3.18 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นร้อยละ 3.90 และร้อยละ 1.08 เมื่อเทียบกับต้นทุนขายสินค้า e-Commerce ตามล าดับ  

ส าหรับนโยบายการขายสินค้าคงคลังล้าสมัย บริษัทจะจัดรายการส่งเสริมการขายในสินค้าที่มีอายุ

มากกว่า 1 ปี ในการก าหนดส่วนลดก็จะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดของสินค้าในขณะนั้น อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยค่อนข้างน้อย เท่ากับ 0.08 ล้านบาท และ 1.31 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 

0.44 และร้อยละ 0.10 เมื่อเทียบกับต้นทุนขายสินค้า e-Commerce ในปี 2560 และปี 2561 ตามล าดับ 

ส าหรับสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอที บริษัทไม่มีการจัดเก็บสินค้าดังกล่าว จึงท าให้

บริษัทลดความเสี่ยงจากการสินค้าล้าสมัยได ้

อย่างไรก็ตามพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะเป็นผลดีต่อบริษัทในเรื่องการจัดงานแสดงสินค้า 

Thailand Mobile EXPO ที่จัดขึ้นทุกปี ปีละ 3 ครั้ง ท าให้เจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือ ผู้จ าหน่ายสินค้า

โทรศัพท์มือถือ และสินค้าด้านเทคโนโลยีได้น าเสนอสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคและผู้ที่สนใจได้

อย่างสม่ าเสมอ และยังสามารถน าเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงมาน าลงในนิตยสารสมาร์ทโฟนของบริษัทได้

อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะท าให้บริษัทมีสินค้า หรือเนื้อหาด้านเทคโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้จากรูปแบบการ

จัดงาน Thailand Mobile EXPO ที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามเทรนด์ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัท

มั่นใจได้ว่าแม้จะมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมา บริษัทยังคงสามารถพัฒนาและสร้างรูปแบบงานต่าง ๆ ให้เข้าถึง

พฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดี 
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3.6 ความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวท่ีอาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมโฆษณา 

ในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตอุตสาหกรรมโฆษณาค่อนข้างมาก เนื่องจาก

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาลง  ในปัจจุบันภาพรวมอุตสาหกรรมโฆษณามี

แนวโน้มลดลงจากก าลังซื้อของผู้บริโภคที่ยังไม่ฟ้ืนตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ยอดจ าหน่ายสินค้าต่าง ๆ 

อยู่ในภาวะที่จ าหน่ายได้ยากข้ึน รวมถึงภาคธุรกิจและภาครัฐบาลที่ยังชะลอการใช้งบผ่านสื่อ เนื่องจากยอดขาย

สินค้าที่คาดการณ์ไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสื่อที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดได้แก่ สื่อนิตยสาร สื่อทีวี วิทยุ 

และสื่อหนังสือพิมพ์ อย่างไรก็ตาม สื่อที่มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องยังเป็นสื่ออินเตอร์เน็ต และสื่อ

ในอาคาร ที่คาดว่ายังสามารถเติบโตได้ตามพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน 

แผนการบริหารความเสี่ยง :  บริษัทมีการให้บริการที่หลากหลาย โดยเน้นการเป็นผู้ให้บริการสื่อผ่านสื่อ

ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตซึ่งบริษัทมีทักษะและความช านาญเป็นอย่างดี อีกทั้งการจัดงานแสดงสินค้า

โทรศัพท์มือถือและไอทีระดับประเทศของบริษัท นับเป็นสื่อโฆษณาที่ดีให้กับผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือที่

เข้าร่วมงาน จากการด าเนินธุรกิจที่มีการกระจายความเสี่ยงโดยการให้บริการหลากหลายประเภทตามที่กล่าว

ข้างต้น ท าให้บริษัทสามารถรับมือหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามภาวะเศรษฐกิจได้อย่างดี 

3.7 ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์ และพรบ.คอมพิวเตอร์ 

เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อออฟไลน์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้งเทคโนโลยี และมี

การจัดท าบทความ การใช้รูปภาพประกอบที่อาจมีลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่หรือมีความเสี่ยงจากการตัดต่อ หรือ

การประกอบธุรกิจที่ต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการที่อาจถูกฟ้องร้องซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการ

ด าเนินกิจการของบริษัทได้  

แผนการบริหารความเสี่ยง :  บริษัทมีข้อก าหนดให้บุคคลที่เกี่ยวข้องจะต้องด าเนินงานด้วยความระมัดระวัง

เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และการเผยแพร่ข้อมูลและมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งก าหนดให้ทีมงานที่บริษัท หรือนักเขียนอิสระที่บริษัทจัดจ้าง ให้ความส าคัญใน

เรื่องนี้ตลอดจนการใช้ภาพสาธารณะหรือใช้รูปภาพประกอบจากการถ่ายภาพจากสินค้าทดลองจริงของบริษัท

ก็ต้องตรวจสอบลิขสิทธิ์อย่างรัดกุมก่อนใช้งาน เพ่ือเป็นการป้องกันการละเมิดลิขสิทธิ์ นอกจากนี้ บริษัทยังให้

ความส าคัญกับการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เป็นระยะๆ โดย

ที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกด าเนินคดีฟ้องร้องในความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แต่อย่างใด 

3.8 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

บริษัทด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท คือ www.s-estore.com ดังนั้น บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการ
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ประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นต้องด าเนินงานตามกฎหมายการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ พระราชบัญญัติคุ้มครอง

ผู้บริโภค พ.ศ.2522 และประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ.2560 เรื่อง

การแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจ าหน่ายสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือ

ออนไลน์ ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 ได้ก าหนดหลักการส าคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของ

ผู้บริโภค 5 ประการ ได้แก่ (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง (2) สิทธิที่จะ

เลือกซื้อสินค้าและบริการ (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ (4) สิทธิที่จะได้รับ

ความเป็นธรรมในการท าสัญญา (5) สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย รวมทั้งการจ าหน่ายสินค้าจะต้อง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการโฆษณาซึ่งจะต้องไม่ใช้ข้อความ (รวมถึงภาพของสินค้า) ที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อ

ผู้บริโภคหรือใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ซึ่งเป็นกฎหมายที่ส าคัญที่บริษัทจะต้อง

ปฏิบัติตามเพ่ือให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทจึงมี ความเสี่ยงที่

อาจถูกฟ้องร้องจากผู้บริโภคหากบริษัทไม่ด าเนินธุรกิจภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจ าหน่าย

สินค้าออนไลน์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริษัทยังต้องติดตามการออกกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ในอนาคต เช่น การแก้ไขประมวลรัษฎากร ที่อาจจะเรียกเก็บภาษีจากธุรกิจ

ออนไลน์หรือจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ในอนาคต เป็นต้น 

แผนการบริหารความเสี่ยง :  บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว บริษัทจึงได้ก าหนดให้พนักงานที่เกี่ยวข้องศึกษา

ข้อกฎหมาย  และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ  รวมถึงติดตามกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจ

บังคับใช้ในอนาคต เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง  โดยที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยถูกฟ้องร้องเรื่อง

ดังกล่าวแตอ่ย่างใด 

3.9 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน 

เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทมีการใช้บริการสินเชื่อจากจากสถาบันการเงิน จ านวน 2 แห่ง เพ่ือใช้เป็น

เงินทุนหมุนเวียนและเป็นแหล่งเงินทุนเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทมีการใช้วงเงินสินเชื่อเพ่ิมข้ึนจากการ

ขยายธุรกิจ เช่น การจัดหาสินทรัพย์เพ่ือใช้ในการจัดซื้อรถคาราวาน เป็นต้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท

มีภาระหนี้ เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน คิดเป็นจ านวนเงิน 

40.94 ล้านบาท โดยมีภาระหนี้แบ่งเป็นหนี้สินระยะสั้นจ านวน 16.13 ล้านบาท และหนี้สินระยะยาวจ านวน 

24.81 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไปแต่ละประเภทของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับทั้งอัตราดอกเบี้ยแบบ

คงท่ีและอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป 

แผนการบริหารความเสี่ยง :  หากพิจารณาต้นทุนทางการเงินส าหรับปี 2561 มีสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยเมื่อ

เทียบกับรายได้รวม กล่าวคือ ต้นทุนทางการเงินมีมูลค่า 2.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.54 ของรายได้รวม 
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ส าหรับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 1.38 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียง

ในอุตสาหกรรมเดียวกัน   

3.10 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลักในการบริหารงาน 

ปัจจุบัน บริษัทบริหารงานหลักโดยกลุ่มผู้บริหารหลัก ได้แก่ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณ

พินิจ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร ผู้บริหาร

หลักของบริษัท และผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทสัดส่วนรวมกันร้อยละ 53.18 ของ

ทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 โดยผู้บริหารหลักท้ัง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์

ในธุรกิจเป็นเวลานาน เป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีหน้าที่โดยตรงในการก าหนดนโยบาย ทิศทางและการด าเนินธุรกิจ

หลักของบริษัท และมีความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้ารายใหญ่ บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงกลุ่มผู้บริหาร

หลัก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลักของบริษัทอาจจะส่งผลต่อสายงานการบริหารได้ ดังนั้น หากมีการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการและ/หรือผู้บริหารกลุ่มดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิ จของบริษัทได้ใน

อนาคต 

แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทเริ่มใช้แนวทางการบริหารงานอย่างมืออาชีพมากขึ้นเพ่ือการด าเนินงานทั้ง

ในปัจจุบันและในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ มีการมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการท างานให้แก่

ผู้บริหารท่านอ่ืน ๆ และพนักงานแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการจัดโครงสร้างองค์กร และการจัดล าดับขั้น

อ านาจอนุมัติในการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้มีการกระจายอ านาจการบริหาร การมีการถ่วงดุลอ านาจ การ

จัดให้มีโครงสร้างการบริหารที่แบ่งตามความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจนและ

เหมาะสม โดยบริษัทได้มีการก าหนดแผนการสืบทอดต าแหน่ง (Succession Planning) ซึ่งอนุมัติในการ

ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพ่ือให้การสืบทอดต าแหน่งส าคัญๆ 

ของฝ่ายบริหารสอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจขององค์กร และ

เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ท าให้การด าเนินธุรกิจขององค์กรมีผู้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้ โดยมีการก าหนดการ

สรรหาผู้สืบทอดต าแหน่ง การก าหนดคุณสมบัติผู้สืบทอดที่ชัดเจน ส าหรับต าแหน่งงานที่มีความส าคัญต่อการ

ด าเนินธุรกิจ (Key position) โดยต้องมีมุมมองในการบริหารที่สอดคล้องกับการบริหารงานหลักขององค์กร 

เพ่ือให้การสืบทอดต าแหน่งและการทดแทนบุคลากรเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจใน

ภาพรวม ตลอดจนรองรับการเติบโตในอนาคตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งบริษัทยังได้มี

นโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัทเนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจั ยที่ส าคัญที่

ส าคัญที่จะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน รวมถึงท าให้บริษัทมีศักยภาพใน

การแข่งขัน ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม การ

ฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริง การพัฒนาความรู้และพัฒนาบุคลากรให้แก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถให้มีโอกาสเติบโต
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ก้าวหน้าในสายอาชีพด้วย ตลอดจนการให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน เพ่ือดึงดูดและรักษาพนักงาน

ที่มีคุณภาพให้ท างานกับบริษัทอย่างต่อเนื่องในระยะยาว ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงผู้บริหารหลักในการ

บริหารงานได ้

3.11 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

เนื่องจากธุรกิจหลักของบริษัทเป็นธุรกิจที่เน้นงานที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การด าเนินธุรกิจ เช่น ธุรกิจงานโฆษณาสื่อออนไลน์ (Online) และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-

Commerce)  ซึ่งต้องพ่ึงพิงบุคลากรที่มีความรู้ มีความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 

Technology: IT) รวมทั้งจะต้องมีความเข้าใจในภาวะตลาดและแนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอย่างดี  

เพ่ือจัดท าเนื้อหา ข่าวสาร ข้อมูลส าหรับสื่อต่างๆ ของบริษัทเช่น นิตยสาร สื่อดิจิทัลและสื่ออ่ืนๆ หรือดิจิทัลเอ

เจนซี่ของบริษัท รวมถึงการจัดแสดงสินค้า ซึ่งบุคคลเหล่านี้ ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท ซึ่งลักษณะงานของพนักงานในสายงานนี้เป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งอาจท าให้บริษัทมีความเสี่ยงจาก

การขาดแคลนพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถในด้านไอที  หรือสายงานด้านดิจิทัลเอเจนซี่ (Digital Agency) 

ซึ่งการขาดแคลนบุคลากรอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทได้  

แผนการบริหารความเสี่ยง : บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างดี จึงได้

ด าเนินการพัฒนา อบรม ส่งเสริมการท างานเป็นทีม รวมถึงมีโครงสร้างค่าตอบแทนและสวัสดิการต่างๆ ให้

เทียบเคียงกับผู้ประกอบการรายอ่ืนๆ ในธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการสรรหาพนักงานในต าแหน่งต่างๆ ให้

เพียงพอ และไม่มีการพ่ึงพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือสามารถท างานทดแทนกันได้และลดความเสี่ยง

จากการพึ่งพิงบุคลากรได้อีกทางหนึ่ง 
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
4.1 ตารางแสดงทรัพย์สินถาวรของบริษัทท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

หน่วย : ล้านบาท 

4.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีมูลค่าตามบัญชีรวม 5.1 ล้านบาท 

ประกอบด้วย โปรแกรมระหว่างพัฒนาส าหรับรถไฟฟ้า (Electric Vehicle) 0.6 ล้านบาท โปรแกรมส าเร็จรูป

ประเภท

ทรัพย์สิน 
ลักษณะทรัพย์สิน 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน 

มูลค่าสุทธิ              

ณ           

31 ธ.ค. 61 

การใช้ประโยชน์ใน

ทรัพย์สิน 

1.ที่ดิน 

 

โฉนดเลขท่ี 111455 เลขท่ีดิน 4079  

หน้าส ารวจ 13075 ต าบลหัวหมาก

(หัวหมากใต้) อ าเภอบางกะปิ 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีดิน 2 

งาน 

บริษัท ติดภาระจ านองเป็น

หลักประกันวงเงินสินเชื่อ

ที่มีกับสถาบันการเงิน รวม

วงเงินจ านองเท่ากับ 25.9 

ล้านบาท  

 

 

8.0 

ใช้เป็นส านักงานใหญ่

ของบริษัท 

โฉนดเลขท่ี 111456 เลขท่ีดิน 4080  
หน้าส ารวจ 13076 ต าบลหัวหมาก
(หัวหมากใต้) อ าเภอบางกะปิ 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร เนื้อท่ีดิน 2 
งาน 

บริษัท ใช้เป็นส านักงานใหญ่

ของบริษัท 

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารที่ตั้งอยู่บนที่ดินตาม

ข้อที่ 1. 

บริษัท 17.9 เพื่อใช้ในการด าเนิน

กิจการ 

3. อุปกรณ์ในการจัดแสดงงาน บริษัท ไม่ม ี 2.4 เพื่อใช้ในการด าเนิน

กิจการ 

4. เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านกังาน บริษัท ไม่ม ี 4.3 เพื่อใช้ในการด าเนิน

กิจการ 

5. ยานพาหนะและส่วนควบ  บริษัท ไม่ม ี 7.4 เพื่อใช้ในการด าเนิน

กิจการ 

อยู่ภายใต้

สัญญาเช่า

ทางการเงิน 

ติดภาระผูกพันภายใต้

สัญญาเช่าทางการเงินกับ

สถาบันการเงิน 

33.7 

 

เพื่อใช้ในการด าเนิน

กิจการ 

รวม 73.7  
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การอ่านเลข BIB ส าหรับการจัดงานวิ่ง (E-Horus) มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 1.0 ล้านบาท โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับ

การรับช าระเงินออนไลน์ (E-Ticket) มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 2.2 ล้านบาท โปรแกรมส าเร็จรูป Chatbot มีมูลค่า

สุทธิเท่ากับ 0.6 ล้านบาท และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีมูลค่าสุทธิเท่ากับ 0.7 ล้านบาท 

4.3 เครื่องหมายการค้า 
บริษัทอยู่ระหว่างการด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ากับกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ “M VISION” “THAILAND MOBILE EXPO” “EV EXPO” และ “STEP EXTRA” 

โดยมีรายละเอียดของเครื่องหมายการค้า ดังต่อไปนี้ 

เครื่องหมาย

การค้า 

ภาพเครื่องหมาย

การค้า 
กรรมสิทธิ์ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

M VISION 

 

บริษัท 1.การตลาดผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

2. จัดพิมพ์สื่อโฆษณา 

3.วางแผนจัดการและ

จัดงานแสดงสินค้า 

บริษัทได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจด

ทะเบียนเครื่องหมายการค้าจากกรม

ทรัพย์ สิ นทางปัญญา ณ วันที่  14 

กั น ย า ย น  2560 ท ะ เ บี ย น เ ล ข ที่  

191191407 ค าขอเลขที่ 170132447 

มีอายุ 10 ปี  เอกสารฉบับนี้ออกให้ ณ 

วันที่ 24 มกราคม 2562 

M VISION  

 

บริษัท 1.การตลาดผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์  

2. จัดพิมพ์สื่อโฆษณา 

3.วางแผนจัดการและ

จัดงานแสดงสินค้า 

บริษัทรอค าสั่งและรอเปลี่ยนสถานะ

เครื่องหมายการค้าจากกรมทรัพย์สิน

ทางปัญญา เช็คสถานะเมื่อวันที่  1 

กรกฎาคม 2561 (ทางบริษัทได้ยื่นค า

ขอเลขที่  1047591 22 มิถุนายน 

2559) 

THAILAND 

MOBILE 

EXPO 

 บริษัท 1.ด าเนินและจัดการ

ทางด้านแสดงสินค้า 

บริษัทรอค าสั่งอุทธรณ์เครื่องหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

(ทางบริษัทได้ยื่นค าขอเลขท่ี 1047593 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559) 
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เครื่องหมาย

การค้า 

ภาพเครื่องหมาย

การค้า 
กรรมสิทธิ์ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

บริษัท 1. ให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือขาย

สินค้า 

บริษัทรอค าสั่งอุทธรณ์เครื่องหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

(ทางบริษัทได้ยื่นค าขอเลขท่ี 1047592 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559) 

EV EXPO  บริษัท 1. ให้เช่าพ้ืนที่เพ่ือขาย

สินค้า 

บริษัทรอค าสั่ งอนุมัติ เครื่ องหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค า ข อ เ ล ข ที่  

180105522 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 

2561) 

STEP EXTRA 

 

บริษัท 1. บทความรายงาน

ข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา 

บริษัทรอค าสั่ งอนุมัติ เครื่ องหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา  

เช็คสถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค า ข อ เ ล ข ที่  

180108541 เมื่อวันที่  20 มีนาคม 

2561) 

1. ให้เข้าถึงเว็บไซต์

ผ่านเครือข่าย

อินเตอร์เน็ต 

2. ให้ผู้ใช้หลายราย

เข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต 

บริษัทรอค าสั่ งอนุมัติ เครื่ องหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 

เช็คสถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค า ข อ เ ล ข ที่  

180108543 เมื่อวันที่  20 มีนาคม 

2561) 

1. ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

สุขภาพ 

บริษัทรอค าสั่ งอนุมัติ เครื่ องหมาย

การค้าจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
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เครื่องหมาย

การค้า 

ภาพเครื่องหมาย

การค้า 
กรรมสิทธิ์ ประเภทบริการ ระยะเวลาคุ้มครอง 

เช็คสถานะวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 

( ท า ง บ ริ ษั ท ไ ด้ ยื่ น ค า ข อ เ ล ข ที่  

180108545 เมื่อวันที่  20 มีนาคม 

2561) 

บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนสิ่งพิมพ์ตามพระราชบัญญัติการพิมพ์ พ.ศ. 2484 กับหอสมุดแห่งชาติ 

ได้แก่ “WHATPHONE” โดยมีรายละเอียดของการแจ้งจดการพิมพ์ ดังต่อไปนี้ 

ชื่อหนังสือ 
ภาพเครื่องหมาย

สิ่งพิมพ์ 
กรรมสิทธิ์ ประเภทสินค้า เลขทะเบียน ISBN 

WHATPHONE  

 

บริษัท 1. เพื่อเผยแพร่

ข่าวสารด้าน

โทรศัพท์มือถือ 

เทคโนโลยี บทความ  

สารคดี โฆษณา และ

แจ้งความ 

เลขทะเบียน  ISBN: 9 778601 

426000  

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม ในการ

พิจารณาลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งโครงการลงทุนแต่ละโครงการนั้น บริษัทจะให้ความส าคัญ

กับการพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นส าคัญ โดย

ค านึงถึงผลตอบแทนจากการลงทุน ความเสี่ยงและสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ซึ่งการ

ลงทุนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามขอบเขตอ านาจ

อนุมัติที่ก าหนดไว้ และต้องด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกฎหมายกฏระเบียบ หรือประกาศค าสั่งต่างๆที่เก่ียวข้อง โดย

บริษัทจะควบคุมผ่านการส่งกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ เพ่ือควบคุมทิศทาง

และนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 มติอนุมัติ

การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแห่งใหม่ รวมจ านวน 3 บริษัท มีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน    

 

มูลค่าเงินลงทุน 
สัดส่วน            

การถือหุ้น 

1. ธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 5.00 ล้านบาท 2.60 ล้านบาท ร้อยละ 52 

2. ธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5.00 ล้านบาท 2.55 ล้านบาท ร้อยละ 51 

3. ธุรกิจการให้บริการด้านการจัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร 5.00 ล้านบาท 2.00 ล้านบาท ร้อยละ 40 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
ในเดือนกันยายน 2561 บริษัทคู่กรณีกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันที่ลงนามในเดือน

สิงหาคม 2561โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ทางบริษัทได้

ยื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทคู่กรณี เป็นจ านวนเงิน 106.3 

ล้านบาทรวมดอกเบี้ย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง  

ทนายความของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันข้างต้นและฝ่ายบริหารของ

บริษัทเห็นว่าบริษัทจะชนะคดีและจะไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส าคัญต่อบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ตั้งส ารอง

ส าหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ในบัญชี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ข้อมูลทั่วไป 

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107561000021 

ชื่อย่อหลักทรัพย์  : MVP 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยี อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์  ต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้อง การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอ่ืนๆ 

ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อออนไลน์และ

ออฟไลน์ อีกท้ังการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่ : เลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 ถนนรามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพมหานคร 10240 

โทรศัพท์   : (66) 2-735-1201 , (66) 2-735-1202, (66) 2-735-1204 

โทรสาร   : (66) 2-735-2719 

เว็บไซต์ (URL)  : http://www.mvisioncorp.com 

ทุนจดทะเบียน  : 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 

ทุนที่ออกและเรียกช าระแล้ว  : 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) 

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อหุ้น : 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

แผนที่ตั้งบริษัท 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (TSD) 

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ชั้น 1 Tower B (ข้างสถานทูตจีน) 

เลขที่ 93  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร  

10400 

โทรศัพท์ : (66) 2-009-9000 

โทรสาร : (66) 2-009-9991 

TSD Call center : (66) 2-009-9999 

 

ผู้สอบบัญชี :   คุณประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 218 

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด  

เลขที่ 790/12 อาคารทองหล่อทาวเวอร์ ซอยทองหล่อ 18  

ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา  

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท์ : (66) 2-714-8842 

โทรสาร : (66) 2-185-0225 

 

นักลงทุนสัมพันธ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน, เลขานุการบริษัท : นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์  

E-Mail : ir@mvisioncorp.com 
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียน และทุนช าระแล้ว 

บริษัทมีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ทุนที่ออกและช าระแล้ว 100 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200 ล้าน

หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 

7.2 ผู้ถือหุ้น 

(1) รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่  

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 ประกอบด้วย 

รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1. นายโอภาส เฉิดพันธุ ์ 40,040,000 20.02 

2. นายธราธร ยวงบัณฑิต 33,800,000 16.90 

3. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 27,300,000 13.65 

4. นายสาธิต ภาวศุทธิพันธุ ์ 12,748,500 6.37 

5. นายสุระ คณิตทวีกุล 12,673,200 6.34 

6. นายอนุรักษ์ บุญแสวง 5,759,000   2.88 

7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 5,221,000 2.61 

8. นายบัญชา พันธุมโกมล 5,000,000 2.50 

9. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 4,839,700 2.42 

10. นายมงคล อุ่นจิตติกุล 2,403,500 1.20 

     ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ 50,215,100 25.11 

รวมทั้งสิ้น 200,000,000 100.00 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังจากการหักภาษี

เงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น

ได้ หากบริษัทมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเงินก าไรสุทธิจ านวนดังกล่าวมาใช้เพ่ือขยายการด าเนินงานของบริษัท

ต่อไป 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 

 

คณะกรรมการบริษัท 

 โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 9 ท่าน ดังนี้  

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
2.นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท 
3.นายธราธร ยวงบัณฑิต กรรมการบริษัท 
4.นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริษัท 
5.นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริษัท 
6.นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริษัท 
7.ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
8.นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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9.ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

เลขานุการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการ

บริษัทตั้งแต่วันที่  14 มีนาคม 2561โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งเป็นเลขานุการของบริษัทปรากฏใน

เอกสารแนบ 1                                                                                                                                                                                                                        

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  คือ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธราธร ยวงบัณฑิต และ

นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส าคัญของบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ส าหรับปี 2561 

                             จ านวนการจัดประชุมต่อป ี

      

รายชื่อคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 

(จ านวน 9 ท่าน) 8 คร้ัง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

(จ านวน 3 ท่าน) 5 คร้ัง 

1. นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 8/8 - 

2. นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ 8/8 - 

3. นายธราธร ยวงบณัฑิต 8/8 - 

4. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 8/8 - 

5. นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสิน 8/8 - 

6. นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ 8/8 - 

7. ผศ. อรทัย วานิชด ี 8/8 5/5 

8. นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 6/8 4/5 

9. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม 8/8 5/5 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง ความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของผู้ถือหุ้น  

2. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัท

มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ 

และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับต าแหน่งกรรมการ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน

นอกจากการออกตามวาระ  

3. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยเลือกจากกรรมการของบริษัท พร้อมทั้งก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริหาร  

4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไป  

5. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจผูกพันบริษัทได้  

6. แต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ

อ านาจเพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่ง

คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ านาจนั้นๆ ได้  

7. พิจารณาอนุมัติการท ารายการการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท เว้นแต่ในกรณีที่รายการ

ดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตาม

ประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

8. พิจารณาอนุมัติการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน เว้นแต่ในกรณีที่รายการดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวให้เป็นไปตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อเห็นได้ว่าบริษัทมีก าไรพอสมควรที่จะท า

เช่นนั้น และรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว

ต่อไป 
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10. ก าหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการด าเนินงานของบริษัท กลยุทธ์ธุรกิจ งบประมาณประจ าปี และ

ก ากับควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพื่อเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และการเติบโตอย่างยั่งยืน 

11. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง 

12. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฎิบัติหน้าที่ของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและระมัดระวัง ใน

การปฏิบัติงาน 

13. ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

14. ก ากับดูแลให้มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล 

15. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม่ าเสมอ ด าเนินงานโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น มีการเปิดเผยข้อมูลที่

เป็นสาระส าคัญต่อผู้ลงทุนอย่างถูกต้องครบถว้น มีมาตรฐานและโปร่งใส 

16. ประเมินผลการปฏิบัติงานและก าหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง 

17. ก ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

18. พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส าคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ านาจการ

บริหาร การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และรายการอ่ืนใดที่กฎหมายก าหนด 

19. ก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติในการท าธุรกรรม และการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของ

บริษัทให้คณะหรือบุคคลตามตามความเหมาะสม และให้เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจัดท า

เป็นคู่มืออ านาจด าเนินการ และให้มีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

20. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่ เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลจัดให้มี

กระบวนการในการประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน 

21. ให้ความเห็นชอบในการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณาค่าสอบบัญชีประจ าปี เพ่ือน าเสนอต่อผู้ถือ

หุ้นในการพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง   

22. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการจัดท ารายงานทางการเงินโดยแสดงควบคู่กับรายงาน

ของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมในเรื่องส าคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดี

ส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

23. ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎบัตรที่ก าหนดไว้ 

24. คณะกรรมการต้องประเมินผลการปฏิบัติด้วยตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ควบคุมการด าเนินกิจการ วางแผนกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และบริหารงานประจ าวันของบริษัท 

2. ตัดสินในเรื่องที่ส าคัญของบริษัท ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัท รวมถึงการ

ควบคุมการบริหารงานในสายงานต่างๆ 

3. เป็นผู้มีอ านาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารค าสั่ง 

หนังสือแจ้งใดๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

4. มีอ านาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย บุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ และ

ผลตอบแทนที่เหมาะสม และให้มีอ านาจปลดออก ตามความเหมาะสม ของพนักงานระดับต่างๆ ตามที่

ก าหนดไว้ในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

5. มีอ านาจในการก าหนดเงื่อนไขทางการค้า เพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

6. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ

กรรมการบริษัท 

7. อนุมัติและแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 

8. ด าเนินการใดๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริษัท 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้ 

(ก)  ทะเบียนกรรมการ 

(ข)  หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของ

บริษัท 

(ค)  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และส่งส าเนารายงานดังกล่าวให้

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่บริษัท ได้รับ

รายงาน 

3. จัดท าระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ รวมทั้งดูแลให้มี

การเก็บรักษาเอกสารหรือหลักฐานดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถตรวจสอบได้ในระยะเวลาไม่

น้อยกว่าห้าปีนับแต่วันที่มีการจัดท าเอกสารหรือข้อมูลดังกล่าว 

การเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานข้างต้น ให้หมายความรวมถึงการเก็บรักษาด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์หรือระบบอ่ืนใดที่สามารถเรียกดูได้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อความ 

(1) การให้ข้อมูลประกอบการขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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(2) งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท หรือรายงานอ่ืน

ใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 หรือ มาตรา 199 แห่งพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(3) ความเห็นของบริษัทเม่ือมีผู้ท าค าเสนอซ้ือหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป 

(4) การให้ข้อมูลหรือรายงานอ่ืนใดเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทจัดท าขึ้นเพ่ือเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้นหรือ

ประชาชนทั่วไป ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนก าหนด 

4. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนดต่อไป 

5. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้

เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

และไม่กระท าการใดอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 

6. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวังเยี่ยงวิญญูชนผู้ประกอบธุรกิจเช่นนั้นจะพึง

กระท าภายใต้สถานการณ์อย่างเดียวกัน โดย 

(1) การตัดสินใจได้กระท าไปด้วยความเชื่อโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของบริษัทเป็นส าคัญ 

(2) การตัดสินใจได้กระท าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ และ 

(3) การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 

ทั้งนี้ ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้ง

เลขานุการบริษัทคนใหม่ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ 

หลักในการปฏิบัติงานของเลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้ง

ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนมติผู้

ถือหุ้น โดย 

1. การตัดสินใจต้องกระท าบนพื้นฐานข้อมูลที่เชื่อโดยสุจริตว่าเพียงพอ 

2. การตัดสินใจได้กระท าไปโดยตนไม่มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่ตัดสินใจนั้น 

3. กระท าการโดยสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทเป็นส าคัญ 

4. กระท าการที่มีจุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และไม่กระท าการอันเป็นการขัดหรือแย้งกับประโยชน์

ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
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5. ไม่หาประโยชน์จากการใช้ข้อมูลของบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว หรือ

ใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไป

ตามท่ีคณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 

6. ไม่เข้าท าข้อตกลงหรือสัญญาใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 

กับบริษัท หรือพนักงาน หรือลูกค้าของบริษัท ทั้งยังเป็นการขัดต่อการปฏิบัติต่องานในหน้าที่ของตน 

กรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

แนวทางการปฏิบัติในกรณีท่ีเลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

1. ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิม

พ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

2. ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการท่านหนึ่งท่านใด ปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาที่

เลขานุการบริษัทพ้นจากต าแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

3. ให้ประธานกรรมการแจ้งชื่อเลขานุการบริษัท ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่จัดให้มีผู้รับผิดชอบในต าแหน่งดังกล่าว 

4. ด าเนินการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทราบถึงสถานที่เก็บ

เอกสาร 

คณะผู้บริหาร  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีผู้บริหารจ านวน 6 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

1.นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2.นายธราธร ยวงบัณฑิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ 
3.นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสารสนเทศ 
4.นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายและการตลาด 
5.นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
6.นางสาวสิริรัตน์ อังคนาวราพันธุ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีระดับอาวุโส 

หมายเหตุ ผู้บริหารล าดับที่ 1-6 เปน็ผู้บริหารตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
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ขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ของกรรมการบริหาร ให้สอดคล้องกับ

สถานการณก์ารลงทุนและขนาดรายการในปัจจุบัน ดังนี้ 

1. มีอ านาจอนุมัติ และมอบอ านาจช่วงอนุมัติการเบิกจ่ายเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างซึ่งทรัพย์สิน บริการ และการท า
รายการอ่ืน เพ่ือประโยชน์ของบริษัทซึ่งอ านาจการอนุมัติดังกล่าวจะเป็นการอนุมัติรายการปกติทั่วไปทาง
การค้า มีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้านบาทหรือเทียบเท่า โดยวง เงินดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการของบริษัทซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ทั้งนี้
วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

2. มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการกู้หรือการขอสินเชื่อใดๆ เพ่ือธุรกรรมตามปกติของบริษัทรวมถึงการเป็น ผู้ค้ า
ประกัน หรือการช าระเงินเพ่ือการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทมีวงเงินในแต่ละรายการไม่เกิน 20 ล้าน
บาทหรือเทียบเท่า โดยวงเงินดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนุมัติและด าเนินการของบริษัทซึ่งผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว  ทั้งนี้วงเงินดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท 

3. พิจารณาและเสนอแนะแผนธุรกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี และอ านาจการ
บริหารงานให้คณะกรรมการบริษัท 

4. ด าเนินการบริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายธุรกิจ
แผนธุรกิจ  และกลยุทธ์ทางธุรกิจที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแล้ว 

5. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้การมอบอ านาจดังกล่าวข้างต้น 
ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทและไม่รวมถึงการมอบอ านาจให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามความหมาย
ที่ก าหนดตามประกาศส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ 

 
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  

   ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้  
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1.1) เบี้ยประชุมกรรมการ 
ต าแหน่ง ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการบริษัท 

 

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง /* 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /* 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

15,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

 

10,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

หมายเหตุ :  /* กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการด าเนินธุรกิจของบริษัทจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 
- บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริหารส าหรับการประชุมคณะกรรมการบริหาร  
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 
บาทต่อปี จนกว่าคณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอและขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
อ่ืน 
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 
            หน่วย : บาท 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ปี 2561 
กรรมการบริษัท กรรมการ

ตรวจสอบ 
1.นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

120,000 - 

2.นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 

80,000 - 

3.นายธราธร ยวงบัณฑิต กรรมการ 80,000 - 
4.นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการ 80,000 - 
5.นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการ 80,000 - 
6.นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการ/เลขานุการบริษัท/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
80,000 - 

7.ผศ. อรทัย วานิชดี กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

80,000 75,000 

8.นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

60,000 40,000 

9.ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม กรรมการ/ กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

80,000 50,000 

หมายเหตุ :   -  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และที่

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2561 วงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท 
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร  
 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารในรูปแบบเงินเดือน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ อาทิ เงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม ผลประโยชน์หลังออกจากงาน เป็นต้น 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
ปี 2561 

จ านวน 
(คน) 

จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

เงินเดือน โบนัส เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

5 27.33 

บุคลากร 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 78 คน (ไม่นับรวมผู้บริหาร) ซึ่งสามารถแบ่ง
ตามกลุ่มงานได้ดังนี้ 

แผนก จ านวน (คน) 

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 1 

ฝ่ายอีเว้นท์ 8 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 17 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 

ฝ่ายกราฟฟิก 4 

ฝ่ายเนื้อหา 8 

ฝ่ายร้านค้า 6 

ฝ่ายขาย 5 

ฝ่ายการตลาด 7 

ฝ่ายบัญชี 6 

ฝ่ายการเงิน 3 

ฝ่ายจัดซื้อ 1 

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 9 

รวม 78 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) และลักษณะผลตอบแทน  

หน่วย : ล้านบาท 

หน่วย : บาท ปี 2561 

ค่าตอบแทนของพนักงาน ในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินประกันสังคม 

กองทุนเงินทดแทน เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการต่าง ๆ  

42.46 

ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

    -  ไม่มี  -    

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร 

1. บริษัทมีนโยบายด้านการสรรหา พัฒนา และรักษาบุคลากรของบริษัท ด้วยการให้ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เงินเดือน สวัสดิการและผลตอบแทนอ่ืนๆ ในเกณฑ์ท่ีสามารถแข่งขันได้ในธุรกิจประเภทเดียวกัน 

2. บริษัทถือว่าพนักงานคือทรัพยากรที่มีค่าของบริษัท โดยทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งประการหนึ่งที่
จะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาไปได้อย่างก้าวหน้า มีศักยภาพในการแข่งขันและท าให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้ให้ความส าคัญกับการสร้างและพัฒนาบุคลากรจากภายในด้วยการจัดฝึกอบรม
และทบทวนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดส่งพนักงานไปดูงานและฝึกอบรมทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างจิตส านึกและการฝึกอบรมในเรื่องความปลอดภัยในการ
ให้บริการ โดยพนักงานของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของบริษัท และตาม
มาตรฐานสากลโดยเคร่งครัด 

3. บริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของความเป็นธรรม เสมอภาค และ
เปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มขีดความสามารถ 

4. บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างขวัญก าลังใจ และความภูมิใจในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานด้วยการ
ก าหนดผลตอบแทน และความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานบนพ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถและ
ความเป็นธรรม รวมทั้งจัดให้ระบบสวัสดิการที่เหมาะสม ตลอดจนพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของพนักงาน
ให้ดีขึ้นเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของบริษัท 

5. การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับบริษัท บริษัทมีการดูแลพนักงานที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง
ในการท างาน ให้โอกาสในการก้าวหน้าในสายอาชีพ 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 
9.1 การก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย เพ่ือให้มีความโปร่งใสในการด าเนินงานของบริษัทในทุกระดับชั้นทั้งในส่วนของคณะกรรมการบริษัท 

ผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติงาน และเพ่ือประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย นัก

ลงทุนและสาธารณชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการก าหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ (Code of 

Business Ethics) และจรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหารให้สอดคล้องกับข้อพึงปฏิบัติที่ดีส าหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practice) 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ตามที่ก าหนดโดยตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสาระส าคัญของการก ากับดูแลกิจการแบ่งออกเป็น 8 หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ 1 : สิทธิของผู้ถือหุ้น  

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญในสิทธิพ้ืนฐานของผู้ถือหุ้น โดยวางหลักการในการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายโดยตลอด เช่น สิทธิในการซื้อขายและโอนหุ้น สิทธิในการรับ

เงินปันผล สิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัท สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  สิทธิในการออกเสียง

ลงคะแนนในวาระต่างๆ  ที่พิจารณาสิทธิในการมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าประชุมแทน สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการ

และผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิในการเสนอ

วาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า เป็นต้น และได้ดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

และไม่กระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  

1. การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยปฏิบัติตามเกณฑ์การจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ (ส านักงาน ก.ล.ต.) 

1.1 บริษัทมีการเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม ให้เข้าร่วมการประชุมผู้ถือ

หุ้น 

1.2 บริษัทได้ดูแลให้มีการให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีค าชี้แจงและเหตุผล

ประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือ

หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชุม  

1.3 บริษัทได้อ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่ และ

ละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น เช่น การเข้าประชุมเพ่ือออก
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เสียงลงมติไม่ควรมีวิธีการที่ยุ่งยากหรือมีค่าใช้จ่ายมากเกินไป สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกต่อการ

เดินทาง เป็นต้น 

1.4 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนดหลักเกณฑ์การส่งค าถาม

ล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการน าส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้

บริษัทได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้าผ่านทาง Website ของบริษัท 

1.5 บริษัทสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก าหนดทิศทางการ

ลงคะแนนเสียงได้ และควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะ

ของผู้ถือหุ้น 

2. การด าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น 
2.1. บริษัทได้ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับ

คะแนนและแสดงผล เพ่ือให้การด าเนินการประชุมสามารถกระท าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า 
2.2. กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้น สามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อย

ต่างๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องได้ 
2.3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ 
2.4. คณะกรรมการบริษัทควรส่งเสริม หรือจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน

เสียงในการประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงาน
การประชุม 

2.5. คณะกรรมการบริษัทควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการ
เกี่ยวโยง การท ารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เป็นต้น เพ่ือความโปร่งใสและตรวจสอบได้     
ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง 

2.6. ประธานในที่ประชุมควรจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งค าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ 

3. การจัดท ารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น 
3.1 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนน และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่

ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น หรือซักถาม 
นอกจากนี้ ควรบันทึกค าถาม ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย 
คัดค้าน และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงควรบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย 

3.2 บริษัทจะเปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของแต่ละวาระในการประชุมสามัญและ
วิสามัญ ผู้ถือหุ้นผ่านทาง Website ของบริษัท 
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ในปี 2561 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ านวน 1 ครั้ง ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ส านักงาน 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการ
ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นคณะกรรมการได้จัดท าหนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ ระเบียบ
วาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดและเหตุผล ซึ่งระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว 
และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจมาร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โดยจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และท าการโฆษณากล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการประชุมที่ถูกต้อง ครบถ้วน การ
แจ้งคะแนนทุกวาระ รวมถึงรายละเอียดของผู้เข้าร่วมประชุม  

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  

การสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารจะดูแลให้การใช้เงินของผู้

ถือหุ้นเป็นไปอย่างเหมาะสม เป็นปัจจัยส าคัญต่อความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงควร

ก ากับดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติ และปกป้องสิทธิขั้นพ้ืนฐานอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้ 

1. สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถใช้สิทธิในการมอบฉันทะให้

บุคคลอ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท ที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุรายละเอียดครบถ้วน

พร้อมทั้งส าเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางหรือเอกสารแสดงตนอ่ืน ๆ  ตามที่ก าหนดกลับมา

ยังบริษัทก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  

2. สิทธิในการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม 
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมนอกเหนือจากวาระการประชุมผู้

ถือหุ้นสามัญประจ าปี โดยในการเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติมสามารถเสนอได้ตามขั้นตอน ดังนี้ 

2.1 จัดส่งเรื่องที่จะเสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติมพร้อมด้วยเหตุผล  รายละเอียดข้อเท็จจริง 
 และข้อมูลที่จ าเป็นลงในแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  

2.2 บริษัทจะตรวจสอบการเป็นผู้ถือหุ้นของผู้ขอเสนอเพ่ิมวาระการประชุมกับทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิด
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งเกณฑ์การพิจารณาเรื่องที่มีผู้เสนอให้บรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมเพ่ิมเติมคือ
ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจการหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของบริษัทอย่างมี
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นัยส าคัญ หากคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบกับเรื่องที่เสนอเพ่ิมเติมแล้ว ก็จะบรรจุเข้าเป็นวาระใน
การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งระบุว่าเป็นวาระท่ีเสนอโดยผู้ถือหุ้น 

3. สิทธิในการเสนอบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์พิจารณา

เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 

3.1  มีคุณสมบัติถูกต้องและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายบริษัทมหาชนจ ากัด กฎหมายหลักทรัพย์และ

 ตลาดหลักทรัพย์ และการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

3.2 มีวุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน หรือคุณสมบัติอื่น ทั้งนี้ ตามที่บริษัทก าหนด 
3.3 ต้องอุทิศเวลาอย่างเพียงพอ และทุ่มเทความสามารถอย่างเต็มที่เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยถือ

 เป็นหน้าที่และพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมของบริษัทอย่างสม่ าเสมอ 

3.4 ไม่ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนมากกว่า 5 บริษัท 

คณะกรรมการอิสระจะเป็นผู้พิจารณาคัดสรรผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นพิจารณาลงมติ แต่หากที่ประชุมคณะกรรมการอิสระไม่คัดเลือกที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ที่ได้รับ

เสนอชื่อดังกล่าวจะถูกเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอกเหนือความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือให้

ที่ประชุมลงมติครั้งสุดท้าย ซึ่งเอกสารที่ผู้ถือหุ้นต้องแนบมาด้วยในการเสนอชื่อเสนอบุคคลเพ่ือเข้าด ารง

ต าแหน่ง ได้แก่  (1) แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และ (2) ข้อมูลบุคคลผู้

ได้รับการเสนอชื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการโดยแนบใบหุ้นหรือหนังสือยืนยันการถือหุ้นจากบริษัท

หลักทรัพย์/ตัวแทน ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องลงนามยินยอมและรับรอง  และส่งไปรษณีย์ ลงทะเบียนถึงบริษัท

ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด  

4. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษัทมีนโยบายจ ากัดการใช้ข้อมูลภายในให้อยู่ในวงผู้บริหารตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับสูงที่เกี่ยวข้อง

ภายในแผนกหรือบริษัทเท่านั้น  ส าหรับงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบหรือสอบทานแล้วจะถูกเก็บ

ไว้ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ข้อมูลที่ เป็นความลับอ่ืนจะใช้เพ่ือการ

ปรึกษาหารือกับบุคคลในระดับผู้จัดการอาวุโสขึ้นไปเท่านั้น บริษัทมีบทลงโทษกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

หากมีการใช้ข้อมูลภายในที่ท าให้เกิดความเสียหาย นอกจากนั้น บริษัทก าหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ 
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5. การก ากับดูแลเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์ภายใน 

บริษัทมีนโยบายไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ทราบข้อมูลภายในของผลการด าเนินงาน ซื้อขาย

หลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ทราบข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลได้เปิดเผยสู่สาธารณชนเรียบร้อยแล้ว 

และห้ามน าข้อมูลภายในที่ไม่ควรเปิดเผยไปเผยแพร่เพ่ือเป็นการสร้างราคาให้กับหลักทรัพย์ 

โดยเฉพาะการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือนก่อนที่งบการเงินจะออกเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

ของบริษัทต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตาม

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการถือครอง

หลักทรัพย์โดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งส าเนา

การรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวันเดียวกับที่รายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทซึ่งก าหนดให้แจ้งภายใน 3 วันท าการ 

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 

คณะกรรมการบริษัทได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในเรื่องต่างๆ ในการประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจ าปี โดยการให้สิทธิในการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ 

ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยให้สิทธิดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 

ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 โดยประกาศข่าวผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

และทางเว็บไซด์ของบริษัท 

หมวดที่ 3 : บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

บริษัทให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อาทิ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น  

หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้ และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ เป็นต้น ผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการดูแลจากบริษัทตามสิทธิที่มี

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องบริษัทจะไม่กระท าการใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายหรือ

ตามข้อตกลงที่มี บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตาม

บทบาทและหน้าที่ ที่มีในการสร้างเสริมผลการด าเนินงานของบริษัท เพ่ือให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไป

ด้วยดี รวมถึงสร้างความมั่งคงอย่างยั่งยืนให้กับกิจการ และสร้างผลประโยชน์ที่เป็นธรรมให้แก่ทุกฝ่าย 

นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้มีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสาร เสนอแนะหรือให้ข้อมูลต่อ

คณะกรรมการบริษัทผ่านทางกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

บริษัทได้พิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียใน

การสร้างความมั่นคง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืนของกิจการ ดังนี้ 
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 ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัท โดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และ

ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน ควบคู่ไปกับการมุ่งเน้นการ

พัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแลรักษา

สภาพแวดล้อมในการท างาน โดยค านึงถึงความปลอดภัยในการค้ารวมและคุณภาพชีวิตของพนักงาน

เป็นส าคัญ 

 การซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า โดยจะปฏิบัติติตามสัญญาที่ท า

ร่วมกันอย่างเคร่งครัด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวกับท้ังสองฝ่าย 

 การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมตามข้อตกลงที่มี 

 เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า และการให้บริการ

ที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส าคัญกับการก าหนดราคาที่เป็น

ธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการก าหนดราคาที่มี 

 การปฏิบัติติตามกรอบกติกา การแข่งขันที่ดี รวมถึงหลีกเลี่ยงวิธีการที่ไม่สุจริต เพ่ือท าลายคู่แข่ง

ทางการค้า 

 ให้ความส าคัญและรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกล้เคียงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม รวมถึงให้การ

สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

เพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

หมวดที่ 4 : การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  

บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลโดยคณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส าคัญท่ี

เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลด้านการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ด้านการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และ

โปร่งใส โดยเปิดเผยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ เป็นไปตาม

ช่องทางที่กฎหมายก าหนด ซึ่งข้อมูลส าคัญท่ีบริษัทจะเปิดเผย ได้แก่ รายงานทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทางการเงินต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

บริษัทจะดูแลให้คุณภาพของรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง

โดยทั่วไปและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระซึ่งได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้  บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้เพ่ือแสดงถึงความโปร่งใสในการ

ด าเนินธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ อาทิ จ านวนครั้งของ

การประชุมและจ านวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา การเปิดเผยนโยบายการจ่าย

ค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมถึงรูปแบบและลักษณะของค่าตอบแทน และรายงานนโยบาย



 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หนา้ 67 

 

การก ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ทั้งนี้ ข้อมูลต่าง ๆ ข้างต้น นอกจากจะเปิดเผยสู่

สาธารณะผ่านช่องทางของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้วบริษัทจะเปิดเผยผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.mvisioncorp.com  

ปี 2561 บริษัทมีการด าเนินงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (ปฏิบัติหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์) เป็นผู้รับผิดชอบ
ติดต่อสื่อสารกับนักลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมไปถึง นักวิเคราะห์และภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยบริษัทจัดให้มีช่องทาง 
การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร และผลการด าเนินงานของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท www.mvisioncorp.com 

- การเข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Day) 

- หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ Email : ir@mvisioncorp.com 

- จดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชน ที่น าเสนอฐานะทางการเงินของบริษัท 
นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงได้มีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามรายงานการมีส่วนได้เสีย 
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์เสมอ 
 
หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่

หลากหลายซึ่งสามารถน าประสบการณ์ที่มีมาพัฒนาและก าหนดแนวนโยบายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการของบริษัท มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุด

ของกิจการและผู้ถือหุ้นโดยรวม และมีหน้าที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายบริษัท รวมถึงก าหนดดูแลติดตาม

และตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร รวมถึงประเมินผลการด าเนินงานของกิจการเทียบกับผลงานที่

วางไว้  ซึ่งบริษัทมีคณะกรรมการจ านวน 9 ท่าน ประกอบด้วยกรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารจ านวน 5 ท่าน 

กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารจ านวน 4 ท่าน โดยมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระจ านวน 4 ท่าน ซึ่งเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ จึงถือเป็นการถ่วงดุลของกรรมการที่เป็นผู้บริหารอย่างเหมาะสม 

นอกจากนี้บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านและมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยได้ก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการ

ดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัทมีกระบวนการก าหนดค่าตอบแทนที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยน าเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามขอบเขตวาระ

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน เพ่ือให้อยู่ในระดับที่สามารถจูงใจและรักษากรรมการ ที่มี

http://www.mvisioncorp.com/
mailto:ir@mvisioncorp.com
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ความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติติหน้าที่กับบริษัทได้ รวมทั้งอัตราค่าตอบแทนที่ก าหนด สามารถเทียบเคียงได้

กับค่าตอบแทนกรรมการ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

กรรมการของบริษัททุกคนเข้าใจถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และพร้อมที่จะ

แสดงความความคิดเห็นของตนอย่างเป็นอิสระและปรับปรุงตัวเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมถึงปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตระมัดระวังและรอบคอบ โดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทและเป็นธรรม

ต่อผู้ถือหุ้นทุกคน นอกจากนี้ กรรมการบริษัททุกคนยังอุทิศเวลาเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบอย่าง

เต็มที่และเพียงพอ รวมทั้งถือปฏิบัติในการเข้าประชุมคณะกรรมการ ยกเว้นกรณีที่มีเหตุจ าเป็น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอต่อผู้ถือหุ้น ผู้

ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องของทุกฝ่าย ข้อมูลที่เปิดเผยจะต้องมีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทั่วถึง และ

ทันเวลา ซึ่งรวมถึงรายงานทางการเงินผลการด าเนินงาน ข้อมูลอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนข้อมูลที่มีผลกระทบ

ต่อราคาตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือ

หุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งการจัดส่งเอกสารทาง

ไปรษณีย์ สื่อของตลาดหลักทรัพย์และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง

เว็บไซต์ของบริษัทภายหลังจากการน าหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว 

โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ 9 ท่าน เป็นกรรมการอิสระ 4 ท่าน ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 
3 ของกรรมการทั้งหมดเพ่ือเป็นการถ่วงดุลคณะกรรมการ  โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระเท่ากับเกณฑ์ที่

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อ
และขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการสรรหากรรมการได้แสดงอยู่ในหัวข้อ “9.3 
การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด” 

บริษัทได้มีนโยบายในการก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่ง โดยให้
กรรมการแต่ละท่านสามารถด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัท จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยผู้

ถือหุ้นของบริษัทให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนด โดยมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 คน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านการบัญชีและการเงิน วาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง 
และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดใหม่ ก็ให้คณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่



 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หนา้ 69 

 

ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่หมดวาระ
ลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบด้วยกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหารโดยส่วนใหญ่  ทั้งนี้ ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนหนึ่งคน ขึ้นเป็นประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่ง

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และโดยที่คณะกรรมการ

บริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

จรรยาบรรณในการด าเนนิธรุกิจ 

คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมให้จัดท าจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน ได้ยึดถือและปฏิบัติ โดยถือเป็นภาระและความรับผิดชอบทั่วกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียของบริษัท ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือในการด าเนินกิจการอันจะท าให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายความเสี่ยงครอบคลุมทั้งองค์กร โดยเริ่มจากกระบวนการ 

การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง ตลอดจนการสร้างมาตรฐาน

ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันให้เกิดการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสม่ าเสมอ  

แนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง  คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาจาก

ภาระหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการหรือผู้บริหาร รวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

หรือผู้บริหารแต่ละราย และผลการด าเนินงานของบริษัท  โดยให้สอดคล้องกับอัตราค่าตอบแทนในตลาดหรือ

อุตสาหกรรมด้วย ทั้งนี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นด้วย 
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วาระการด ารงต าแหน่ง 

ในระยะเวลา 3 ปี กรรมการบริษัทจ านวนหนึ่งในสามหรือใกล้เคียงกับจ านวนหนึ่งในสามมากที่สุด 

ต้องออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นต าแหน่งนี้อาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระได้ 

จะมีวาระการด ารงต าแหน่งนับจากวันแต่งตั้งจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองโดยรวมไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง 

เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการท างานร่วมกันของกรรมการ 

การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ เพ่ือให้กรรมการมีความรู้ ความ

เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังมีนโยบายส่งเสริมให้

กรรมการทุกคน ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งเลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งจากการจัดอบรมภายในและจากสถาบันภายนอกอ่ืนๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย  ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

แผนสืบทอดต าแหน่ง (Succession Plan) 

คณะกรรมการบริษัทก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้บริหาร และนโยบายสืบทอด

ต าแหน่งในกรณีฉุกเฉินหรือเกษียณของผู้บริหาร โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส ซึ่งจะพิจารณาจากความรู้และ

ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์และจริยธรรม 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการใหม่ 

ส าหรับกรรมการและผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับบริษัทอันได้แก่

โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร ลักษณะการด าเนินงาน สินค้าหลัก ระเบียบข้อบังคับของบริษัท และกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมทั้งข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง ให้แก่กรรมการใหม่ เพ่ือให้กรรมการดังกล่าวสามารถเข้าใจ

การด าเนินงานของบริษัท รวมทั้งรับทราบบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการเป็นกรรมการหรือ

กรรมการอิสระ 

ในปี 2561 บริษัทได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทจ านวน 8 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบจ านวน 5 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการ

บริหารจ านวน 12 ครั้ง 
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หมวดที่ 6 : จริยธรรมทางธุรกิจ 

บริษัทปฏิบัติและดูแลให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจโดยถือปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

1. ประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง
กฎหมายจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นท าความดีต่อบุคคล กลุ่มชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2. ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมในเรื่องของสินค้าและบริการ โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
3. ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการด าเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี  โดยใช้ความรู้

ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวังด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานสามารถอ้างอิงได้
รวมทั้งถือปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

4. ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการด าเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะ
พึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย ตามหน้าที่ตามกฎหมาย 

5. เปิดเผยให้ลูกค้าสามารถร้องเรียนได้เกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของสินค้าและบริการ 
6. เปิดเผยข่าวสารข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 
7. ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ กับลูกค้าอย่างเป็นธรรมหากปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไข

ไม่ได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหารและพนักงาน 

บริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติส าหรับ ผู้บริหาร และพนักงานเพ่ือถือปฏิบัติดังนี้ 

1. ข้อพึงปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร 

ผู้บริหาร หมายถึง พนักงานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากผู้บริหารจะต้องพึงปฏิบัติในจรรยาบรรณ

ทุก ๆ ข้อในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของบริษัทแล้ว ผู้บริหารต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ดีเพ่ือเสริมสร้างการ

เป็นผู้บริหารที่ดี และในฐานะผู้บังคับบัญชาของพนักงานจะต้องเป็นผู้น าแบบอย่างในการประพฤติที่ดีแก่

พนักงานโดยทั่วไปด้วย จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้บริหารไว้ ดังนี้ 

1.1 ผู้บริหารปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมีวิสัยทัศน์

กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้อง จากข้อมูลขององค์กร ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

และไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่ด าเนินการใด ๆ อันเป็นลักษณะที่อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1.2 ผู้บริหารปฏิบัติต่อพนักงาน 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรม บริหารงานโดยความไม่ล าเอียง สนับสนุนในการ

สร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมให้พนักงานมี
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ความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่างเหมาะสม และปฏิบัติ

ต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

1.3 ผู้บริหารปฏิบัติต่อลูกค้า 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติในจริยธรรมทางธุรกิจที่กิจการก าหนดไว้อย่าง

เคร่งครัด  

1.4 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่ค้า 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่ชอบธรรม

จากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขร่วมกัน 

1.5 ผู้บริหารปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และไม่แสวงหา

ข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

1.6 ผู้บริหารปฏิบัติต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผู้บริหารต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องและ

รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคม 

2. ข้อพึงปฏิบัติส าหรับพนักงาน 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการท างานที่ดี มีประสิทธิภาพ พนักงานควรมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

2.1  พนักงานพึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร และปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท างานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและบริษัท 

2.2 พนักงานพึงประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการท างานของบริษัทโดยเคร่งครัด 

2.3 พนักงานพึงให้ความเคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ ด้วยนโยบายและระเบียบข้อบังคับ

ของบริษัท 

2.4 พนักงานพึงมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกัน และเอ้ือเฟ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ก่อให้เกิดความ

ขัดแย้ง ซึ่งจะน าไปสู่ความเสียหายต่อบุคคลอื่น และบริษัท 

2.5 พนักงานพึงเคารพสิทธิและให้เกียรติซึ่งกันและกันหลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของผู้อ่ืนทั้งในเรื่อง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผยหรือวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย

ทั้งต่อพนักงานและบริษัท 

2.6 พนักงานพึงหลีกเลี่ยงการรับของขวัญใด ๆ ที่อาจท าให้ตนเองรู้สึกอึดอัดในการปฏิบัติหน้าที่ ในภายหน้า 

หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบในทันที 
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2.7 พนักงานพึงปฏิบัติ ต่อลูกค้า คู่ค้า ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และด้วยความเสมอภาค 

2.8 พนักงานพึงรักษาความลับของลูกค้า คู่ค้า และองค์กรอย่างเคร่งครัด 

2.9 พนักงานพึงรายงานเรื่องที่ได้รับทราบให้ผู้บังคับบัญชาโดยมิชักช้า ซึ่งเรื่องท่ีจะได้รับอาจมีผลกระทบต่อ

การด าเนินงาน หรือชื่อเสียงของบริษัท 

2.10 พนักงานพึงรักษาดูแลสิทธิประโยชน์ และทรัพย์สินของบริษัทให้มีสภาพดี ให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

ประหยัด มิให้สิ้นเปลือง สูญเปล่าเสียหาย หรือเสื่อมสลายก่อนเวลาอันสมควร 

บทก าหนดโทษ 

กรณีที่ฝ่ายบริหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท ให้พิจารณาไปตามโครงสร้างการจัดองค์กรของบริษัท และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ทั้งนี้

ให้แต่ละฝ่ายงานเป็น   ผู้พิจารณาเองในเบื้องต้นและสรุปเรื่องส่งต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและสายงานที่เกี่ยว

ต่อไป เพ่ือตัดสินความผิดพร้อมทั้งระบุโทษตามความต่อไป แต่หากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

รุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก ไม่อาจอยู่ในวินิจฉัยของต้นสังกัดได้ ก็ให้น าเรื่องเข้าสู่ฝ่าย

บริหารของบริษัท เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุปและก าหนดโทษต่อไป 

การก าหนดโทษ 

                   1. ตักเตือนด้วยวาจา 

                   2. ตักเตือนด้วยหนังสือ 

                   3. ตัดค่าจ้าง 

                   4. พักงาน 

                   5. เลิกจ้าง โดยไม่จ่ายค่าชดเชย 

                   6. ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

หมวดที่ 7 : นโยบายที่ส าคัญและการติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ 

1. นโยบายด้านการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการให้มีการรักษาไว้ซึ่งระบบ

การควบคุมภายในรวมทั้งด าเนินการทบทวนความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ าเสมอ

เพ่ือปกป้องเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นและทรัพย์สินของบริษัท การควบคุมภายในจะครอบคลุมถึง การควบคุมทาง

การเงิน การด าเนินงานการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการ

บริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายในที่บริษัทจัดไว้ เพ่ือช่วยให้บริษัทมีความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผล ที่
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จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ในเรื่องของระบบข้อมูลและรายงานทางการเงินมีความ

ถูกต้องเชื่อถือได้ ในเรื่องดังนี้ 

1. ไดม้ีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ นโยบาย กระบวนการท างานของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ทรัพย์สินของบริษัทมีอยู่จริง และได้มีการควบคุมดูแล จัดเก็บ รักษา เป็นอย่างดี 

3. การด าเนินการของบริษัท เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 

4. วัตถปุระสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท ได้มีการบรรลุและด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

การตรวจสอบภายใน 

บริษัทได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายในอย่างเป็นระบบ โดยการใช้บริการของส านักงาน

ตรวจสอบภายนอก เพ่ือก ากับดูแลการท างานในด้านต่าง ๆ และรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาและตรวจสอบ ประเมินการควบคุมภายในระบบบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้

แน่ใจว่าระบบการควบคุมภายในและระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการก ากับดูแลกิจการของ

บริษัท ได้จัดให้มีขึ้นอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

2. นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง 
บริษัทได้ก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยจัดตั้งคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายนอกและจากการบริหารงาน และการปฏิบัติงาน

ภายในองค์กร รวมทั้งก าหนดแนวทางในการบริหารและการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มี

การสื่อสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงาน ให้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความ

เสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัท มีดังนี้ 

2.1 การก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยง  

เป็นการก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หลักเกณฑ์และกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนและทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการ

ทบทวนเป็นประจ าทุกปีและจะด าเนินการจัดท าพร้อมกันกับแผนธุรกิจเพ่ือให้มีความสอดคล้องกัน 

2.2 การระบุความเสี่ยง 
เป็นการระบุความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก

ความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่นจากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน ระบบ

สารสนเทศระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ความพึงพอใจของนักลงทุน การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล 

ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นต้น ซึ่งบริษัทจะบริหารความเสี่ยงโดยพิจารณา

จัดล าดับความเสี่ยงก่อนการพิจารณาระบบการควบคุม ซึ่งถ้าอยู่ในเกณฑ์สูงและสูงมากบริษัทจะน าความเสี่ยง

เหล่านั้นมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการจัดการก่อน 

2.3 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
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เป็นการวิเคราะห์เพื่อประเมินระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้ประเมิน ระบบความความคุมที่

มีอยู่และการจัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง ซึ่งหากความเสี่ยงที่เหลือยังคงอยู่ระดับสูงหรือสูงมาก 

จะต้องก าหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงทันที โดยผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบ และหากความเสี่ยงที่

เหลืออยู่ในระดับปานกลางหรือระดับต่ า ให้ก าหนดมาตรการการจัดการในระดับฝ่ายหรือแก้ไขใน

กระบวนการปฏิบัติงาน 

2.4 การจัดการความเสี่ยง 
เป็นการก าหนดวิธีการจัดท าแผนในการจัดความเสี่ยงที่มีต่อความส าคัญ ตามที่ได้มีการจัดล าดับไว้

ในขั้นตอนของการวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงมีได้หลายวิธี เช่น การควบคุม การโอนความ

เสี่ยง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การใช้ประโยชน์จากความเสี่ยงหรือการยอมรับความเสี่ยง 

2.5 การติดตามและการสอบทาน 
เป็นขั้นตอนของการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งประเมินผลการ

จัดการความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะติดตามและรายงานให้ผู้บริหารระดับสูงและ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

3. นโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ 
บริษัทก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งที่เป็นสารสนเทศ

ทางการเงินและสารสนเทศเรื่องอ่ืนอย่างครบถ้วนและเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน โดยสารสนเทศของบริษัทจะต้องจัดท าข้ึนอย่างรอบคอบ ชัดเจน 

กะทัดรัด เข้าใจง่ายและโปร่งใส และต้องเปิดเผยสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอทั้งในด้านบวกและด้านลบ 

ระมัดระวังไม่ให้เกิดข้อสับสนในข้อเท็จจริง รวมทั้งจัดให้มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

4. นโยบายด้านบัญชีและการเงิน 
บริษัทให้ความส าคัญต่อการท ารายงานทางบัญชีและการเงิน ซึ่งจะต้องถูกต้องสมบูรณ์ตามความ

เป็นจริง ทันเวลาสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ดังนั้น

จึงก าหนดให้บุคลากรทุกระดับ จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี 

การเงิน และการควบคุมภายใน รวมถึงข้อก าหนดทางบัญชีและการเงินของบริษัท และหลักการบัญชีที่ยอมรับ

ทั่วไปอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

4.1 ความถูกต้องของการบันทึกรายการ 

การบันทึกรายการทางธุรกิจทุกอย่างของบริษัท จะต้องถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ 

โดยไม่มีข้อจ ากัดหรือยกเว้นการบันทึกรายการตามความเป็นจริง ตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับ และ

ตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงรายการทางธุรกิจครบถ้วนและเหมาะสม 
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4.2 รายการทางบัญชีและการเงิน 

รายการทางบัญชีและการเงินทุกประเภทของบริษัท จะต้องมีความถูกต้องชัดเจน มีข้อมูลที่เป็น

สาระส าคัญเพียงพอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานที่ยอมรับทั่วไป และ

เป็นไปตามระเบียบการเงินและการบัญชีของบริษัท พนักงานทุกคนต้องตระหนักถึงความถูกต้องของรายการ

ทางบัญชีและการเงินของบริษัท เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในรายการทางธุรกิจในข้ันตอนต่าง ๆ 

5. นโยบายด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  
บุคลากรทุกระดับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ และข้อก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ

และ/หรือต่างประเทศ และก่อนการปฏิบัติงานใด ๆ  ที่อาจมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ จะต้องมีความระมัดระวัง มี

การสอบทานอย่างรอบคอบ และมีการตรวจสอบโดยผู้ที่รับผิดชอบ ว่าได้ถือปฏิบัติตามข้อมูลกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

6. นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บริษัทมีนโยบายที่จะให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อัน

ประกอบด้วยวงจรเครือข่ายการสื่อสารข้อมูล ระบบซอฟท์แวร์ ที่ใช้ในการปฏิบัติการและประมวลผลข้อมูล 

เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง แฟ้มข้อมูลของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือ

พระราชบัญญัติที่เก่ียวข้อง โดยมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ เพ่ือประโยชน์และประสิทธิผลทางธุรกิจ

ของบริษัท จึงก าหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

6.1 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในทุกด้านของงานพร้อมกับพัฒนาบุคลากรของบริษัท

ให้มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัย 

6.2 พนักงานจะต้องน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ือส่งเสริมกิจการของบริษัท ต้องไม่กระท า

เพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล หรือละเมิดจริยธรรม และศีลธรรมอันดี 

6.3. ข้อมูลที่บันทึกผ่านและเผยแพร่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นความรับผิดชอบของ

เจ้าของข้อมูลนั้น ที่จะต้องดูแลไม่ให้เกิดความผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบุคคลที่สาม 

6.4. ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมายและเป็นมาตรฐาน 

6.5. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน จะต้องได้รับการอนุมัติและปฏิบัติตามระเบียบที่

ก าหนดไว้ 

             6.6. เจ้าของข้อมูลจะต้องป้องกันระบบเทคโนโลยีสารสารสนเทศ และข้อมูลที่ส าคัญทางธุรกิจของ

ตนเองจากการเข้าถึงจากบุคคลหรือการโจรกรรม และบ่อนการท าลาย เพ่ือให้แน่ใจว่าธุรกิจของบริษัทจะ

ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 



 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หนา้ 77 

 

             6.7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม ที่ได้รับการมอบหมายจากบริษัท

มีหน้าที่ต้องติดตามให้บุคคลกรทุกคนถือปฏิบัติตามข้อก าหนดโดยเคร่งครัด 

7. การติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามคู่มือการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทก าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่

จะต้องรับทราบ ท าความเข้าใจและถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่ ก าหนดไว้ในคู่มือการก ากับดูแล

กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 

ผู้บริหารทุกระดับในองค์กรจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการตามจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท

อย่างจริงจัง หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระท าผิดตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่

ก าหนดไว้ จะได้รับโทษทางวินัย และหากมีการกระท าที่เชื่อได้ว่ากระท าผิดกฎหมาย กฎระเบียบและ

ข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินการต่อไป 

หากพนักงานพบเห็นการกระท า ผิดกฎหมาย และ หรือ ผิดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่

ก าหนดไว้ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหา ไปยังประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือกรรมการการบริหารของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการตรวจสอบโดยไม่

เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส เพ่ือคุ้มครองผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้แจ้งร้องเรียนดังกล่าว 

หมวดที่ 8 : นโยบายต่อต้านการทุจริต 

1. ไม่เสนอให้ค่าตอบแทน จ่ายสินบนเรียกร้อง ตกลงหรือรับสินบนจากบุคคลอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนใน

รูปแบบไม่ว่าจะเป็นการด าเนินการโดยตรงหรือโดยอ้อม เพ่ือให้มีการตอบแทนปฏิบัติที่เอ้ือประโยชน์ต่อ

กัน หรือหวังผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับงานของบริษัท 

2. ไม่ท าธุรกรรมโดยไม่ชอบ ซึ่งเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ

ทางอ้อม 

3. ไม่บริจาคเงินหรือจ่ายเงินเพ่ือสนับสนุนใด ๆ แก่บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป็นช่องทางในการจ่าย

สินบน 

4. ไม่สนับสนุนเงินหรือประโยชน์อ่ืนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมให้แก่พรรคการเมือง กลุ่มทางการเมือง

หรือบุคคลใดที่เกี่ยวกับการเมือง เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ในการด าเนินของธุรกิจหรือเพ่ือประโยชน์ของ

ตนเองและพวกพ้อง 
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9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 ชุด ได้แก่ 

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) คณะกรรมการ

บริหาร (Executive Committee) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อวันที่ 

14 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการทั้ง 4 คณะ ได้แก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน  ดังนี้       

- คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 

หมายเหตุ: -  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตั้งกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่านข้างต้น  

โดยกรรมการตรวจสอบ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คือ ผศ. อรทัย วานิชดี ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเกษม

บัณฑิต และปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปัจจุบันได้ท างานในต าแหน่งเป็นผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

บริษัทมีนางสาววรัชฏ์ฐนันท์ โพธิ์มาก เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 เพ่ือ

ท าหน้าที่ช่วยเหลือการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม จัดเตรียม

วาระการประชุม บันทึกการประชุม ตลอดจนดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
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ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือให้มั่นใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท ารายงานทางการ
เงินทั้งรายไตรมาสและประจ าปี 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะ
ให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็นและเป็นสิ่งส าคัญ พร้อมทั้งน าข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่ส าคัญและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดย
สอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้ตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ของ
บริษัทต่อคณะกรรมการบริษัท 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัท ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป  
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
7. สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
8. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ  4 

ครั้ง 
9. ร่วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 
10. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผู้บริหาร 

หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่วมประชุมหรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือ
จ าเป็น 

11. ให้มีอ านาจว่าจ้างที่ปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาให้ความเห็นหรือให้ค าปรึกษา
ในกรณีจ าเป็น 

12. จัดท ารายงานการก ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของ
บริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ
ประเมินพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่อาจเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกปี 

14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
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15. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ  

ทั้งนี้  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อ
บุคคลภายนอก โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านของบริษัทมาจากกรรมการอิสระที่คุณสมบัติตามข้อ 17 
ของประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 (และที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจาก

ต าแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น 

กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(ก) ตาย 
(ข) ลาออก 
(ค) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย 
(ง) พ้นวาระจากการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้ง
เป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัท
จะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมส าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการ
ตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากต าแหน่งต้องรักษาการใน
ต าแหน่งเพื่อด าเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

3. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน 
เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการ
ตรวจสอบแทนอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระท่ียังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 
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คณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 

นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
นายธราธร ยวงบัณฑิต กรรมการบริหาร 
นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริหาร 
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน กรรมการบริหาร 
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหาร 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) 

1. ท าหน้าที่ควบคุมการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้และ

รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ในการด าเนินการประชุมของคณะกรรมการ

บริหารต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการบริหาร ส่วนการลงมติของ

คณะกรรมการบริหารต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากจากที่ประชุมและคะแนนเสียงดังกล่าวที่นับได้อย่าง

น้อยก่ึงหนึ่งจากคะแนนเสียงของคณะกรรมการบริหารทั้งหมด 

2. พิจารณาการก าหนดอ านาจและระดับการอนุมัติของแต่ละบุคคล ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และจัดให้มี

การแบ่งแยกหน้าที่ที่อาจเอ้ือให้เกิดการท าทุจริตออกจากกัน รวมถึงการก าหนดขั้นตอนและวิธีการท า

ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเหมาะสมเพ่ือ

ป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติหลักการ รวมถึงควบคุมให้

มีการถือปฏิบัติตามหลักการและข้อก าหนดที่ได้รับอนุมัติแล้ว     

3. พิจารณางบประมาณประจ าปีและขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคุมดูแลการใช้จ่ายตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว 

4. พิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เหมาะสมเพ่ือประโยชน์ของบริษัท 

5. พิจารณาอนุมัติการลงทุนและก าหนดงบประมาณในการลงทุน ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

6. พิจารณาการท าสัญญาต่าง ๆ ที่มีผลผูกพันบริษัท ตามอ านาจในคู่มืออ านาจด าเนินการ 

7. รับผิดชอบให้มีข้อมูลที่ส าคัญต่างๆของบริษัทอย่างเพียงพอ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจของ

คณะกรรมการบริษัท  ผู้ถือหุ้นรวมถึงจัดท ารายงานทางการเงินที่น่าเชื่อถือ เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีและ

โปร่งใส 
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8. พิจารณาผลก าไรและขาดทุนของบริษัทและเสนอจ่ายปันผลประจ าปีต่อคณะกรรมการบริษัท 

9. พิจารณาการด าเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

10. ก ากับดูแลให้มีขั้นตอนให้ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานเหตุการณ์หรือการกระท าที่ผิดปกติหรือการกระท าผิด

กฎหมาย ต่อคณะกรรมการบริหารอย่างทันท่วงที และในกรณีที่เหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบที่มี

สาระส าคัญจะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพ่ือพิจารณาแก้ไขภายในระยะเวลาอันสมควร  

11. ด าเนินการใดๆ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นหรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

หรือตามท่ีได้รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการบริษัท 

12. การด าเนินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในเรื่องใด ๆ ซึ่งได้รับการลงมติ และ/หรือ อนุมัติจาก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร จะต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบในการประชุม

คณะกรรมการบริษัทครั้งถัดไป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นนั้น 

จะไม่รวมถึงอ านาจ และ/หรือ การมอบอ านาจช่วงในการอนุมัติรายการใดที่ตน หรือผู้รับมอบอ านาจช่วง 

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน) มีส่วนได้เสียหรือ

ผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดขัดแย้งกับบริษัท ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

ตามท่ีข้อบังคับของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจ านวน 3  ท่าน ประกอบด้วย 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

ผศ. อรทัย วานิชดี ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายและโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโดยให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมผู้
ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
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2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถประเมิน ติดตามและควบคุม
ความเสี่ยงแต่ละประเภทให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้หน่วยงานต่างๆ มีส่วนร่วม ในการบริหารและ
ควบคุมความเสี่ยง 

3. ประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร และก าหนดวิธีการบริหารความเสี่ยงนั้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
รวมทั้งควบคุมดแูลให้มีการบริหารความเสี่ยงตามวิธีการที่ก าหนดไว้ 

4. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ  ที่จะ
ควบคุมความเสี่ยง 

5. มีอ านาจในการเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงหรือแต่งตั้งและก าหนดบทบาทที่ให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมี
หน้าที่บริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม และให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้การ
บริหารความเสี่ยงบรรลุวัตถุประสงค์ 

6. รายงานผลของการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

7. จัดท าคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
8. ระบุความเสี่ยงด้านต่างๆ พร้อมทั้ง วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งแนวโน้มซึ่งมี

ผลกระทบบริษัท 
9. จัดท าแผนงานเพื่อป้องกัน หรือลดความเสี่ยง  
10. ประเมินผล และจัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง 
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศ 
12. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Nomination and Compensation Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 3 ท่าน ดังนี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง 

นายทนง ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ผศ. อรทัย วานิชดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ด้านการสรรหา 

1. ก าหนดวิธีการสรรหาบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการให้เหมาะสมกับลักษณะและการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กร โดยการก าหนดคุณสมบัติ และความรู้ความช านาญแต่ละด้านท่ีต้องการให้มี 
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2. สรรหากรรมการ เมื่อถึงวาระที่จะต้องเสนอชื่อกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยการสรร
หาอาจพิจารณาจากกรรมการเดิมให้ด ารงต าแหน่งต่อ หรือเปิดรับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น หรือการใช้
บริษัทภายนอกช่วยสรรหา หรือพิจารณาจากบุคคลจากท าเนียบกรรมการอาชีพ หรือการให้กรรมการแต่
ละคนเสนอชื่อบุคคลที่ก าหนดไว้ 

3. พิจารณารายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ 

4. ตรวจสอบว่าบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อนั้นมีคุณสมบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. ด าเนินการทาบทามบุคคลที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์คุณสมบัติที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคคล

ดังกล่าวมีความยินดีที่จะมารับต าแหน่งกรรมการของบริษัท หากได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 
6. เสนอชื่อให้คณะกรรมการเพ่ือพิจารณาและบรรจุชื่อในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาแต่งตั้ง 
7. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารขึ้นไป 

ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน 

1. พิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้มีความเหมาะสม โดย
ทบทวนความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
อ่ืนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกับบริษัท และก าหนดหลักเกณฑ์ให้เหมาะสมเพ่ือให้เกิดผลงานตามที่
คาดหวัง ให้มีความเป็นธรรม และเป็นการตอบแทนบุคคลที่ช่วยให้งานของบริษัทประสบผลส าเร็จ 

2. ทบทวนรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนทุกประเภท เช่นค่าตอบแทนประจ า ค่าตอบแทนตามผลการ
ด าเนินงาน และค่าเบี้ยประชุม โดยค านึงถึงแนวปฏิบัติที่อุตสาหกรรมเดียวกันใช้อยู่ ผลประกอบการและ
ขนาดของธุรกิจของบริษัท และความรับผิดชอบ ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงที่บริษัทต้องการ 

3. พิจารณาเกณฑ์การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหาร
ระดับสูงตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

4. ก าหนดค่าตอบแทนประจ าปีของกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และ
ผู้บริหารระดับสูง ตามหลักเกณฑ์การจ่ายได้พิจารณาไว้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ืออนุมัติ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารสายงาน และผู้บริหารระดับสูง ส่วนของ
กรรมการ ให้คณะกรรมการบริษัทน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 

5. พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่มีการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ให้กรรมการและ
พนักงาน โดยยึดหลักให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น และสร้างแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่เพื่อให้เกิดจากสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาวและสามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพได้อย่าง
แท้จริง 



 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หนา้ 85 

 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

การคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทนั้น บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.

39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่  โดยมีองค์ประกอบและหลักเกณฑ์

การสรรหาดังนี้ 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริษัท 

1. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า 

(5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร 

และกรรมการของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด และกรรมการบริษัทจะเป็ นผู้

ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ 

2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

2.2 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม 2.1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ กรณีเลือกบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย

เพียงใดไม่ได้ 

2.3 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลง

มามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้เป็นประธานที่

ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 

ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย

จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้า

มารับต าแหน่งอีกได้ และกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะ เบียน

บริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก

ต าแหน่ง 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท โดยการลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่

ใบลาออกไปถึงบริษัท 
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5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ

รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

6. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดหรือกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปเว้น

แต่วาระของกรรมการผู้นั้นจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว

จะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน และมติของ

คณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ

จ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

7. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนเป็นประธานกรรมการ และในกรณีที่กรรมการพิจารณา

เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธาน

กรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

องค์ประกอบและการสรรหากรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระของบริษัทจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทและเห็นชอบโดยที่

ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดโดยพระราชบัญญัติ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและ/หรือระเบียบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการอิสระต้องมีจ านวนอย่างน้อย 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระมี

วาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับจากวันที่มีมติแต่งตั้ง และเมื่อครบวาระแล้ว หากคณะกรรมการ

บริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่ก็ให้กรรมการอิสระเดิมปฏิบัติหน้าที่

ต่อไป จนกว่าคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้แต่งตั้งกรรมการอิสระคนใหม่แทนกรรมการ

อิสระคนเดิมที่หมดวาระลง และ/หรือเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท โดยกรรมการอิสระ

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

คุณสมบัติคณะกรรมการอิสระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของ

กรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย  
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2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือ

ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 

ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ 

ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ/1 กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น

จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

/1 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ

ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณ์อ่ืนท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่

ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า  

ทั้งนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่

ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี

อ านาจควบคุมของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่ วนของส านักงานสอบ

บัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ

ควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่

ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุมหรือ

หุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

ก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือ

หุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่  

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่

ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ าหรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท

อ่ืนซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท 

9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

10. กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ

ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ านาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได ้

คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของผู้ขออนุญาต 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม

ของบริษัท 

2. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริ ษัทจด

ทะเบียน 

3. มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่ก าหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติ

และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ต้องมี

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คนที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการ

สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
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องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหาร 

1. คณะกรรมการบริหารจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัท  โดยจะพิจารณาจากผู้บริหารที่ด ารงต าแหน่งในระดับผู้อ านวยการสายงานขึ้นไป

เป็นกรรมการบริหารโดยต าแหน่งโดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร   

2. คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องเป็นกรรมการบริษัท และ/หรือผู้บริหารของบริษัท ซึ่งได้รับ

การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท  โดยมีจ านวนตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  และโดยที่

คณะกรรมการบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

องค์ประกอบและการสรรหาคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท 

โดยประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และควรประกอบกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

โดยส่วนใหญ่ทั้งนี้ให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนหนึ่งคนขึ้นเป็นประธาน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

องค์ประกอบและการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้มาจากการเสนอชื่อของคณะกรรมการบริหารโดยคัดเลือกจากบุคคลที่

มีชื่อเป็นคณะกรรมการบริหารอยู่ในขณะที่ท าการคัดเลือกเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

แต่งตั้งบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเข้ามาด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องมี

คุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนดโดย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ได้แก่ 

ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.3/2560 เรื่อง การก าหนดลักษณะขาด

ความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
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9.4  การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2561 บริษัทไม่มีเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมแต่อย่างใด ท าให้ไม่มี

การก าหนดนโยบายการก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดกลไกในการก ากับดูแลบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือรักษาผลประโยชน์จากเงินลงทุนของบริษัท โดยการส่งบุคคลเพ่ือเป็นตัวแทนของ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม รวมถึงก าหนดขอบเขต

อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่ชัดเจน  ตลอดจนก าหนดกลไกการ

ก ากับดูแลผ่านการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน รวมถึงการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยหรือ

บริษัทร่วมดังกล่าว โดยใช้หลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท ารายการซึ่งเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และข้อก าหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการติดตามเพ่ือประเมินและตรวจสอบ

อย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้การประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย เป็นไป

เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด) เมื่อ

วันที่ 14 มีนาคม 2561 มีมติที่เก่ียวข้องกับระเบียบข้อบังคับในการน าข้อมูลภายในของบริษัทท่ียังไม่ได้

เปิดเผยไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น ทางบริษัทมีข้อก าหนด ดังนี้ 

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท ต้องปฏิบัติดังนี้ 

ก) ต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท 

ข) ต้องไม่น าความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม 

ค) ต้องไม่ท าการซื้อขาย โอน หรือรับโอน หลักทรัพย์ของบริษัท โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูล

ภายในบริษัท และ/หรือเข้าท านิติกรรมอ่ืนใดโดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทซึ่งอยู่ในหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูล

ภายในของบริษัท ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วงระยะเวลา 1 เดือนก่อน

การเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน โดยข้อก าหนดดังกล่าวให้รวมความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร และลูกจ้างของบริษัท ด้วย หากผู้ใดฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ

ดังกล่าวจะถือว่าได้กระท าผิดร้ายแรง 
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กรรมการและผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือครองหลักทรัพย์ในบริษัทของตนเอง ตลอดจนคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และรับทราบบทก าหนดลงโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารจะต้องจัดส่งส าเนาการรายงานดังกล่าวแก่บริษัทในวัน

เดียวกับท่ีรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งก าหนดให้แจ้งภายใน 

3 วันท าการนับแต่วันที่มีการซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ 

ทางบริษัทได้ประกาศข้อบังคับดังกล่าวให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างทราบโดยทั่วกัน 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดบัญชีปี 2559 – ปี 2561 ให้แก่ผู้สอบ

บัญชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต.  ซึ่งมี

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดังนี้ 

          หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

1.ค่าสอบบัญชีประจ าปี 900,000 620,000 620,000 

2.ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล - 330,000 330,000 

3.ค่าตรวจสอบยอดยกมา 100,000 - - 

4.ค่าสอบทานกระดาษท าการ - - 100,000 

รวม 1,000,000 950,000 1,050,000 

หมายเหตุ: 

- ปี 2559 – ปี 2560 ผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 จาก

บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

- ปี 2561 ผู้สอบบัญชี คือ นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218  หรือ นางสาวนง

ราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 จากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด 

2. ค่าตอบแทนอ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งบริษัทเมื่อปี 2545 และเข้าจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์เอ็มเอไอ (MAI) เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561  ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 100,000,000 บาท ด าเนิน

ธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านมือถือ กีฬา และการท่องเที่ยว (Mobile Sport Tourism Expertise) และตลอด

ระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทรวมถึงบุคลากรได้ร่วมมือ ทุ่มเท เพ่ือพัฒนาให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยยึด

หลักการด าเนินธุรกิจบนแนวทางดังนี้ 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง รอบคอบ เอาใจใส่ และมี

วิสัยทัศน์กว้างไกล ไม่หาผลประโยชน์ให้ตนเองและพวกพ้องจากข้อมูลขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ

สาธารณะและไม่เปิดเผยข้อมูลความลับขององค์กรต่อบุคคลภายนอกรวมทั้งไม่ด าเนินการใดๆ อันเป็น

ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

พนักงาน :  บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อพนักงานอย่างยุติธรรมบริหารงานโดยความไม่ล าเอียงสนับสนุนใน

การสร้างศักยภาพในความก้าวหน้าและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของพนักงานรวมทั้งส่งเสริมให้

พนักงานมีความเข้าใจในเรื่องจรรยาบรรณ ที่พนักงานต้องพึงปฏิบัติ จัดสวัสดิการให้พนักงานอย่าง

เหมาะสม และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุจริตใจ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างมีเหตุผล 

ลูกค้า : บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามข้อปฏิบัติจริยธรรมธุรกิจ ที่กิจการก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด  

คู่ค้าและเจ้าหนี้ :  ผู้บริหารจะต้องปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม ไม่เรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ 

ที่ไม่ชอบธรรมจากคู่ค้า และหากปฏิบัติตามเงื่อนไขไม่ได้ ให้รีบแจ้งคู่ค้าให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกัน

ค้นหาแนวทางแก้ไข 

คู่แข่งทางการค้า :  บริษัทจะต้องปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี และ

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งขันทางการค้าด้วยวิธีที่ไม่สุจริต 

สังคมส่วนรวม : บริษัทจะไม่กระท าการใด ๆ ที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมทรัพยากรธรรมชาติและ

สภาพแวดล้อมอีกท้ังยังต้องแสวงหาโอกาสสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมปลูกฝังจิตส านึกของความ

รับผิดชอบต่อสังคมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่องและจริงจังรวมทั้งปฏิบัติหรือควบคุม

ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานที่ก ากับ

ดูแล 

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

บริษัทได้ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตาม

กฎหมาย การเคารพสิทธิซึ่งกันและกันและการดูแลรักษาทรัพยากรทั้งภายในบริษัทและสิ่งแวดล้อม

ภายนอก ซึ่งการให้ความส าคัญกับจริยธรรมในการด าเนินธุรกิจจะท าให้มีการปฏิบัติงานด้ วยความ
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ซื่อสัตย์ การควบคุมภายในท าได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้นส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นกับตลาดทุนและสร้าง

ความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุน 

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทให้ความส าคัญและตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสนับสนุนความเท่าเทียมกันในสังคม

อยู่เสมอมา โดยในบริษัทได้มีการจัดตั้งสวัสดิการของบริษัทซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพนักงานโดยตรง

เพ่ือเป็นตัวแทนของพนักงานในการเรียกร้องและพูดคุยกับผู้บริหารของบริษัทในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่อง

สวัสดิการและสิทธิจองพักงานในแง่มุมต่างๆคณกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีจ านวน 5 

คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นผู้แทนในการร่วมปรึกษาหารือ ควบคุมดูแล ตรวจตรา และเสนอความ

คิดเห็นในเรื่องสวัสดิการต่างๆ เพ่ือจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 

1.ร่วมหารือกับนายจ้างเพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

2.ให้ค าปรึกษาหารือ และเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 

3.ตรวจตา ควบคุม ดูแลสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 

4.เสนอข้อคิดเห็นและแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ ส าหรับลูกจ้างต่อคณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน 

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทได้ก าหนดไว้ในหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี หมวดที่ 3 บาทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องของ 

พนักงานบริษัท ให้ความส าคัญกับพนักงานทุกระดับของบริษัทโดยปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียมเป็น

ธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคนควบคู่ไปกับการ

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องรวมถึงการให้ความส าคัญกับการดูแล

รักษาสภาพแวดล้อมในการท างานโดยค านึงถึงความปลอดภัยในคุณภาพชีวิตของพนักงานเป็นส าคัญ 

กิจกรรมสานสัมพันธ์ภายในองค์กร 

งานเลี้ยงปีใหม่ประจ าปี 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หนา้ 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมความรู้เรื่องสิทธิประกันสังคมและเล่นเกมส์ ปี 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทจะต้องเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าทั้งด้านคุณภาพสินค้า 

และการให้บริการที่ดีและได้มาตรฐาน การรักษาความลับของลูกค้า และการให้ความส าคัญกับการก าหนด

ราคาที่เป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้นโยบายการก าหนดราคาที่มี และมีการยกระดับคุณภาพสินค้าการ

บริการให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

บริษัทจะต้องปฏิบัติหรือควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและ

รับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน และอาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคม 
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม 

 สนับสนุนเงินบริจาค  สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน  

 สนับสนุนเงินบริจาค  โรงพยาบาลพระยุพราชจอมบึง 

 สนับสนุนเงินบริจาคและสิ่งของ  มูลนิธิบ้านนกขมิ้น 

 สนับสนุนเงินบริจาคและอุปกรณ์การศึกษา  โครงการ MVP แบ่งปันเติมฝันให้น้อง ณ โรงเรียนบ้าน

โสมง และโรงเรียนบ้านสันป่าป๋วย จังหวัดตาก 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบริษัท ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 

กุมภาพันธ์ 2562 มีคณะกรรมการบริษัท (รวมถึงกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัททั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) องค์กร

และสภาพแวดล้อม 2) การบริหารความเสี่ยง 3) การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 4) ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสารข้อมูล และ 5) ระบบการติดตาม โดยมีแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่

จัดท าโดยคณะกรรมการบริษัท และได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทแล้ว 

 ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน บริษัทยังมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทาน

ระบบการควบคุมภายใน และระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบ

ระบบควบคุมภายใน และผู้บริหารบริษัท เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง

เพียงพอและเชื่อถือได้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ

ของบริษัท โดยจะมีการจัดท ารายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท 

และรายงานในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานตรวจสอบภายนอก 

(outsource) เพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพ่ือประเมินผลและสอบทานความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยบริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้มอบหมายให้ นางสาววรรณา 

เมลืองนนท์ (CIA, CPIA)  เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติงานหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทและน าเสนอ

รายงานการตรวจสอบภายใน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด และ นางสาววรรณา 

เมลืองนนท์ ซึ่งท าหน้าที่ในฐานะหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทนั้น มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ตรวจสอบ

ภายในเนื่องจากมีประวัติและประสบการณ์การตรวจสอบบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯและมีความ

น่าเชื่อถือ 

 ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายในของบริษัท จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้า
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งานตรวจสอบภายในหรือเทียบเท่าของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี 

2561 (แบบ 56-1) (โปรดพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามเอกสารแนบ 3) 
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12. รายการระหว่างกัน 
บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่

เกิดข้ึนนั้นเป็นการท ารายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เก่ียวข้อง

กันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้น

ในรอบบัญชีปี 2560 (สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2560) และปี 2561 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561) มี

รายละเอียดดังนี้ 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

1 .บริ ษัท  เ อ็มวี  

ฟู้ดส์ จ ากัด 

ค่าซื้อสินค้าและบริการ : 

บริษัทมีรายการซื้อสินค้าจาก

บ ริ ษั ท  เ อ็ ม วี  ฟู้ ด ส์  จ า กั ด 

เนื่องจากบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 

ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร้ า น อ า ห า ร 

Chester's Grill ซึ่ งบริษัทได้ซื้อ

อาหารและเครื่ องดื่ มส าหรับ

สนับสนุนการด าเนินงานการจัด

งาน Thailand Mobile EXPO ที่

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจาก
รายการซื้อสินค้าดังกล่าว 

 

 

0.46 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

0.51 

 

 

 

 

 

 

 

- 

บริษัทเป็นผู้ จัดงาน Thailand 

Mobile Expo ที่ ศู น ย์ ป ร ะ ชุ ม

แห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งด าเนินการซื้อ

อ า ห า ร แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ดื่ ม จ า ก

ร้านอาหาร Chester's Grill  ของ

บ ริ ษั ท  เ อ็ ม วี  ฟู้ ด ส์  จ า กั ด 

เนื่องจากมีสาขาให้บริการที่ศูนย์

ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีราคา

จ าหน่ายเป็นราคาตลาดทั่วไป 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาว่ารายการซื้ อสินค้า

ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล 

เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขการ

ช าระเงินปกติ ตามธุรกิจปกติ 



 

ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ  หนา้ 99 

 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

2.บริษัท ดู แอด

เวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

( ชื่ อ เ ดิ ม คื อ 

บ ริ ษั ท  ดี

เ ว ล ล๊ อ ป

เมนท์ ออน 

ออน ไล น์  

แอดเวอร์

ไ ท ซิ่ ง 

จ ากัด) 

รายได้จากการให้บริการ : 

บริษัทมีรายได้จากการขายและ

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์โมบาย

แอพพลิ เคชั่น “Doo Ads”กับ

บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจาก
รายการดังกล่าว 

 
1.95 

 

 

 

- 

 
- 
 

 

 

- 

บริษัทมีรายได้จากการขายและ

ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์โมบาย

แอพพลิเคชั่น “Doo Ads” กับ

บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

โดยมีราคาและเงื่อนไขการช าระ

เงินไม่แตกต่างจากการให้บริการ

กั บลู กค้ า ร าย อ่ืนซึ่ ง ส ามารถ

เทียบเคียงกันได ้

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมีความเห็นว่าการ

ให้บริการการพัฒนาแอพลิเคชั่น

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ

ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ เ พ่ื อ เ ป็ น

ประโยชน์ในการให้บริการตาม

ธุรกิจปกติของบริษัท อย่างไรก็ดี 

บริษัทมีนโยบายไม่พัฒนาโมบาย

แอพลิเคชั่นให้กับบริษัทภายนอก

แล้ว 

3.บริษัท ไบค์โซน 

จ ากัด 

รายได้ค่าเช่า : 

บริษัทเป็นผู้ด าเนินการจัดงาน

ด้านกีฬา โดยมีการให้เช่าพ้ืนที่

 

0.02 

 

 

- 

 

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าพ้ืนที่

จัดบูธส าหรับการจัดงาน Sport 

Event ที่งานเขาประทับช้างเทรล 

ซึ่งบริษัท ไบค์โซน จ ากัด เช่าพ้ืนที่
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

งานเขาประทับช้างเทรล ส าหรับ

การจัดบูธแสดงสินค้าประเภท

รถจักรยาน กับบริษัท ไบค์โซน 

จ ากัด 

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจาก
รายการดังกล่าว 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

ส าหรับการจัดบูธแสดงสินค้า

ประเภทรถจักรยาน โดยการให้

เช่าพ้ืนที่เป็นราคาปกติไม่แตกต่าง

จากราคาให้ เช่า พ้ืนที่ที่ คิดกับ

ลูกค้ารายอ่ืน  

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมี คว าม เห็ น ว่ า

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร

ให้บริการเช่าพ้ืนที่การจัดงานตาม

การด าเนินงานปกติของบริษัท 

โดยมีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่าง

จากการให้เช่าพ้ืนที่กับลูกค้าราย

อ่ื นทั่ ว ไ ป  ซึ่ ง เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม

สมเหตุสมผลและเป็นไปเ พ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท 

 ค่าเช่าจักรยาน : 

บริษัทมีการเช่ าจักรยานจาก
บริษัท ไบค์โซน จ ากัด เพ่ือใช้ใน
ง าน  Sport Event ที่ ง า น เ ข า
ประทับช้างเทรล 
 

 

0.02 

 

 

 

- 

 

 

บริษัทมีจ่ายค่าเช่าจักรยานให้แก่

บริษัท ไบค์โซน จ ากัด เพ่ือใช้ใน

ง าน  Sport Event ที่ ง า น เ ข า

ประทับช้างเทรล โดยราคาเช่า

จักรยานเป็นราคาปกติและมี

เงื่อนไขการช าระเงินที่เทียบเคียง
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจาก
รายการดังกล่าว 

- 

 

- กับราคาเช่าที่จัดหาจากผู้ให้เช่า

รายอื่น 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาว่ารายการเช่าจักรยาน

ดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนการ

จัดงาน Sport Event ที่งานเขา

ประทับช้างเทรล โดยรายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสมและ

ส ม เ ห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ เ พ่ื อ เ ป็ น

ประโยชน์ในการสนับสนุนการ

ด า เนินงานจัดงานของบริษัท 

เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไขการ

ช าระเงินที่ไม่แตกต่างจากการเช่า

จักรยานจากผู้ขายรายอ่ืน 

 ซื้อจักรยาน : 

บริษัทมี การซื้ อจั กรยานจาก

บริษัท ไบค์โซน จ ากัด 

บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจาก

รายการดังกล่าว 

 

- 

 

- 

 

0.05 

 

- 

บริษัทมี การซื้ อจั กรยานจาก

บริษัท ไบค์โซน จ ากัด เพ่ือใช้ใน

ส นั บ ส นุ น ง า น  Sport Event 

ต่างๆ ของบริษัท โดยมีราคาซื้อ

ตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการ

ช าระเงินไม่แตกต่างจากผู้ขายราย

อ่ืน 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาว่ารายการซื้อจักรยาน

ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการสนับสนุน

การจัดงาน Sport Event ต่างๆ 

ของบริษัท โดยรายการดังกล่าวมี

ความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

และเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ 

โดยมีราคาและเงื่อนไขการช าระ

เงินที่ ไม่ แตกต่ า งจากการซื้ อ

จักรยานจากผู้ขายรายอ่ืน 

4.บริษัท ฟอร์ท 

สมาร์ท เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน) 

 

เงินมัดจ าค่าสินค้า 

บริษัทมีรายการซื้อสินค้าและ

โฆษณาจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)  

บริษัทมี เ งินมัดจ าคงค้า งจาก
รายการดังกล่าว 

 

- 

 

 

 

2.41 

 

 

- 

 

 

 

2.41 

 

บริษัทมีรายการซื้อสินค้าและ

โฆษณาจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยมี

ราคาซื้อตามราคาตลาดและมี

เงื่อนไขการช าระเงินไม่แตกต่าง

จากผู้ขายรายอ่ืน 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เนื่องจากมี
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

ราคาและเงื่อนไขการช าระเงิน

ปกติ ตามธุรกิจปกต ิ

 รายได้ค่าบริการ 

บริษัทเป็นผู้จัดงาน Thailand 

Mobile Expo โดยมีการ

ให้บริการพื้นที่ส าหรับการจัด

แสดงงานแก่บริษัท ฟอร์ท 

สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจาก
รายการดังกล่าว 

 

1.97 

 

 

 

 

- 

0.90 

 

 

 

 

- 

บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ

พ้ืนที่ส าหรับการจัดแสดงงาน

ส าหรับงาน Thailand Mobile 

Expo กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยมี

ราคาและเงื่อนไขการช าระเงินไม่

แตกต่างจากการให้บริการกับ

ลู ก ค้ า ร า ย อ่ื น ซึ่ ง ส า ม า ร ถ

เทียบเคียงกันได้  

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาและมี คว าม เห็ น ว่ า

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ก า ร

ให้บริการเช่าพ้ืนที่การจัดงานตาม

การด าเนินงานปกติของบริษัท 

โดยมีราคาและเงื่อนไขไม่แตกต่าง

จากการให้เช่าพ้ืนที่กับลูกค้าราย

อ่ื นทั่ ว ไ ป  ซึ่ ง เ ห็ น ว่ า มี ค ว า ม

สมเหตุสมผลและเป็นไปเ พ่ือ
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง ลักษณะรายการระหว่างกัน 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท 

 ซื้อสินค้าและบริการ 

บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการ

จากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) 

บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจาก

รายการดังกล่าว 

 

4.50 

 

 

 

- 

8.67 

 

 

 

0.27 

บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการ

จากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 

จ ากัด (มหาชน) เพ่ือใช้ส าหรับ

โครงการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ

พิจารณาว่ารายการดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผล เนื่องจากมี

ราคาและเงื่อนไขการช าระเงิน

ปกติ ตามธุรกิจปกต ิ
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การค้ าประกัน 

รายการค้ าประกันระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนใน

รอบบัญชีปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียด

ดังนี้ 

 

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รายละเอียด 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

1.นายโอภาส  

เฉิดพันธุ์ 

การค้ าประกันหนี้สินให้แก่

บริษัท : 

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมี
หลักประกันคือ ที่ดิน พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งมีการ
ค้ าประกันโดยกรรมการ คือ 
นายโอภาส  เฉิดพันธุ์ มี
วงเงินค้ าประกันรวมเท่ากับ 
45.66 ล้านบาท ซึ่งการค้ า
ประกันดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีสถาบันการเงิน
เรียกร้อง โดยค้ าประกันเต็ม
วงเงินของสถาบันการเงิน 
ทั้งนี้ ไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนการค้ าประกัน
แต่อย่างใด  

 

บริษัทมียอดคงค้างของเงิน
กู้ยืมจากรายการดังกล่าว 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.01 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้

สถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน

คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมทั้งการ

ค้ าประกันของกรรมการบริษัท 

โดยมีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นาย

ธราธร ยวงบัณฑิต และนาย

ธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า

ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ า

ประกันดังกล่าว เป็นไปตาม

เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และ

เป็นการค้ าประกันเต็มวงเงินของ

วงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ การค้ าประกัน

ทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาไม่มีการคิด

ค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รายละเอียด 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

 

 

รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท เนื่องจากมีความจ าเป็นที่

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ 

2.นายธราธร ยวง

บัณฑิต 

การค้ าประกันหนี้สินให้แก่

บริษัท : 

บริษทัมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมี
หลักประกันคือ ที่ดิน พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งมีการ
ค้ าประกันโดยกรรมการ คือ 
นายธราธร ยวงบัณฑิต มี
วงเงินค้ าประกันรวมเท่ากับ 
55.28 ล้านบาท ซึ่งการค้ า
ประกันดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีสถาบันการเงิน
เรียกร้อง โดยค้ าประกันเต็ม
วงเงินของสถาบันการเงิน 
ทั้งนี้ ไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนการค้ าประกัน
แต่อย่างใด  
 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้

สถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน

คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมทั้งการ

ค้ าประกันของกรรมการบริษัท 

โดยมีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นาย

ธราธร ยวงบัณฑิต และนาย

ธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า

ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ า

ประกันดังกล่าว เป็นไปตาม

เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และ

เป็นการค้ าประกันเต็มวงเงินของ

วงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ การค้ าประกัน

ทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาไม่มีการคิด

ค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รายละเอียด 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

บริษัทมียอดคงค้างของเงิน
กู้ยืมจากรายการดังกล่าว 

 

23.01 - 

 

ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท เนื่องจากมีความจ าเป็นที่

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ 

3 . น าย ธี ร วั ฒน์  

สุวรรณพินิจ 

การค้ าประกันหนี้สินให้แก่

บริษัท : 

บริษัทมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้น
และเงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน เพ่ือใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมี
หลักประกันคือ ที่ดิน พร้อม
สิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งมีการ
ค้ าประกันโดยกรรมการ คือ 
นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ มี
วงเงินค้ าประกันรวมเท่ากับ 
46.29 ล้านบาท ซึ่งการค้ า
ประกันดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีสถาบันการเงิน
เรียกร้อง โดยค้ าประกันเต็ม
วงเงินของสถาบันการเงิน 
ทั้งนี้ ไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนการค้ าประกัน
แต่อย่างใด  

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้

สถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกัน

คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็น

กรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมทั้งการ

ค้ าประกันของกรรมการบริษัท 

โดยมีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นาย

ธราธร ยวงบัณฑิต และนาย

ธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า

ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ า

ประกันดังกล่าว เป็นไปตาม

เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และ

เป็นการค้ าประกันเต็มวงเงินของ

วงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ การค้ าประกัน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รายละเอียด 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

 

บริษัทมียอดคงค้างของเงิน
กู้ยืมสถาบันการเงินจาก
รายการค้ าประกันดังกล่าว 

 

 

23.01 

- 

 

ทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาไม่มีการคิด

ค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท เนื่องจากมีความจ าเป็นที่

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก

สถาบันการเงินเพ่ือใช้ในการ

ด าเนินธุรกิจ 

4 . น าย ธี ร วั ฒน์  

สุวรรณพินิจ 

การค้ าประกันสัญญาเช่า

ด าเนินงาน 

บริษัทมีการท าสัญญาเช่า
ด าเนินงานรถยนต์นั่งส่วน
บุคคลจากบริษัทลีซซิ่งแห่ง
หนึ่ง เพ่ือใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ โดยมีการค้ าประกัน
โดยกรรมการ คือ นาย
ธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ มี
วงเงินค้ าประกันรวมเท่ากับ 
2.95 ล้านบาท ซึ่งการค้ า
ประกันดังกล่าวเป็นไปตาม
เงื่อนไขท่ีบริษัทลีซซิ่งเงิน
เรียกร้อง ทั้งนี้ ไม่มีการคิด

2.95 

 

 

 

 

 

 

 

2.95 บริษัทมีการท าสัญญาเช่า

ด าเนินงานเพื่อใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ โดยมีการค้ าประกันของ

กรรมการบริษัท ได้แก่นาย

ธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า

ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ า

ประกันดังกล่าว เป็นไปตาม

เงื่อนไขของบริษัทลีซซิ่ง และเป็น

การค้ าประกันเต็มวงเงินของ

วงเงินสินเชื่อ ทั้งนี้ การค้ าประกัน
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง รายละเอียด 

มูลค่ารายการระหว่างกัน 

 (ล้านบาท) 
ความจ าเป็นและความ

สมเหตุสมผล งบปี 2560 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2560 

งบปี 2561 

สิ้นสุดวันที่ 

31 ธ.ค. 2561 

ค่าตอบแทนการค้ าประกัน
แต่อย่างใด  

ทั้งหมดท่ีได้กล่าวมาไม่มีการคิด

ค่าตอบแทนแต่อย่างใด 

ความเห็นคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

รายการดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและเป็นไปเพ่ือ

ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของ

บริษัท เนื่องจากมีความจ าเป็นที่

จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการ

ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อจาก

บริษัทลีซซิ่งเพ่ือใช้ในการด าเนิน

ธุรกิจ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่  1/2562 เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์  2562 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัท

หรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน

อนาคต ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มี

ความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและ

ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เก่ียวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่าง

บริษัท 

มาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการส าหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน ดังนี้ 
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กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสยี หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้า

ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรอง

ทางการค้าท่ีปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมี

เงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขท่ีสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการ

ถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตร

มาส 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันที่ไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็น

โดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณา

ให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการ

ตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อน

การเข้าท ารายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่า

ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการระหว่างกัน

จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกันนั้น ๆ 

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ก าหนด

นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้   

ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็น

ราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัท

กระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตรา

ค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการ

ตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมิน
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ราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ

ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อ

คณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดง

รายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และ

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดย

ส านักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ  ที่ตน

หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการเก่ียว

โยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสมาคมนัก

บัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การด าเนินธุรกิจ

ตามปกติของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับรายการระหว่างกันที่เกิดข้ึนในปัจจุบันและยังมีรายการอยู่อย่างต่อเนื่องใน

อนาคต คือ รายการซื้อสินค้าจากบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด เนื่องจากบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจ

ร้านอาหาร Chester's Grill ซึ่งบริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ซ่ึง

เป็นการสนับสนุนการด าเนินธุรกิจปกติ รายการเช่าหรือซื้อรถจักรยานจากบริษัท ไบค์โซน จ ากัด ซึ่งมีราคา

เช่าหรือราคาซื้อตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการช าระเงินที่ไม่แตกต่างจากการซื้อจากผู้ขายรายอื่นที่

เทียบเคยีงได้ และรายการซื้อบริการจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีราคาเทียบเคียง

ราคาคู่ค้ารายอื่น แต่ส าหรับรายการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น กับบริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  และ

เงินให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัท จะไม่มีรายการระหว่างกันเกิดข้ึนอีกในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันบริษัท

เน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับใช้ภายในบริษัท และในส่วนรายการเงินให้กู้แก่กรรมการ บริษัทก็มี

นโยบายจะไม่ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆแล้ว  

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน  

เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะ
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จัดให้มีการน าเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทาง

การค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถ

ด าเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกภายหลังการแปร

สภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ เพ่ือดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบาย

การก าหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของ

บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย 

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน  

กรณีท่ีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะให้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ี

คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะได้ให้

ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อ

น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

(1) งบแสดงฐานะการเงิน : บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน)        
หน่วย : ล้านบาท 

งบแสดงฐานะการเงิน 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 10.71 12.29 30.84 22.31     41.90 12.77 

เงินลงทุนช่ัวคราว – เงินลงทุนเพื่อค้า - - - -     23.14 7.05 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 34.89 40.02 47.65 34.48   148.19 45.17 

สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า 5.03 5.78 3.27 2.37       3.18 0.97 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 0.96 1.10 2.94 2.12       6.71 2.04 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 51.59 59.19 84.69 61.29  223.12 68.02 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน       

เงินฝากธนาคารทีต่ิดภาระค้ าประกัน 0.20 0.23 - - - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 31.88 36.57 49.67 35.94     73.74 22.48 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.46 0.52 3.58 2.59       5.06 1.54 

สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี 0.58 0.66 0.24 0.17     15.76 4.80 

ภาษีเงินไดร้อขอคืน - - - -       9.18 2.80 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2.46 2.82 0.01 0.01       1.18 0.36 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 35.57 40.81 53.50 38.71   104.92 31.98 

รวมสินทรัพย ์ 87.16 100.00 138.19 100.00  328.05 100.00 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้     

หนี้สินหมุนเวียน        

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 28.25 32.41 33.73 24.41   105.22 32.07 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีครบก าหนดช าระในหนึ่ง

ปี 

3.08 3.54 4.85 3.51 
      5.05 1.54 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนที่ครบก าหนด                       

.   ช าระในหนึ่งปี 

0.69 0.80 3.18 2.30 6.81 2.08 

เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนท่ีจัดเป็นหนีส้ินหมุนเวยีน - - - -       4.27 1.30 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 0.34 0.39 1.08 0.78 -    - 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.70 0.80 1.24 0.90      2.62 0.80 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 33.07 37.93 44.07 31.89 123.98  37.79% 

หนี้สินไม่หมนุเวียน        

เจ้าหนี้การคา้ไมห่มุนเวียน - - - - 33.99 10.36 

เงินกู้ยืมระยะยาว 13.86 15.90 18.16 13.14       8.84 2.69 

หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 0.70 0.80 6.89 4.99     15.97 4.87 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2.89 3.31 3.37 2.44       7.56 2.31 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 17.45 20.01 28.42 20.56    66.36 20.23 

รวมหนี้สิน 50.51 57.95 72.49 52.46 190.34 58.02 

ส่วนของผู้ถือหุน้        

ทุนเรือนหุ้น       

   ทุนจดทะเบียน 10.00 11.47 10.00 7.24 100.00 30.48 

   ทุนที่ออกช าระแล้ว 10.00 11.47 10.00 7.24 100.00 30.48 

ส่วนเกินมลูค่าหุ้น - - - - 88.10 26.86 

ก าไรสะสม       

ทุนส ารองตามกฎหมาย 1.00 1.15 1.00 0.72 1.00 0.30 

ยังไม่ได้จัดสรร  25.65 29.43 54.70 39.58 (51.39) (15.67) 
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งบแสดงฐานะการเงิน 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2559 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2560 

สิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2561 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 36.65 42.05 65.70 47.54 137.71 41.98 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 87.16 100.00 138.19 100.00 328.05 100.00 
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(2) งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน)  
หน่วย : ล้านบาท 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว ตรวจสอบแล้ว 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย  34.39 17.97  91.17 32.02  221.67 49.17 

รายได้จากการบริการ  152.24 79.57  192.90 67.74  228.82 50.75 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  0.53 0.28  -    - - - 

รายได้อื่น 4.19 2.19  0.68 0.24 0.36 0.08 

รวมรายได้  191.34 100.00  284.75 100.00   450.85 100.00 

ต้นทุนขาย  36.62 19.14  83.74 29.41  294.93 65.42 

ต้นทุนการให้บริการ  82.63 43.18  91.00 31.96   128.04 28.40 

ค่าใช้จ่ายในการขาย  15.72 8.22  23.84 8.37    20.46 4.54 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  32.79 17.14  48.10 16.89     68.09 15.10 

รวมค่าใช้จ่าย  167.76 87.68  246.68 86.63    511.52 113.46 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและ

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 

 23.58 12.32 38.07 13.37 (60.67) (13.46) 

ต้นทุนทางการเงิน 1.22 0.64  1.19 0.42        2.43 0.54 

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงิน

ได้ 

 22.36 11.68  36.88 12.95   (63.10) (14.00) 

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้ (4.56) (2.38) (7.83) (2.75) 12.64 2.80 

ก าไรส าหรับปี  17.80 9.30  29.05 10.20 (50.46) (11.19) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี - - - - (1.63) (0.37) 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 17.80 9.30 29.05 10.20 (52.10) (11.56) 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (ค านวณจาก 

มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) 
0.89  1.45  (2.52) 
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(3) งบกระแสเงินสด : บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 หน่วย : ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรวจสอบ

แล้ว 

ตรวจสอบ

แล้ว 

ตรวจสอบ

แล้ว 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน     

ก าไร(ขาดทุน)ก่อนรายได้(คา่ใช้จ่าย)ภาษีเงินได ้ 22.36 36.88 (63.10) 

รายการปรับกระทบก าไรเป็นเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน    

   ก าไรจากการปรับมลูค่าเงินลงทุน - - (0.00) 

ค่าเผื่อการรับคืนสินค้า(กลับรายการ) 0.32  (0.05) (0.16) 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู -  0.26 0.03 

ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินทรัพย ์ - - 0.18 

การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมลูค่าสุทธิที่จะได้รับ -  0.11 1.22 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 0.09  -    - 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0.53)  -    - 

ค่าเสื่อมราคา 2.76  3.75 6.73 

ค่าจัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไมม่ีตัวตน 0.01  0.06 1.37 

(ก าไร)ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์และค่าตดัจ าหน่ายทรัพย์สิน (0.01)  0.01 - 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายตัดจ่าย - 2.45 - 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 0.42  0.48 2.16 

ดอกเบี้ยรับ (2.21)  (0.06) (0.15) 

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 1.22 1.19 2.43 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สิน

ด าเนินงาน 

24.43 45.08 (49.27) 

สินทรัพย์ด าเนินงานลดลง (เพิ่มขึน้)    

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน (23.77)  (12.97) (100.41) 

สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า (2.13)  1.65  (1.14) 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (0.89)  (1.98) (3.77) 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (0.01) - (1.35) 

หนี้สินด าเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)    

เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 21.63  5.46 105.48 
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งบกระแสเงินสด 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ตรวจสอบ

แล้ว 

ตรวจสอบ

แล้ว 

ตรวจสอบ

แล้ว 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.53 0.54 1.39 

เงินสดรับจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 19.79  37.78 (49.08) 

จ่ายภาษีเงินได ้ (4.31) (6.76) (10.26) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 15.48 31.02 (59.34) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน    

เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง(เพิ่มขึ้น) 0.67  -    (23.14) 

เงินฝากประจ าที่ติดภาระค้ าประกนัลดลง(เพิ่มขึ้น) (0.20) 0.20 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นบคุคลที่เกีย่วข้องกันลดลง 19.47  -    - 

ดอกเบี้ยรับ 2.80  0.06 0.15 

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0.83  -    - 

เงินสดรับจากการขายอุปกรณ ์ 0.05  0.53 - 

เงินสดจ่ายจ่ายเพื่อซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ์ (1.34)  (12.11) (11.84) 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน (0.37)  (3.18) (2.85) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน 21.91  (14.50) (37.69) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน    

เงินสดจ่ายช าระหนีต้ามสัญญาเช่าการเงิน (0.56)  (1.27) (6.25) 

รับเงินกู้ยืมระยะยาว 5.00  10.00 - 

จ่ายช าระเงินกูร้ะยะยาว (2.85)  (3.93) (4.85) 

จ่ายดอกเบี้ย (1.22) (1.19) (2.43) 

เงินสดจ่ายเงินปันผล (40.00) - (54.00) 

เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสุทธิ - - 175.63 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (39.63) 3.61   108.10 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ (2.24) 20.13 11.07 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นป ี 12.95 10.71 30.84 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นป ี 10.71  30.84 41.90 
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(4) อัตราส่วนทางการเงิน : บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน)  

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  

(Liquidity ratio)       

 

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.56 1.92 1.80 

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.38 1.78 1.72 

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.71 0.80 (0.71) 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 10.83 12.18 9.16 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 33 30 39 

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 9.25 20.20 91.38 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ วัน 39 18 4 

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี ้ เท่า 40.71 17.22 9.86 

ระยะเวลาช าระหนี ้ วัน 9 21 37 

Cash Cycle วัน 63 26 7 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

(Profitability Ratio)      

 

อัตราก าไรขั้นต้น ร้อยละ 36.11 38.48 6.11 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน ร้อยละ 12.64 13.40 (13.47) 

อัตราก าไรอื่น ร้อยละ 2.19 0.24 0.08 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร ร้อยละ 65.62 81.50 97.81 

อัตราก าไรสุทธิ ร้อยละ 9.30 10.20 (11.19) 

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ร้อยละ 37.28 56.76 (12.40) 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 

(Efficiency Ratio)      

 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ ร้อยละ 20.69 25.78 (21.65) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร ร้อยละ 56.91 73.64 (55.12) 

อัตราการหมุนของสินทรัพย ์ เท่า 2.22 2.53 1.93 
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อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

(Financial Policy Ratio)      

 

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ เท่า 1.38  1.10 1.38 

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย เท่า 17.21 32.78 (19.16) 

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (cash basis) เท่า 0.34 1.51 (0.74) 

อัตราการจ่ายเงินปันผล  ร้อยละ 224.72 185.89 - 
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14.  การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

ผลการด าเนินงาน 

ภาพรวมผลการด าเนินงานที่ผ่านมา  

เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) (M Vision Public 
Company Limited) (“บริษัท” หรือ “MVP”) ตั้งแต่ปี 2559 – ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและ
รายได้จากการให้บริการเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จาก
การให้บริการ (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ส าหรับช่วง 3 ปี ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 55.37 ต่อปี 
ส าหรับรายได้จากการขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการในปี 2560 เทียบกับปี 2559 มีอัตราการเติบโตร้อย
ละ 52.21 และปี 2561 เปรีบเทียบกับปี 2560 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 58.59 โดยรายได้ส่วนใหญ่ของบริษัทมา
จากงานแสดงสินค้าสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไอที ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” ซึ่งเป็นงาน
โทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีการจัดแสดงงานปีละ 3 ครั้ง ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งบริษัทเป็นผู้
ให้บริการจัดงานดังกล่าวตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา โดยในปี 2562 บริษัทได้เปลี่ยนสถานที่จัดงาน “Thailand 
Mobile EXPO” เป็นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เนื่องจากบริษัทได้รับแจ้งจากศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติว์่าจะท าการปิดปรับปรุงพ้ืนที่จัดแสดงงาน 

นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นผู้จัดงานสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) การจัดงานแข่งขันกีฬา อาทิ การจัดงาน
กีฬา Samsung Galaxy 10K Thailand Championship และให้บริการโฆษณาสื่อออนไลน์ การให้บริการ 
Agency การบริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น โดยงานโฆษณาทางสื่อออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจ
โฆษณาสื่อออฟไลน์ เพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพราะในปัจจุบันนั้นผู้บริโภคมี
การใช้งานสมาร์ทโฟนและสื่อออนไลน์อย่างแพร่หลาย อีกทั้ง บริษัทเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าในร้านค้าออนไลน์ ในแบ
รนด์สินค้าของผู้ผลิตภายใต้แบรนด์ “Samsung” โดยจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน แท็บ
เล็ต และอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.s-estore.com ส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการ
จ าหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทได้ขยายธุรกิจ E-Commerce  ด้วยการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า
ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า (Consumer Electronics : CE) เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าในกลุ่มสินค้า
เทคโนโลยี (Information Technology : IT) เช่น เครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์ เป็นต้น 

บริษัทมีรายได้รวมในปี 2559 – ปี 2561 เท่ากับ 191.34 ล้านบาท 284.75 ล้านบาท และ 450.85 ล้าน
บาทตามล าดับ มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้รวม (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ส าหรับช่วง 
3 ปี ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 53.50 ต่อปี แบ่งเป็น 1) รายได้จากการจัดงาน (Event) เท่ากับ 115.22 ล้านบาท 
151.67 ล้านบาทและ 166.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.22 ร้อยละ 53.26 และร้อยละ 37.03 ของรายได้
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รวมตามล าดับ 2) รายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) เท่ากับ 34.71 ล้านบาท 34.93 ล้าน
บาทและ 60.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.14 ร้อยละ 12.27 และร้อยละ 13.37 ของรายได้รวมตามล าดับ 
3) รายได้จากการขายสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เท่ากับ 36.69 ล้านบาท 97.47 ล้านบาท และ 
223.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.17 ร้อยละ 34.23 และร้อยละ 49.58 ของรายได้รวมตามล าดับ และ
รายได้อ่ืนเท่ากับ  4.72 ล้านบาท 0.68 ล้านบาทและ 0.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.47 ร้อยละ 0.24 และ
ร้อยละ 0.08 ของรายได้รวมตามล าดับ 

 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

โครงสร้างรายได้ 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้าน

บาท 
สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

1. การจัดงาน  (Event) 115.22 60.22% 151.67 53.26% 166.82  37.00% 

2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) 34.71 18.14% 34.93 12.27%  60.33  13.38% 

3. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 36.69 19.17% 97.47 34.23% 223.35  49.54% 

รายได้จากการขายและบริการ 186.62 97.53% 284.07 99.76% 450.50  99.92% 

 รายได้อื่น 4.72 2.47% 0.68 0.24% 0.36 0.08% 

รายได้รวม 191.34 100.00% 284.75 100.00% 450.86 100.00% 
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โครงสร้างรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

การจดัแสดงงาน  (Event Organizer) งานโฆษณาและเอเจนซ่ี  (Media & Agency) 
ธุรกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนกิส์ (e-Commerce) รายได้อ่ืน * รายได้จากการขายและบริการไมร่วมรายได้อื่น 

ล้านบาท 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทสามารถจ าแนกรายได้แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย กลุ่ม
ธุรกิจการจัดงาน กลุ่มธุรกิจบริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และรายได้อ่ืนซึ่ง
ประกอบด้วย รายได้ขายสินค้าล้าสมัย ดอกเบี้ยรับ รายได้จากการส่งเสริมการขาย ก าไรจากการขายเงินลงทุน
บริษัทร่วม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดรายได้แต่ละประเภทกลุ่มธุรกิจ ดังนี้ 

1) รายได้จากการจัดงาน  (Event Organizer)  
ในปี 2559 – ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานเท่ากับ 115.22 ล้านบาท 151.67 ล้านบาท และ 

166.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.22 ร้อยละ 53.26 และร้อยละ 37.00 ของรายได้รวม
ตามล าดับ 

โดยบริษัทเป็นผู้จัดงานและให้บริการพ้ืนที่ในงานแสดงสินค้าให้กับลูกค้าค่ายโทรศัพท์มือถือ รายได้
หลักของงาน Thailand Mobile Expo มาจาก 3 ส่วน ได้แก่ การบริการพ้ืนที่แสดงสินค้าในงาน การขาย
สื่อโฆษณาภายในงาน รายได้ค่าบริการออแกไนซ์เซอร์ ส าหรับรายได้จากการจัดงานกีฬา บริษัทจะมี
รายได้จากการเป็นพันธมิตรและผู้สนับสนุนงานหลัก และผู้สนับสนุนงานทั่วไป การขายสื่อโฆษณาภายใน
งาน การบริการพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าในงาน การจ าหน่ายของที่ระลึกในการจัดงาน และค่าสมัครเข้า
ร่วมงานของนักกีฬา เป็นต้น ส าหรับรายได้จากการจัดงานสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และอ่ืนๆ 
บริษัทมีรายได้บริการจัดงาน โดยมีการก าหนดราคาให้บริการโดยคิดจากต้นทุนของบริษัทบวกด้วยก าไรที่
ต้องการของบริษัทในแต่ละงาน 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้บริการจัดงานเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 36.45 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นละ 
31.63  เมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการจัดงานเพ่ิมขึ้นในทุกกิจกรรม โดยเป็นการ
เพ่ิมขึ้นจากรายได้ในส่วนของการจัดงาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก เนื่องจากในปี 2560 ทาง
บริษัทมีการท าสัญญาเช่าพ้ืนที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพ่ิมขึ้น จาก 14,043 ตารางเมตร ใน
ปี 2559 เป็น 15 ,543 ตารางเมตรในปี 2560 ท าให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
นอกจากนี้ บริษัทมีรายได้จากการจัดงานกีฬาด้านสุขภาพภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K 
Thailand Championship  2017 งานวิ่งเขาประทับช้าง 2017 งานวิ่งตะนาวศรีเทรล งานวิ่งชงโครัน 
และบริษัทมีการขยายการจัดงานด้านอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น เช่น โครงการเปิดตัว LG งาน
เลี้ยงเพ่ือขอบคุณตัวแทนจ าหน่าย Huawei การประชุมเชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy S8 การประชุม
เชิงปฏิบัติการ Samsung Galaxy Note8 งาน Here Samsung Workshop S7 Huawei-Smart Inter 
Master Dealer Samsung Workshop Note 8 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 และ PTE Dealer Party เป็นต้น  

อีกทั้ง ปี 2560 บริษัทได้เริ่มการให้บริการรถคาราวานเพ่ือใช้สนับสนุนและเสริมสร้างความ
สะดวกสบายในการจัดงานต่างๆ ของบริษัท โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงานสามารถใช้
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บริการรถคาราวานของบริษัทได้ โดยในปี 2560  บริษัทมีรายได้จากการให้บริการรถคาราวานเท่ากับ 
2.31 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการจัดงาน 166.82 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 37.00 ของ
รายได้รวม เพ่ิมข้ึน 15.16 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 9.99 เมื่อเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัท
มีรายได้จากการจัดงานเพ่ิมขึ้น โดยเป็นการเพ่ิมขึ้นจากรายได้ในส่วนของการจัดงาน Thailand Mobile 
Expo เป็นหลัก เนื่องจากบริษัทขยายพ้ืนที่การจัดแสดงงานและขายพ้ืนที่ดังกล่าว ตลอดจนขายสื่อ
โฆษณาในบริเวณงานได้เพ่ิมขึ้น โดยมีรายได้รวมประมาณ 118.29 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมี
รายได้ 108.39 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีการขยายงานให้บริการรถคาราวานเพ่ิมขึ้น อาทิ เช่น งาน
เทศกาลดนตรี รวมไปถึงการให้บริการรถคาราวานตามสวนผลไม้ต่างๆ อีกด้วย ที่มีรถคาราวานให้บริการ
มากกว่า 70 คันในปีนี้  

และบริษัทมีรายได้จากการจัดงานด้านอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมหลากหลายมากขึ้น เช่น งานโครงการ
เปิดตัวสินค้า งานเลี้ยงเพ่ือขอบคุณตัวแทนจ าหน่าย การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น 
รายได้จากการจัดงาน (Event) ของบริษัทประกอบด้วย 3 ประเภท ดังนี้ 

1.1. รายได้จากการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile Expo 
การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ Thailand Mobile Expo ซึ่งจัดงานเป็นประจ า

ทุกปี ปีละ 3 ครั้ง ส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo รายได้ส่วนใหญ่มาจาก 3 ส่วน 
ได้แก่ การให้เช่าพื้นที่แสดงสินค้าในงาน การจ าหน่ายสื่อโฆษณาภายในงาน และรายได้ค่าบริการ
ออแกไนซ์เซอร์ เป็นส าคัญ ทั้งนี้ รายได้จากการจัดงานของบริษัทมาจากการจัดงาน Thailand 
Mobile Expo เป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายได้จากการจัดงานทั้งหมด 

1.2. รายได้จากการจัดงานกีฬา  
การจัดงานกีฬาของบริษัท ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือการจัดงานที่บริษัท

เป็นเจ้าของงาน การให้บริการจัดงานกีฬา และการจัดงานร่วมกับพันธมิตร ซึ่งรายได้จากการจัด
งานที่บริษัทเป็นเจ้าของงานมาจาก 

2.1 รายได้จากผู้สนับสนุนหลัก (Sponsor) 
2.2 ค่าสมัครเข้าร่วมงานของนักกีฬา 
2.3 การจ าหน่ายของที่ระลึกในการจัดงาน  
2.4 การบริการพ้ืนที่จัดแสดงสินค้าในงาน 
2.5 การขายสื่อโฆษณาภายในงาน 
2.6 รายได้จากการให้บริการรถคาราวาน 
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ส าหรับการจัดงานร่วมกับพันธมิตร บริษัทรับผิดชอบในการบริหารจัดการพ้ืนที่โดยจัดหา
ร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor) ในการจัดงาน 

โดยบริษัทเริ่มด าเนินการจัดงานเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา ประเภทวิ่งถนนตั้งแต่ปี 2559 
คืองานวิ่งเพ่ือสุขภาพภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship 2016 
ขึ้นเป็นปีแรก ทั้งนี้ ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการจัดงานกีฬาด้านสุขภาพเพ่ิมขึ้น ภายใต้ชื่องาน 
Samsung Galaxy 10K Thailand Championship  2017 ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของงาน และการ
เข้าร่วมการจัดงานโดยเป็นส่วนหนึ่งของภาคี จ านวน 4 งาน ได้แก่ งานเขาประทับช้าง งานจอม
บึงมาราธอน งานตะนาวศรี และงานวิ่งที่บริษัทรับจ้างจัดงาน คืองานชงโครัน เป็นต้น  

นอกจากการจัดงานวิ่งของบริษัทแล้ว บริษัทยังมีรายได้การให้บริการรถคาราวานในปี 
2560  เนื่องจากบริษัทได้เริ่มการให้บริการรถคาราวานเพ่ือใช้สนับสนุนและเสริมสร้างความ
สะดวกสบายในการจัดงานต่างๆ ของบริษัท โดยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าที่เข้าร่วมงาน
สามารถใช้บริการรถคาราวานของบริษัทได้ โดยบริษัทให้เช่ารถคาราวานในพ้ืนที่งานต่างๆ อาทิ 
งานวิ่งตะนาวศรี งานก้าวคนก้าว งาน wonder fruit งาน Big mountain   

และส าหรับปี 2561 บริษัทมีการให้บริการรถคาราวานในการสนับสนุนงานต่างๆ คือ 
งานวิ่ง TOA Rockman Sumanan และงานวิ่งสวนสัตว์เปิดเขาเขียว KhaoKheow10 Season 
2018 เป็นต้น 

1.3. รายได้จากการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และงานโปรเจค 
บริษัทให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดฝึกอบรม 

(Workshop) งานสัมมนา การจัดงานนิทรรศการ การจัดกิจกรรมภายในของลูกค้าหลากหลาย
รูปแบบ โดยเน้นไปที่งานที่เก่ียวข้องกับธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  

 
2) รายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) 

ในปี 2559 – ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่เท่ากับ 34.71 ล้าน
บาท 34.93 ล้านบาทและ 60.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.14 ร้อยละ 12.27 และร้อยละ 13.38 
ของรายได้รวมตามล าดับตามล าดับ 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่เพ่ิมขึ้น 0.22 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.63 จากปี 2559 บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นของงานประเภทงานโฆษณา และรายได้เอเจนซี่
เพ่ิมข้ึนจากการให้บริการงานเอเจนซี่มากขึ้น โดยบริษัทให้บริการเอเจนซี่จ านวน 8 งาน อาทิ งานโครงการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดยะลา  งาน Galaxy Gift รวมทั้งในปี 2560 บริษัทมีการให้บริการโฆษณา
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ผ่านรถคาราวานเพ่ิมขึ้น โดยมีรายได้จากการ Wrap สติ๊กเกอร์ รถคาราวานเป็นปีแรก โดยปี 2560 มี
รายได้จากการ Wrap ประมาณ 1.77 ล้านบาท จากโครงการก้าวคนละก้าว งาน Wonder Fruit งาน Big 
Mountain และงานวิ่งตะนาวศรี 

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่เพ่ิมขึ้น 25.40 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 72.73 จากปี 2560 บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากงานโครงการประชาสัมพันธ์ทาง
การตลาด มูลค่า 14.80 ล้านบาท และโครงการบริการจัดท าและพัฒนาแอพพลิเคชั่น มูลค่า 16.00 ล้าน
บาท เป็นต้น 
โดยรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) ของบริษัทประกอบด้วย 

2.1. รายได้จากการให้บริการ Media 
1) สื่อออนไลน์ เป็นการให้บริการที่ต่อยอดจากธุรกิจโฆษณาสื่อออฟไลน์ เพ่ือให้ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และบริษัทมีช่องทางออนไลน์ที่
หลากหลายที่ได้รับความนิยม อาทิ เว็บไซต์ของบริษัท และ Facebook ของบริษัทมียอด
ผู้ติดตามสูงถึงหนึ่งล้านผู้ติดตาม รายได้จากการโฆษณาสื่อออนไลน์เป็นรายได้จากการ
ขายพ้ืนที่ส าหรับเนื้อหา (Content) และการขายพ้ืนที่โฆษณา (Banner) ที่ลูกค้าเลือกซื้อ
สื่อบนช่องทางออนไลน์ของบริษัท  

2) สื่อออฟไลน์ เป็นรายได้จากการขายหนังสือและโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ (Offline) ของ
บริษัท  

3) รายได้จากการให้บริการโฆษณาในรถคาราวาน บริษัทเริ่มมีรายได้จากการจ าหน่ายพ้ืนที่
โฆษณารอบรถคาราวาน (สติ๊กเกอร์) เป็นลวดลายต่างๆ ตามท่ีลูกค้าต้องการ  

2.2. รายได้จากการบริการ Agency 
บริษัทมีการจัดหาช่องทางโฆษณาภายนอกให้กับลูกค้า รวมทั้งการให้บริการดูแล และ

จัดการหน้าเว็ปไซต์ของลูกค้าตามความต้องการ เช่น มีการบริหารจัดการเว็บไซต์งานประมงจาก
ภาครัฐแห่งหนึ่ง และงาน Galaxy Gift โดยการเป็นตัวแทนของแบรนด์ของลูกค้าในการบริหาร 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาดบนสื่อดิจิทัลครบวงจรเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า มีการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพ่ือให้บรรลุความต้องการทางการตลาด มีการ
ประเมินผล วัดผล เพ่ือให้งานที่ท านั้นบรรลุตามความต้องการของลูกค้า โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวยะลา งาน LG G6 Media Online งาน Online-Jerhigh/Jinny งานวิ่ง Siam paragon 
together RUN 2018 งานวิ่ง BlackMores RUN 2018 งานวิ่งอเมซิ่งไทยแลนด์ มาราธอน 2018 
และงานมหกรรมจิตอาสาภาคใต้ ครั้งที่ 1 เป็นต้น 
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2.3. รายได้จากการให้บริการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (Development) 
บริษัทยังมีรายได้จากการให้บริการพัฒนาแอพพลิเคชั่น (Application) เป็นการ

ให้บริการรับจ้างพัฒนางานระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นของลูกค้า โดยบริษัทเป็นผู้พัฒนา
งานระบบทั้งหมด บริษัทมีรายได้จากการพัฒนาระบบและซอฟแวร์แอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทมีแนวทางในการให้บริการพัฒนาระบบดังกล่าวแก่
ลูกค้าภายนอกลดลงเนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบและซอฟแวร์แอพพลิเคชั่นเป็น
ของตนเองเพ่ือใช้สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทในอนาคตต่อไป  

 
3) รายได้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) 

ในปี 2559 – ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 36.69 ล้านบาท 97.47 
ล้านบาท และ 223.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 19.17 ร้อยละ 34.23 และร้อยละ 49.54 
ของรายได้รวมตามล าดับ  

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น 60.78 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 165.66 จากปี 2559 เนื่องจากปริมาณและราคาขายสินค้าเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการเพ่ิมขึ้นจาก
การขายสินค้าประเภทสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ หรือ Consumer Electronics (CE) และสินค้าด้าน
เทคโนโลยีไอทีหรือ Information Technology (IT) อาทิ การ์ด และมอนิเตอร์ ซึ่งบริษัทได้เริ่มท าสัญญา
ขายเพ่ิมเติมของสินค้า CE และ IT กับทาง Samsung เมื่อเดือนมกราคม 2560 ท าให้บริษัทมีรายได้จาก
ธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มข้ึน 

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีรายได้จากธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น 125.88 ล้านบาทหรือ
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 129.15 จากปี 2560 เนื่องจากโครงการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือพิเศษโครงการ
หนึ่งให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561 
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ต้นทุนแยกตามประเภทธุรกิจ 

โครงสร้างต้นทุน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน ล้านบาท สัดส่วน 

Event Organizer  59.95 50.27% 68.41 39.15% 95.97 22.69% 

Media&Agency  26.08 21.87% 25.43 14.55% 33.63 7.95% 

E-Commerce  33.21 27.85% 80.91 46.30% 293.37 69.36% 

ต้นทุนจากการให้บริการและการขาย

สินค้า 
119.24 100.00% 174.75 100.00% 422.97 100.00% 

บริษัทมีต้นทุนแยกตามประเภทุรกิจ 3 ประเภท ประกอบด้วย  
1) ต้นทุนจากการให้บริการจัดงาน 

โดยสามารถแบ่งต้นทุนจากการจัดงานออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
1.1) ต้นทุนการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ อาทิ ต้นทุนบริการพ้ืนที่บูธ ต้นทุนโครงสร้างและ
อุปกรณ์ ต้นทุนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ต้นทุนการด าเนินงานและเบ็ดเตล็ด เป็นต้น 
1.2) ต้นทุนการจัดงานกีฬา อาทิ ค่าสนามวิ่ง ค่าจ้างท าเหรียญรางวัล ค่าเสื้อกีฬา ค่าอาหารว่างในงานวิ่ง 
ค่าบริการจับเวลาผู้เข้าแข่งขัน ค่าพิมพ์ป้ายเบอร์นักกีฬา และค่าจ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น 

- ต้นทุนขายสินค้าในการจัดงาน อาทิ ต้นทุนการซื้อสินค้าประเภทของที่ระลึกที่จ าหน่ายภายในงาน 
(Merchandise) เป็นต้น 

- ต้นทุนการให้บริการรถคาราวาน อาทิ ค่าเสื่อมราคา ค่าแรง ค่าท าความสะอาด เป็นต้น 
1.3) ต้นทุนการจัดงานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม (Workshop) และอ่ืนๆ อาทิ ต้นทุนในการจัดงาน ต้นทุน
โครงสร้างและอุปกรณ์ ค่าผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์สิ่งพิมพ์ และวิทยุ เป็นต้น 

โดยในปี 2559 - ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานทั้งหมดเท่ากับ 59.95 
ล้านบาท 68.41 ล้านบาทและ 95.97 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.27 ร้อยละ 39.15 และร้อยละ 
22.69 ของต้นทุนขายและให้บริการรวม โดยจากอัตราส่วนต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานต่อ
รายได้จากการขายและให้บริการรวมเท่ากับร้อยละ 32.12 ร้อยละ 24.08 และร้อยละ 21.30 ของรายได้
จากการขายและให้บริการรวมตามล าดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการต้นทุนบริการจากการ
ให้บริการจัดงานได้ดีข้ึนอย่างตอ่เนื่อง 

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนบริการจากการให้บริการจัดงานเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 8.47 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้น
คิดเป็นร้อยละ 14.12 จากปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีต้นทุนการจัดงานเกี่ยวกับกีฬามากขึ้นเป็นหลัก โดย
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ในปี 2559 บริษัทจัดงานกีฬาเพียงงานเดียว ขณะที่ในปี 2560 มีการจัดงานกีฬาด้านสุขภาพทั้งหมด
จ านวน 4 งาน ภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship  2017 งานวิ่งเขา
ประทับช้าง 2017 งานวิ่งตะนาวศรีเทรล และงานวิ่งชงโครัน นอกจากนี้ก็ยังมีต้นทุนเพ่ิมขึ้นจากการจัด
งานต่างๆ มากขึ้นส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนบริการในส่วนของการจัดงานเพ่ิมขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับ
รายได้ที่เพ่ิมข้ึน 

ส าหรับปี 2561 พบว่ามีต้นทุนบริการจากการจัดงานทั้งหมดเท่ากับ 95.97 ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ 22.69 ของต้นทุนขายและให้บริการรวม เพ่ิมขึ้นจ านวน 27.56 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อย
ละ 28.72 จากปีก่อน โดยเพ่ิมขึ้นเนื่องจากบริษัทมีต้นทุนค่าเช่าพ้ืนที่ งาน Thailand Mobile Expo 
เพ่ิมข้ึน และต้นทุนค่าเสื่อมราคารถคาราวานจากจ านวนรถคาราวานที่เพ่ิมมากขึ้น 

 
2) ต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่  

 โดยต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนดังนี้ 
2.1) ต้นทุนจากการให้บริการ Media 

- ต้นทุนในการให้บริการสื่อโฆษณาออนไลน์ อาทิ ค่าใช้จ่ายบนโชเชียล Facebook  ค่าใช้จ่าย
บ ารุงรักษาระบบ ค่าจ้างเขียนบทความบนOnline เป็นต้น 

- ต้นทุนขายในการจัดท านิตยสารและต้นทุนในการให้บริการสื่อโฆษณาออฟไลน์  ประกอบด้วย 
ต้นทุนในการผลิตนิตยสาร ต้นทุนการพิมพ์ ต้นทุนค่าจ้างการเขียนคอลัมน์ ต้นทุนการท าเล่ม
หนังสือ และต้นทุนช่องทางการจัดจ าหน่าย เป็นต้น  

- ต้นทุนจากการให้บริการโฆษณาในรถคาราวาน ประกอบด้วย ต้นทุนค่าสติ๊กเกอร์เป็นส าคัญ 
โดยบริษัทเริ่มการให้บริการโฆษณาในพ้ืนที่รอบรถคาราวาน ในปี 2560 เช่น งานก้าวคนละก้าว 
งาน Big Mountain Music งานวิ่งตะนาวศรี และงาน Wonderfruit Festival 

2.2) ต้นทุนจากการให้บริการ Agency อาทิ ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างพิธีกร 
ค่าบริการถ่ายท าวีดีโอ เป็นต้น 

2.3) ต้นทุนจากการให้บริการพัฒนาระบบและซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น (Development) อาทิ เงินเดือน
ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม Doo Ads ค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น เป็นต้น 

โดยในปี 2559 - ปี 2561 มีต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ เท่ากับ 
26.08 ล้านบาท25.43 ล้านบาทและ 33.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.87 ร้อยละ 14.55 และร้อย
ละ 7.95  ของต้นทุนขายและให้บริการรวม โดยอัตราส่วนต้นทุนบริการจากการให้บริการงานโฆษณาและ
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เอเจนซี่ต่อรายได้การให้บริการรวมเท่ากับร้อยละ 13.98 ร้อยละ 8.95 และร้อยละ 7.47 ของรายได้ขาย
และให้บริการรวมตามล าดับ 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนบริการในส่วนของงานโฆษณาและเอเจนซี่ลดลง 0.66 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.52 จากปี 2559 โดยต้นทุนลดลงจากต้นทุนจากการให้บริการงานพัฒนาแอพพลิเคชั่น 
(Application) และต้นทุนขายหนังสือและโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ (Offline) ลดลงสอดคล้องกับรายได้
จากการให้บริการงานพัฒนาแอพพลิเคชั่นและต้นทุนขายหนังสือและโฆษณาบนสื่อออฟไลน์ที่ลดลงเป็น
หลัก  

ส าหรับปี 2561 พบว่ามีต้นทุนบริการในส่วนของงานโฆษณาและเอเจนซี่เท่ากับ 33.63 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.95 ของต้นทุนขายและให้บริการรวม เพ่ิมขึ้นจ านวน 8.20 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นคิด
เป็นร้อยละ 32.25 จากปีก่อน สอดคล้องกับรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ที่เ พ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีต้นทุนการให้บริการเอเจนซี่เพ่ิมขึ้นจากงานที่ให้บริการเพ่ิมขึ้นเป็นหลัก ซึ่งมีต้นทุนหลักอาทิ 
ค่าจ้างท าสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างวิทยากร ค่าจ้างพิธีกร ค่าบริการถ่ายท าวีดีโอ เป็นต้น  

 
3) ต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)  

โดยในปี 2559 – ปี 2561 มีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 33.21 ล้านบาท 
80.91 ล้านบาทและ 293.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.85 ร้อยละ 46.30 และร้อยละ 69.36 ของ
ต้นทุนขายและให้บริการรวม โดยอัตราส่วนต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่อรายได้การ
ให้บริการรวมเท่ากับร้อยละ 17.80 ร้อยละ 28.48 และร้อยละ 65.12 ของรายได้ขายและให้บริการรวม
ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น 47.70 ล้านบาท
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 143.60 จากปี 2559 โดยเพ่ิมขึ้นตามปริมาณและต้นทุนขายสินค้าที่เพ่ิมขึ้นตาม
รายการสินค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ส าหรับปี 2561 พบว่ามีต้นทุนขายสินค้าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เท่ากับ 293.37 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 69.36 ของต้นทุนขายและบริการรวม เพ่ิมข้ึนจ านวน 212.46 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิด
เป็นร้อยละ 262.59 จากปีก่อน ซึ่งเพ่ิมขึ้นตามยอดขายของโครงการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือพิเศษ
โครงการหนึ่งให้แก่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งเป็นโครงการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561 
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 
 ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย เท่ากับ 15.72 ล้านบาท 23.84 ล้านบาท 
และ 20.46 ล้านบาทตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการขายจะเป็นในส่วนของเงินเดือนพนักงานขาย โบนัสพนักงานขาย 
ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย และค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า เป็นต้น โดยในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขาย
เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 เท่ากับ 8.12 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 51.63 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2559 มี
ค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้นจากค่าคอมมิชชั่นของฝ่ายขายเป็นหลักโดยเพ่ิมขึ้นจาก 7.71 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 
9.31 ล้านบาทในปี 2560 หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.72 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และเงินเดือนพนักงานขาย
เพ่ิมข้ึนจาก 3.82 ล้านบาท เป็น 6.01 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 57.31เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ประกอบ
กับการเพ่ิมขึ้นจากค่าบริการช่องทางจ าหน่ายสินค้าที่เพ่ิมขึ้น โดยบริษัทเริ่มใช้บริการช่องทางจ าหน่ายสินค้า
ออนไลน์เพิ่มเติมส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการรับช าระเงินออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทาง
ส าหรับการเรียกเก็บเงินจากการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์  ประกอบกับในปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายส าหรับค่า
โฆษณาและส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากการโปรโมทสินค้า E-Commerce ผ่านช่องทางต่างๆ มากขึ้น 

ในช่วงปี 2559 - ปี 2561 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 8.22 ร้อยละ 
8.37 และร้อยละ 4.54 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายในการขายที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นระหว่างปี 
2559 - ปี 2560 ผลมาจากบริษัทมีค่าบริการส าหรับช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์และค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
สินค้าเพ่ิมข้ึนจากการจ าหน่ายสินค้า E-Commerce ของบริษัท 

ส าหรับปี 2561 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการขายเท่ากับ 20.46 ล้านบาทหรือลดลงจ านวน 3.38 ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 14.18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากมีการปรับอัตราการจ่ายค่าคอมมิชชั่นและการบริหาร
ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าที่ดีข้ึน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ 32.79 ล้านบาท 48.10 ล้าน

บาท และ 68.09 ล้านบาท ตามล าดับ ค่าใช้จ่ายในการบริหารหลักจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของส านักงานที่จ่าย
ให้กับพนักงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสพนักงาน ค่าสอบบัญชี และเงินสมทบประกันสังคม เป็นต้น โดยบริษัทมี
ค่าใช้จ่ายในการบริหารดังกล่าวในปี 2559 - ปี 2561 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 67.59 ร้อยละ 66.86 และร้อยละ 
76.89 ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งหมดตามล าดับทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ
รายได้รวม ในช่วงปี 2559 – ปี 2561 พบว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวม เท่ากับร้อยละ 17.14 



 

ส่วนที่ 3 ฐานะการด าเนินงานและผลการด าเนินงาน หน้า 132 

 

ร้อยละ 16.89 และร้อยละ 15.10 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าบริษัทมีการบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้น
เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา 

ส าหรับปี 2560 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 48.10 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เท่ากับ 
15.31ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 46.68 ส่วนใหญ่ เป็นการเพ่ิมจากเงินเดือนพนักงานจ านวน 15.21 ล้านบาท 
หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 60.61 เป็นผลจากบริษัทมีการเพ่ิมพนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายขาย และ
ฝ่ายร้านค้า เพ่ือการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ที่ขยายเพ่ิมขึ้นจึงจ าเป็นต้องเพ่ิมพนักงานส าหรับดูแลการขาย E-
Commerce และเป็นการเพ่ิมขึ้นของค่าบริการตัวแทนรับช าระเงิน จ านวน 0.38 ล้านบาท จากปี 2559 
นอกจากนี้ ยังมีรายการค่าเสื่อมราคา ค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ เป็น
ต้น  

ส าหรับปี 2561 พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 68.09 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นจ านวน 19.99 ล้าน
บาทหรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 41.56 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน ค่าที่ปรึกษา และค่าเสื่อมราคา โดยเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพ่ิมขึ้น 7.34 ล้านบาท เนื่องจากการ
ปรับเงินเดือนพนักงานประจ าปี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน 1.74 ล้านบาท เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่งเพ่ิมขึ้นจากต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ยส่งผลให้ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
รวม โดยปี 2561 มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 15.10 ลดลงจากปี 2560 ที่มี
สัดส่วนเท่ากับร้อยละ 16.89 แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการบริหารได้ดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกับรายได้ของบริษัท 

ต้นทุนทางการเงิน 

ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ 1.22 ล้านบาท1.19 ล้านบาทและ 
2.43 ล้านบาท ตามล าดับ ส าหรับปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินลดลงจ านวน 0.03 ล้านบาท หรือลดลงร้อย
ละ 2.63 เนื่องจากดอกเบี้ยเบิกเกินบัญชีมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา เป็นผลมาจากบริษัท
มีกระแสเงินสดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลจากผลประกอบการของบริษัท ส่งผลให้บริษัทพ่ึงพิงการกู้ยื มเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือใช้ในการด าเนินงานจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินเบิกเกินบัญชีลดลง ลดลงจากดอกเบี้ยเงินเบิกเกิน
บัญชี จ านวน 0.62 ล้านบาท และการลดลงของดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลงจ านวน 0.21 ล้านบาท 
เนื่องจากมีการจ าหน่ายรถยนต์ ในช่วงปี 2560 
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เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินต่อรายได้รวมในปี 2559 - ปี 2561 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินต่อ
รายได้รวมเท่ากับร้อยละ 0.64 ร้อยละ 0.42 และร้อยละ 0.54 ตามล าดับ ซึ่งต้นทุนทางการเงินหลัก คือ รายการ
เงินกู้ยืมระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมี เงินกู้ยืมระยะยาวและเงินกู้ยืม
ระยะยาวที่ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปีจ านวน  16.94 ล้านบาท 23.01 ล้านบาทและ 13.89 ล้านบาท ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 2.43 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1.25 ล้านบาทหรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 104.71 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของการท าสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ือซื้อ
สินทรัพย์เพิ่มขึ้น ได้แก่ รถคาราวาน ส าหรับการรองรับการขยายตัวของธุรกิจท าให้บริษัทมีดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว
และดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมขึ้น  

อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิ 
ในปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีก าไรขั้นต้นเท่ากับ  67.38 ล้านบาท 109.32 ล้านบาท และ 

27.52 ล้านบาทตามล าดับ คิดเป็นอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 36.11 ร้อยละ 38.48 และร้อยละ 6.11 ของ
รายได้จากการขายและบริการตามล าดับ  

ก าไรขั้นต้นในปี 2560 เพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 41.95 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.24 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นทุกส่วนงาน ได้แก่ งานบริการจัดงาน งานบริการโฆษณาและเอเจนซี่ และ
งานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือมีอัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 47.97 ร้อยละ  24.86 ร้อยละ 9.47 ใน
ปี 2559 เพ่ิมเป็นร้อยละ 54.89 ร้อยละ 27.22 และร้อยละ 16.99 ในปี 2560 ตามล าดับ สาเหตุที่อัตราก าไร
ขั้นต้นของส่วนงานบริการจัดงาน และงานบริการโฆษณาและเอเจนซี่ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการบริหารต้นทุนที่ดีข้ึน
จากปี 2559 ส่งผลให้บริษัทสามารถท าก าไรขั้นต้นได้ดีขึ้น ส าหรับก าไรขั้นต้นของการขายสินค้า บริษัทมีอัตราก าไร
ขั้นต้นเพ่ิมสูงขึ้นจากปี 2559 เป็นผลจากบริษัทมีการขายสินค้า E-Commerce เพ่ิมขึ้นจากเดิม ส าหรับการขาย
สินค้า E-Commerce บริษัทจะได้รับส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับราคาขายตามประเภทของสินค้าที่ขายได้ ส่งผล
ให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทจะค่อนข้างคงที่ ประกอบกับบริษัทมีการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นทั้งในส่วนของต้นทุนในการ
จัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าปลายทางและต้นทุนค่าขนส่ง จากการว่าจ้างตัวแทนส าหรับเป็นช่องทางการขาย ช่อง
ทางการช าระเงิน และการขนส่งสินค้า เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทเป็น
ระบบและมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีก าไรขั้นต้นเท่ากับ 27.52 ล้านบาท ลดลงจ านวน 81.80 ล้านบาทหรือ
ลดลงร้อยละ 74.82 เมื่อเทียบกับปี 2560 โดยมีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากงานบริการจัดงาน และงานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือบริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นจากส่วนงานบริการจัดงาน งานโฆษณาและเอเจนซี่ และงาน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2561 คิดเป็นดังนี้ 
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 ส่วนงานบริการจัดงาน ก าไรร้อยละ 42.47 จากร้อยละ 54.89 ในปี 2560  

 ส่วนงานโฆษณาและเอเจนซี่ ก าไรร้อยละ 44.26 จากร้อยละ 27.22 ในปี 2560 

 ส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ขาดทุนร้อยละ 31.35 จากร้อยละ 16.99 ในปี 2560 
โดยในปี 2561 ในส่วนของการให้บริการจัดงาน บริษัทมีอัตราก าไรขั้นต้นลดลงจากปีก่อน โดยจากส่วน

งานการให้บริการจัดงานนั้นบริษัทมีก าไรขั้นต้นจากงาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก ในขณะที่บริษัทมี
ต้นทุนในส่วนงานดังกล่าวเพ่ิมขึ้นจากการท าสัญญาเช่าพ้ืนที่กับทางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพ่ิมขึ้นเป็น 
20,233 ตารางเมตร จาก 15,543 ตารางเมตรในปีก่อนหน้า เนื่องจากมีการเปิดเช่าพ้ืนที่ในโซนใหม่ (โซน C1) เป็น
ครั้งแรก ท าให้บริษัทมีต้นทุนค่าพ้ืนที่และต้นทุนในการโปรโมทพ้ืนที่เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารับรู้เพ่ิมขึ้น  

นอกจากนี้ ในปี 2561 บริษัทเริ่มมีการซื้อรถคาราวานเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาของรถคาราวาน
เพ่ิมข้ึนด้วย  

ส าหรับในส่วนของการให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ มีอัตราก าไรขั้นต้นเพ่ิมขึ้น เนื่องจากปี 2561 
บริษัทมีรายได้จากงานโฆษณาและเอเจนซี่เพ่ิมขึ้นจากงานโครงการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดเป็นหลัก โดย
รายได้ส่วนใหญ่มาจากงาน Agency ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นที่สูง และส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีอัตราก าไร
ขั้นต้นลดลงเนื่องจากบริษัทมีโครงการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษโครงการหนึ่งให้แก่ลูกค้ารายหนึ่งซึ่งเป็น
โครงการใหม่ในเดือนสิงหาคม 2561 โดยลูกค้ารายดังกล่าวได้กล่าวหาบริษัทว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงร่วมกันที่ลง
นาม และได้ปฏิเสธการที่จะรับสินค้าดังกล่าวท าให้บริษัทต้องจัดหาช่องทางการจัดจ าหน่ายโทรศัพท์ในช่องทางอ่ืน 
ประกอบการราคาตลาดของสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือรุ่นดังกล่าวลดลง ท าให้บริษัทต้องจ าหน่ายสินค้าในราคา
ที่ต่ ากว่าที่ควรจะเป็น อย่างไรก็ตามในเดือนกันยายน 2561 บริษัทคู่กรณีกล่าวหาว่าบริษัทไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ร่วมกันที่ลงนามในเดือนสิงหาคม 2561 โดยขอเรียกค่าเสียหายจ านวน 9.2 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2561 ทางบริษัทได้ยื่นค าให้การต่อสู้คดีและฟ้องแย้งเรียกค่าเสียหายจากการผิดสัญญากับบริษัทคู่กรณี เป็นจ านวน
เงิน 106.3 ล้านบาทรวมดอกเบี้ย ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ทั้งนี้ ทนายความของบริษัทมี
ความเห็นว่าบริษัทมิได้เป็นฝ่ายผิดข้อตกลงร่วมกันข้างต้นและฝ่ายบริหารของบริษัทเห็นว่าบริษัทจะชนะคดีและจะ
ไม่มีผลเสียหายที่เป็นสาระส าคัญต่อบริษัท บริษัทจึงไม่ได้ตั้งส ารองส าหรับความเสียหายจากคดีความดังกล่าวไว้ใน
บัญชี 

เมื่อพิจารณาในส่วนก าไรพบว่า ในปี 2559 ปี 2560 บริษัทมีก าไรส าหรับปี เท่ากับ 17.80 ล้านบาท 
29.05 ล้านบาทตามล าดับ และในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนส าหรับปีที่ 50.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรเท่ากับ 
ก าไรร้อยละ 9.30 ก าไรร้อยละ 10.20 และขาดทุนร้อยละ 11.19 ตามล าดับ  

โดยในปี 2560 บริษัทมีก าไรเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2559 จ านวน 11.25 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
63.20 เป็นการเพ่ิมขึ้นจากการบริหารต้นทุนการจัดงาน Thailand Mobile Expo ที่มีอัตราก าไรขั้นต้นสูงขึ้น และ
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การให้บริการงานในโครงการต่างๆ ที่มีอัตราก าไรสูงและมีจ านวนหลายโครงการ ประกอบกับบริษัทมี การบริหาร
ค่าใช้จ่ายได้ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2559 – ปี 2561 เท่ากับร้อย
ละ 17.14 ร้อยละ 16.89 และร้อยละ 15.10 ตามล าดับ  

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีขาดทุนส าหรับปี 50.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนส าหรับปีเท่ากับร้อย
ละ 11.19 ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากอัตราก าไรขั้นต้นของบริษัทที่ลดลง จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการ
ที่มีสัดส่วนการเพ่ิมขึ้นมากกว่ารายได้ที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งในปี 2561 บริษัทมีการเพ่ิมพ้ืนที่งาน Thailand Mobile Expo 
ส่งผลให้ต้นทุนเพ่ิมขึ้นในขณะที่รายได้ยังเพ่ิมขึ้นไม่มากนักเนื่องจากบริษัทเปิดพ้ืนที่ในโซนใหม่ ส าหรับต้นทุน
โฆษณาและเอเจนซี่เพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับรายได้การให้บริการงานโฆษณาและเอเจนซี่ที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากธุรกิจใน
ส่วนงานดังกล่าวมีมีรายได้ส่วนใหญ่มาจากงานโฆษณาออนไลน์ซึ่งมีอัตราก าไรขั้นต้นที่สูงกว่า รวมทั้งต้นทุนงาน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่เพ่ิมสูงขึ้นจากเหตุการณ์โครงการโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมี
ค่าใช้จ่ายขายและค่าใช้จ่ายบริหารเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือน โบนัส และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เนื่องจากการปรับ
เงินเดือนพนักงานประจ าปี ค่าใช้จ่ายจัดส่งสินค้าเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับยอดขายของ E-Commerce และค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานเพ่ิมข้ึน และสัดส่วนต้นทุนทางการเงินที่เพ่ิมข้ึนส่งผลให้ก าไรสุทธิลดลงดังกล่าวเป็นส าคัญ 
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ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์รวม 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 87.16 ล้านบาท 
138.19 ล้านบาท และ 328.05 ล้านบาทตามล าดับ ส าหรับรายการสินทรัพย์ที่ส าคัญซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์รวมของบริษัท มีดังนี้ 

สินทรัพย์หมุนเวียน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเท่ากับ 51.59 ล้านบาท 
84.69 ล้านบาทและ 223.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.19 ร้อยละ 61.29 และร้อยละ 68.02 ของ
สินทรัพย์รวมตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์หมุนเวียนที่ส าคัญ ดังนี้ 

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายการเงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสดมูลค่าเท่ากับ 10.71 ล้านบาท 30.84 ล้านบาท และ 41.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
15.26 ร้อยละ 12.29 ร้อยละ 22.31 และร้อยละ 12.77 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ ซึ่งประกอบด้วย 
เงินสด เงินฝากสถาบันการเงินประเภทกระแสรายวัน และเงินฝากสถาบันการเงินประเภทออมทรัพย์ 

- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน – สุทธิ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อ่ืน 

จ านวนเท่ากับ 34.89 ล้านบาท 47.65 ล้านบาท และ 148.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.02 
ร้อยละ 34.48 และร้อยละ 45.17 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 23.03 66.01 23.62 49.57 74.72 50.42 

รายได้ที่ยังไมเ่รียกช าระ 9.27 26.57 1.65 3.46 4.00 2.70 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 2.57 7.36 22.37 46.95 67.37 45.46 

ลูกหนี้อ่ืน 0.02 0.06 0.01 0.02 2.10 1.42 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ 34.89 100.00 47.65 100.00 148.19 100.00 
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เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 และปี 2560 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น จ านวน 
12.76 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 36.58 ซึ่งการเพ่ิมขึ้นดังกล่าวเป็นไปตามรายได้จากการ
ให้บริการของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น โดยในปี 2560 รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนของบริษัท ประกอบด้วย
ลูกหนี้การค้าเท่ากับ 23.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 49.57 ของยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้
อ่ืน รองลงมาได้แก่ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเท่ากับ 22.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.95 ของ
ยอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนของบริษัท โดยรายการลูกหนี้การค้าของบริษัทเพ่ิมขึ้นมีความสัมพันธ์กับ
ยอดรายได้ของบริษัทและรายการค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าซึ่งประกอบด้วยค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า ค่าเช่า
จ่ายล่วงหน้า และเงินประกันความเสียหาย เป็นต้น 

เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 และปี 2561 บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึนเท่ากับ 100.54 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 211.00 เนื่องจากบริษัทมีการท าการสนับสนุนทางการขาย (Marketing Support) ใน
โครงการโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษ ท าให้บริษัทมีลูกหนี้การค้าเพ่ิมข้ึนจาก 23.62 ล้านบาท เป็น 74.72 ล้าน
บาท และบริษัทมีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพ่ิมขึ้นจาก 22.37 ล้านบาทเป็น 67.37 ล้านบาท จากการรับรู้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก 

ส าหรับรายการลูกหนี้การค้าของบริษัท บริษัทมีการก าหนดนโยบายการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า
ส่วนใหญ่ประมาณ 30-60 วัน โดยมีรายละเอียดมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุคงค้างดังนี้ 

ลูกหนีก้ารค้า 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 17.82 77.35 17.15 72.55 52.74 70.58 

เกินก าหนดช าระ       

     น้อยกว่า 3 เดือน 4.93 21.42 3.3 13.98 4.08 5.46 

     3-6 เดือน 0.15 0.67 2.58 10.94 10.59 14.17 

     7-12 เดือน 0.38 1.64 0.87 3.70 7.43 9.94 

     มากกว่า 12 เดือน 0.08 0.33 - - 0.03 0.04 

รวม 23.36 101.41 23.90 101.17 74.87 100.20 

หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู - - - - (0.03) (0.04) 

หัก ค่าเผื่อการรับคืน (0.32) (1.41) (0.28) (1.17) (0.12) (0.16) 

ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 23.03 100.00 23.62 100.00 74.72 100.00 
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จากตารางแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าแยกตามอายุคงค้าง (Aging) ข้างต้นพบว่า ณ วันที่ 31 
ธันวาคมปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 ลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระและที่ค้าง
ช าระไม่เกิน 3 เดือน มีมูลค่าเท่ากับ 17.82 ล้านบาท 17.15 ล้านบาท และ 52.74 ล้านบาทตามล าดับ
หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 77.35 ร้อยละ 72.55 และร้อยละ 70.58 ของลูกหนี้การค้าสุทธิตามล าดับ 
ส าหรับค่าเผื่อการรับคืนซึ่งเป็นรายการหักกับลูกหนี้การค้าของบริษัทเกิดจากรายการประมาณการรับคืน
สินค้านิตยสาร WHATPHONE ซึ่งมีสัดส่วนการรับคืนประมาณร้อยละ 70 ซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงกับผู้จัด
จ าหน่ายนิตยสารดังกล่าวที่ก าหนดให้บริษัทเนื่องจากบริษัทมีนโยบายการรับคืนสินค้าที่จ าหน่ายให้กับผู้
จัดจ าหน่ายหากจ าหน่ายสินค้าไม่หมดเมื่อครบระยะเวลาการจ าหน่ายตามที่ตกลงระหว่างกัน ซึ่งบริษัทมี
นโยบายประมาณการลดหนี้ที่เกิดจากการรับคืนสินค้าโดยบริษัทประมาณขึ้นโดยพิจารณาจากอัตรายอด
รับคืนเทยีบกับยอดขายในอดีตโดยถัวเฉลี่ย 

บริษัทมีการก าหนดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่เกินก าหนดช าระมากกว่า 12 เดือน โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยวิธีการก าหนดช่วงอายุลูกหนี้และสถานภาพของ
ลูกหนี้เป็นเกณฑ์ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ที่มีอายุค้างช าระเกินกว่า 1 ปี  และพิจารณา
ร่วมเป็นรายกรณี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 0.08 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.33 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ และไม่มียอดลูกหนี้การค้ามากกว่า 12 เดือน ในปี 
2560 ส่งผลให้บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ สิ้นปี 2560 อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 มีมูลค่า
ลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดช าระในช่วง 7-12 เดือน เท่ากับ 7.43 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 9.94 ของ
ลูกหนี้การค้าสุทธิซึ่งได้รับช าระในภายหลังมาบางส่วนแล้ว และอีกบางส่วนอยู่ระหว่างการด าเนินการ
หารือกับลูกค้าเพ่ือรับช าระเงิน และส าหรับลูกหนี้การค้าที่เกินก าหนดมากกว่า 12 เดือน เท่ากับ 0.03 
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.04 ของลูกหนี้การค้าสุทธิ บริษัทคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได้ ส่งผลให้บริษัทตั้ง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยจ านวนดังกล่าว  

- สินค้าคงเหลือและงานระหว่างท า 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีสินค้าคงเหลือมูลค่าเท่ากับ 5.03 ล้านบาท 

3.27 ล้านบาท และ 3.18 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.78 ร้อยละ 2.37 และร้อยละ 0.97 ของ
สินทรัพย์รวมตามล าดับ โดยสินค้าคงเหลือของบริษัทประกอบด้วยนิตยสาร และสินค้าที่เตรียมไว้ส าหรับ
การขายผ่านช่องทาง   E-Commerce ซึ่งมีการก าหนดระดับสินค้าคงคลังขั้นต่ าของสินค้า E-Store เพ่ือ
เป็นการก าหนดจ านวนสินค้าคงคลังที่ต้องส ารองไว้กันสินค้าขาดตลาด และเป็นจุดสั่งซื้อเพ่ือป้องกันไม่ให้
เสียโอกาสในการขายสินค้าของบริษัท โดยบริษัทจะมีการเก็บสินค้า E-Store ประเภทเดียวคือสินค้า
ประเภทอุปกรณ์สื่อสาร อาทิ โทรศัพท์มือถือ แทปเลต อุปกรณ์สวมใส่ และอุปกรณ์เสริม ส าหรับสินค้า
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ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสินค้าไอที บริษัทจะไม่มีการซื้อสินค้ามาเก็บสต๊อคไว้ แต่จะใช้
วิธีการส่งค าสั่งซื้อไปยังผู้จ าหน่ายก็ต่อเมื่อลูกค้าได้สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์แล้วเท่านั้น ส าหรับ
งานระหว่างท าของบริษัทประกอบด้วยการพัฒนาระบบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายงานระหว่างท าเป็นต้น 

ในปี 2560 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงเนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายระหว่าง
ปี 2560 และมีการปรับลดมูลค่าสินค้าล้าสมัยจากการตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้า E-Commerce 
จ านวน 0.08 ล้านบาท โดยบริษัทพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติ
ของธุรกิจและตามสภาพปัจจุบันของสินค้าคงเหลือเป็นเกณฑ์ ซึ่งค านวณจากมูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับจาก
การขายหักด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีมูลค่าสินค้าคงเหลือและงานระหว่างท าลดลงจ านวน 0.09 ล้านบาทหรือ
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.72 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทมีสินค้าคงคลังประเภทนิตยสาร
และสินค้า E-Store ลดลง นอกจากนี้บริษัทยังมีการปรับลดมูลค่าสินค้าจากรายการค่าเผื่อผลขาดทุนจาก
สินค้าช ารุดและล้าสมัย E-Commerce เพ่ิมขึ้นจาก 0.08 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 1.31 ล้านบาทในปี 
2561 

- สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีรายการสินทรัพย์หมุนเ วียนอ่ืน

เท่ากับ 0.96 ล้านบาท 2.94 ล้านบาทและ 6.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.10 ร้อยละ 2.12 
และร้อยละ 2.04 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ ซึ่งประกอบดอกเบี้ยค้างรับ ภาษีซื้อยังไม่ถึงก าหนด และ
เงินมัดจ า ที่เกิดจากเงินมัดจ าค่าบริการออกแบบ เขียนแบบต่อเติมส านักงาน และค่ามัดจ าการให้บริการ
ต่างๆ เป็นต้น 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ  35.57 ล้าน

บาท 53.50 ล้านบาทและ 104.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.81 ร้อยละ 38.71 และร้อยละ 31.98 
ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ ซึ่งมีรายละเอียดของรายการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ส าคัญแต่ละรายการที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เท่ากับ 31.88 ล้านบาท 49.67 ล้านบาท และ 73.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.57 
ร้อยละ 35.94 และร้อยละ 22.48 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ของ
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บริษัทประกอบด้วยอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งอุปกรณ์การจัดงาน เครื่องใช้
ส านักงาน เครื่องตกแต่ง และยานพาหานะเป็นส าคัญ เนื่องจากบริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเป็นหลัก
จึงไม่มีการลงทุนในส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มากนัก  
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พบว่าบริษัทมีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เพ่ิมขึ้น 17.79 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 55.79 เป็นผลจากบริษัทมีการซื้อรถคาราวานจ านวน 
17.86 ล้านบาท ซึ่งบริษัทเริ่มให้บริการรถคาราวานส าหรับการจัดงานนอกสถานที่ ในปี 2560 บริษัทเริ่ม
ซื้อรถคาราวานในเดือนพฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์
ประเภทรถคาราวานจ านวนหนึ่ง ซึ่งบริษัทรับรู้ต้นทุนเริ่มแรกตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสม 
ส าหรับนโยบายการตัดค่าเสื่อมราคา อาคารและอุปกรณ์ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย์ดังนี้ 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้นจ านวน 
24.08 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 48.47 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เนื่องจาก
บริษัทมีการซื้อสินทรัพย์ประเภทรถคาราวานอย่างต่อเนื่องจากปี 2560 เพ่ือใช้สนับสนุนและเสริมสร้าง
ความสะดวกสบายในการจัดงานต่างๆ ของบริษัท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีรถ
คาราวานทั้งหมด 73 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีจ านวน 33 คัน 

ประเภทสินทรัพย์ จ านวนปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 
อุปกรณ์ในการจัดงานแสดง 5 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส านักงาน 5 
ยานพาหนะและส่วนควบ1/ 2,5,10 

หมายเหตุ : 1/ ยานพาหนะประเภทคาราวานคิดค่าเสื่อมแยกตามลักษณะของตัวรถดังนี้ 
1) โครงสร้างภายนอก               อายุค่าเสื่อมราคา 10 ปี  
2) โครงสร้างภายใน อุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า         อายุค่าเสื่อมราคา 5 ปี 
3) สติ๊กเกอร์ขาวติดรถคาราวาน    อายุค่าเสื่อมราคา 2 ปี  

- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทมีมูลค่าเท่ากับ 

0.46 ล้านบาท 3.58 ล้านบาทและ 5.06 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.52 ร้อยละ 2.59 และร้อย
ละ 1.54 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 3.13 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
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683.35 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทคือโปรแกรมส าเร็จรูปและต้นทุนในการ
พัฒนาแพลตฟอร์ม ในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนาเพ่ิมขึ้น ซึ่งเป็นสินทรัพย์
ประเภทโปรแกรมคือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจ านวน 0.57 ล้านบาท และสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนระหว่างการพัฒนาจ านวน 3.01 ล้านบาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น 1.47 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็น
ร้อยละ 41.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่บริษัทท าการพัฒนาแล้วเสร็จ
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนของบริษัทมีมูลค่า

เท่ากับ 2.46 ล้านบาท 0.01 ล้านบาทและ 1.18 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.82 ร้อยละ 0.01 
และร้อยละ 0.36 ของสินทรัพย์รวมตามล าดับ จากตัวเลขที่กล่าวข้างต้นพบว่า  ในปี 2560 สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนของบริษัทลดลงจ านวน 2.45 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 99.64 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เป็น
ผลจากการตัดจ าหน่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ที่บริษัทคาดว่าจะไม่สามารถขอคืนภาษีได้จ านวน 2.45 ล้าน
บาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นประกอบด้วยภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย และเงินมัดจ าค่าเช่า
เป็นหลัก  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพยไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึ้น 1.17 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ครึ่งปี และเงินมัดจ าค่าเช่าเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน โดยเป็นเงินประกันค่าเช่ารถยนต์ของบริษัท 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีหนี้สินรวมจ านวนเท่ากับ 50.51 ล้านบาท 72.49 

ล้านบาทและ 190.34 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 57.95 ร้อยละ 52.46 และร้อยละ 58.02 ของหนี้สิน
และส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ ในปี 2560 หนี้สินเพ่ิมขึ้นจ านวน 21.98 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
43.51 เมื่อเทียบกับปี 2559 และส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินเพิ่มขึ้นจ านวน 189.85 ล้านบาท หรือ
เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 137.38 โดยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในช่วงที่ผ่านมา เท่ากับ 0.44 เท่า 
1.38 เท่า 1.10 เท่า และ 1.38 เท่าตามล าดับ ซึ่งมีรายการหนี้สินที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้  
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หนี้สินหมุนเวียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 มีหนี้สินหมุนเวียนจ านวนเท่ากับ 33.07 ล้านบาท 
44.07 ล้านบาทและ 123.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 37.93 ร้อยละ 31.89 และร้อยละ 37.79 ของ
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 11.01 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
33.29 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และส าหรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจ านวน 79.90 
ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 181.29 โดยมีรายละเอียดของรายการหนี้สินหมุนเวียนที่ส าคัญ ดังนี้ 

- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนมีมูลค่าเท่ากับ 

28.25 ล้านบาท 33.73 ล้านบาทและ 105.22 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 32.41 ร้อยละ 24.41 
และร้อยละ 32.07 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ ในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจ านวน 5.48 ล้าน
บาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 19.39 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 71.49 ล้านบาทหรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 211.96 ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้  

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
31 ธ.ค. 59 31 ธ.ค. 60 31 ธ.ค. 61 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจ้าหนี้การคา้  3.97 14.04 16.32 48.40 69.47 66.03 

รายได้รับล่วงหน้า 11.88 42.05 9.24 27.38 29.57 28.11 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7.71 27.29 6.70 19.86 5.55 5.28 

เจ้าหนี้กรมสรรพากร 0.22 0.79 0.74 2.20 - - 

ภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 4.42 15.64 0.65 1.93 0.56 0.53 

เจ้าหนี้อ่ืน 0.05 0.18 0.08 0.24 0.06 0.06 

รวม 28.25 100.00 33.73 100.00 105.21 100.00 

จากการพิจารณาเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 พบว่าในปี 2560 
บริษัทมีรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้การค้าของ
บริษัท โดยเพิ่มขึ้น 12.35 ล้านบาทหรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 311.08 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นค่า
เจ้าหนี้ค่าบริการพื้นที่การจัดงาน เจ้าหนี้ค่าบริการประชาสัมพันธ์ และเจ้าหนี้ค่าสินค้ากับผู้ผลิตเป็นต้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้นจ านวน 71.49 ล้านบาท
หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 211.96 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าในประเทศ
เพ่ิมขึ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการส าหรับชุดโทรศัพท์รุ่นพิเศษ และเจ้าหนี้การค้าค่า
พ้ืนที่ส าหรับการจัดงาน Thailand Mobile Expo เป็นหลัก 

หนี้สินไม่หมุนเวียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนมูลค่าเท่ากับ 17.45 ล้าน

บาท 28.42 ล้านบาทและ 66.36 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.01 ร้อยละ 20.56 และร้อยละ 20.23 
ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ โดยมีรายละเอียดของรายการหนี้สินไม่หมุนเวียนที่ส าคัญ ดังนี้ 

- เจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียนรายหนึ่งจ านวน 45.99 ล้านบาท โดยมีส่วน

ที่ครบก าหนดช าระในปี 2561 จ านวน 12.00 ล้านบาท กล่าวคือมีรายการเจ้าหนี้การค้าไม่หมุนเวียนสุทธิเท่ากับ 
33.99 ล้านบาท 

โดยที่บริษัทได้ท าบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมในการจ่ายช าระเจ้าหนี้การค้ารายดังกล่าว และจะต้องปฎิบัติตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยทยอยจ่ายช าระ ดังนี้ 

 ปีที่ 1 จ่ายช าระภายในเดือนพฤษภาคม – ธันวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 12.00 ล้านบาท 

 ปีที่ 2 จ่ายช าระภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2563 เป็นจ านวน 16.00 ล้านบาท 

 ปีที่ 3 จ่ายช าระภายในเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564 เป็นจ านวนเงิน 18.00 ล้านบาท 

- เงินกู้ยืมระยะยาว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ากับ  13.86 

ล้านบาท 18.16 ล้านบาทและ 8.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.90 ร้อยละ 13.14 และร้อย
ละ 2.69 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ เป็นรายการเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ใน
ประเทศจ านวน 2 แห่ง จ านวน 18.16 ล้านบาท 

   ในปี 2560 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 เป็นผลจากบริษัทมีการกู้ยืมเงิน
จากธนาคารพาณิชย์เพ่ือขยายการลงทุนและเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ า
ประกันโดยการจ านองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของบริษัท รวมทั้งการค้ าประกันส่วนตัวโดยกรรมการ
บางท่านของบริษัท 
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   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีภาระเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง 9.33 ล้านบาทหรือลดลงร้อย
ละ 51.35 เมื่อเปรียบเทียบปี 2560 เป็นผลมาจากบริษัทมีการช าระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงินตาม
ก าหนดระยะเวลา 

- หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาสัญญาเช่า

การเงิน เท่ากับ 0.70 ล้านบาท 6.89 ล้านบาท และ 15.97 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.80 ร้อย
ละ 4.99 และร้อยละ 4.87 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ หนี้สินดังกล่าวเกิดจากบริษัทได้
ท าสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับยานพาหนะเป็นระยะเวลา 48 เดือน ถึง 60 เดือน 
สัญญาเช่าทางการเงินดังกล่าวจะสิ้นสุดลงในปี 2564 ทั้งนี้ หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินในปี 2560 
เพ่ิมข้ึนจ านวน 6.19 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 887.30 เมื่อเทียบกับปี 2559 เป็นผลจากบริษัท
มีการท าสัญญาเช่าซื้อรถคาราวานเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับการเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ประเภทยานพาหนะของ
บริษัท ซึ่งท าสัญญาเช่าซื้อกับบริษัทลีสซิ่งแห่งหนึ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินภายใต้สัญญาสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น 9.08 ล้านบาท
หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 131.74 เนื่องจากบริษัทได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่า
ยานพาหนะประเภทรถคาราวานที่ใช้ในการด าเนินงานของกิจการเพ่ิมขึ้นและค่าประกันภัยลีสซิ่งเพ่ิมขึ้น
เกิดจากการเช่าซื้อรถคาราวานที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว  

- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เท่ากับ 2.89 ล้านบาท 3.37 ล้านบาท และ 7.56 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.31 ร้อยละ 2.44 
และร้อยละ 2.31 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ บริษัทมีภาระจ่ายค่าชดเชยผลประโยชน์
หลังออกจากงานและบ าเหน็จตามข้อก าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ในการให้ผล
ประโยชน์เมื่อเกษียณ และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน บริษัทค านวณ
ภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจากงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย อย่างไรก็ตาม การประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานอาจได้รับผลกระทบได้จาก
การเปลี่ยนแปลง 1) อัตรามรณะปี 2561 2) การจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานโดยลูกจ้างที่ท างาน
เกิน 20 ปี จะได้รับชดเชย 400 วัน 3) การเพ่ิมขึ้นของจ านวนพนักงาน อาจส่งผลให้บริษัทต้องมีการปรับ
การประเมินประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานใหม่ในปี 2561 โดย ภาระผูกพันของโครงการ
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ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากต้นทุนบริการปัจจุบันและดอกเบี้ย จ านวน 0.09 ล้านบาท ส่งผลให้ภาระผูกพันของโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 7.56 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นมูลค่าเท่ากับ 36.65 ล้าน

บาท 65.70 ล้านบาทและ 137.71 ล้านบาทหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.05 ร้อยละ 47.54 และร้อยละ 41.98 
ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามล าดับ โดยมีรายการบางส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช าระ

แล้วเท่ากับ 10.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 1 ,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  
คิดเป็นสัดส่วนต่อหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับร้อยละ 11.78 ร้อยละ 11.47 ร้อยละ 7.24 และ
ร้อยละ 71.67 ตามล าดับ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติให้
เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 55.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญจ านวน 5,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
10,000 บาท ท าให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็น 65.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 6,500 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  เพ่ือขายให้กับผู้ถือหุ้นรายเดิมตามสัดส่วน บริษัทได้จดทะเบียน
เพ่ิมทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากหุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ทุนจดทะเบียน
จากเดิมจ านวน 65.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 6,500 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10,000 บาท เป็นหุ้น
สามัญ 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 35.00 ล้านบาท 
เป็น 100.00 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพ่ือเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 100.00 
ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนจด
ทะเบียนช าระแล้ว 65.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 130 ,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาทและได้มีการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวนเงิน 70 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ต่อประชาชนเป็นครั้งแรก(Initial Public Offering) 
ในเดือนสิงหาคม 2561 บริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก
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จ านวน 133 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ออกและช าระแล้วเป็น 100.00 ล้านบาทกับกระทรวง
พาณิชย์ ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกช าระแล้วเป็นจ านวน
เงิน 100.00 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท  

- ทุนส ารองตามกฎหมาย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีทุนส ารองตามกฎหมายเท่ากับ 1.00 

ล้านบาท เหตุที่ต้องมีทุนส ารองก็เนื่องจากกฎหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ก าหนดให้
บริษัทต้องจัดสรรทุนส ารองอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรทุกครั้งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุน
ส ารองดังกล่าวจะมียอดเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และทุนส ารองนี้ไม่สามารถน าไป
จ่ายเงินปันผลได้ 

- ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 88.10 ล้านบาท เนื่องจากใน

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม และวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 บริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนต่อ
ประชาชนเป็นครั้งแรกจ านวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท บริษัทได้รับช าระเงินค่าหุ้นเพ่ิม
ทุนดังกล่าวแล้วทั้งจ านวนเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยมีมูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท ซึ่งส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ดังกล่าวเป็นจ านวนเงินสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพ่ือเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (สุทธิจากภาษี
เงินได้) จ านวนเงิน 9.9 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนช าระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

- ก าไร(ขาดทุน)สะสม-ที่ยังไม่ได้จัดสรร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจ านวน 

25.65 ล้านบาท 54.70 ล้านบาทและมีขาดทุนสะสมจ านวน 51.39 ล้านบาท ในปี 2561 คิดเป็น
อัตราส่วนต่อรายการหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ ร้อยละ 29.43 ร้อยละ 39.58 และร้อยละ 
(15.67) ตามล าดับ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 บริษัทมีมติจ่ายเงินปัน
ผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจ านวน 40.00 ล้านบาทจ่ายจากก าไรสะสม โดยจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15 
ธันวาคม 2559 ส่งผลให้ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทลดลงในปี 2559 จ านวน 23.20 ล้านบาท 
หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 47.49 เมื่อเทียบกับปี 2558 ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2560 บริษัทมีก าไร
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สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรเพ่ิมขึ้นจากปี 2559 จ านวน 29.05 ล้านบาท เป็นผลมาจากก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี 2560 ที่ผ่านมา  

ส าหรับปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจ านวน 1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้น 
เท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นจ านวนเงินเท่ากับ 54.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษัท 
ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 
และก าหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยไม่มีจัดสรรก าไรสะสมเป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติมเนื่องจากได้จัดสรรไว้ครบตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
บริษัทมีขาดทุนสะสมเท่ากับ 51.39 ล้านบาท ลดลง 106.09 ล้านบาท จากการมีผลการด าเนินงาน
ขาดทุน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติงดจ่ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  

 

อัตราส่วนโครงสร้างทางการเงิน 

 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 
1.38 เท่า 1.10 เท่าและ 1.38 เท่า ตามล าดับ พบว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นทั้งในส่วนของหนี้สินและส่วนผู้ถือหุ้น 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 24.50 ล้านบาทและ 29.05 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 43.51 และร้อยละ 79.25 
ตามล าดับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นมากกว่าหนี้สินที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สิ นต่อส่วนผู้
ถือหุ้นลดลงจาก 1.38 เท่าในปี 2559 เป็น 1.10 เท่าในปี 2560 ส่วนหนี้สินของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น ส่วนใหญ่เพ่ิมขึ้น
จากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของบริษัท รวมทั้งเป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของเงิน
กู้ยืมระยะยาวและหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เพ่ือใช้เป็นเงินทุนในการขยายการด าเนินงานในส่วนรถ
คาราวานเพ่ือใช้ในการสนับสนุนงานการจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวในต่างจังหวัด บริษัทจึงจ าเป็นต้องพ่ึงพิง
แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินมากขึ้น ส าหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพ่ิมขึ้นเป็นการเพ่ิมขึ้นจากรายการก าไรสะสมที่
ยังไม่ได้จัดสรรซึ่งเกิดจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่มีผลก าไรสุทธิเท่ากับ 29.05 ล้านบาท ส่งผลให้
ก าไรสะสมของบริษัทท่ียังไม่ได้จัดสรรในปี 2560 เพ่ิมข้ึน 
 ณ วันที่ 31 มีธันวาม 2561 พบว่ามีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้นเป็น 1.38 เท่า จาก 1.10 เท่า 

เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นผลจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน เพ่ิมข้ึนจ านวน 117.84 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 162.56 เนื่องจากบริษัทมีเจ้าหนี้การค้าและหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพ่ิมขึ้น ในขณะที่ส่วน
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ของผู้ถือหุ้นเพิ่มข้ึนจ านวน 72.01 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 109.60 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2560 เนื่องจากบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10.00 ล้านบาทเป็น 100.00 ล้านบาท และมีส่วนเกินมูลค่า

หุ้นจากการขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวในปี 2561 

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.56 เท่า 1.92 
เท่าและ  1.80 เท่าตามล าดับ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเท่ากับ 1.38 เท่า 1.78 เท่าและ 1.72 เท่า
ตามล าดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.92 เท่าเพ่ิมขึ้นจาก 1.56 เท่า
ในปี 2559 เป็นการเพ่ิมขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนของบริษัทที่เพ่ิมขึ้นในปี 2560 เมื่อเทียบ
กับปี 2559 เท่ากับ 33.10 ล้านบาทและ 11.01 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ 64.16 และร้อยละ 33.29 
ตามล าดับ เห็นได้ว่าสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นมากกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้อัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริษัทดีขึ้น โดยสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นในปี 2560 เพ่ิมขึ้นจากเงินสดและลูกหนี้การค้าที่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผล
ประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและบริษัทมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นในปี 2560 จากกิจกรรมการ
ด าเนินงานและกิจกรรมการจัดหาเงินของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมา และส าหรับลูกหนี้การค้าที่เพ่ิมขึ้นนั้นสัมพันธ์
กับยอดขายที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.80 เท่าลดลงจาก 1.92 เท่าในปี 2560 
เป็นการลดลงเนื่องจากบริษัทสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึน ในสัดส่วนที่น้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ หากพิจารณาจากอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 
2560 และ ปี 2561  บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 1.38 เท่า 1.78 เท่า และ 1.72 เท่า ซึ่ง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วในปี 2561 ลดลง เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพ่ิมขึ้นในสัดส่วนที่น้อย
กว่าหนี้สินหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้น  เช่นเดียวกับอัตราส่วนสภาพคล่อง และหากพิจารณาอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงิน
สด (Cash Cycle) จะพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 2561 เท่ากับ 63 วัน 26 วันและ 7 วัน 
ตามล าดับ  

โดยอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดของบริษัทมี
ระยะเวลาเร็วขึ้นจากปี 2559 จาก 63 วัน เป็น 26 วัน เนื่องจากบริษัทมีระยะเวลาในการช าระหนี้เพ่ิมขึ้นจาก 9 
วันเป็น 21 วัน ซึ่งระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยสูงกว่าระยะเวลาช าระหนี้ โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้สูงกว่าระยะเวลา
ช าระหนี้เพียง 9 วันแต่บริษัทมีกระแสเงินสดที่เพียงพอส าหรับการบริหารเงินสด เป็นผลจากการอัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัทเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้บริษัทมีลูกหนี้เพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นไปตามรายได้จากการให้บริการ
ของบริษัทที่เพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ ในปี 2560 บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากปี 2559 แสดงให้เห็นว่าบริษัทมี
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ความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดี จาก 33 วันเป็น 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามระยะเวลาเครดิตเทอมส่วนใหญ่ที่
ให้กับลูกค้าที่อยู่ที่ประมาณ 30 วัน และอัตราการหมุนของสินค้าคงเหลือเพ่ิมขึ้น เป็นผลให้ระยะเวลาในการขาย
สินค้าของบริษัทลดลงจาก 39 วันเป็น 18 วัน ทั้งนี้ อัตราการหมุนของเจ้าหนี้การค้าเร็วขึ้นในปี 2560 อย่างไรก็
ตามระยะเวลาการช าระหนี้ของบริษัทนานขึ้นจาก 9 วันเป็น 21 วัน เนื่องจากบริษัทได้รับเครดิตเทอมจาก  
Supplier ซัมซุงส าหรับสินค้าในธุรกิจ E-Commerce ซึ่งได้รับเครดิตเทอมประมาณ 30-45 วัน 

ส าหรับปี 2561 พบว่าบริษัทมีอัตราส่วนวงจรหมุนเวียนเงินสดมีระยะเวลาเร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 
จาก 26 วันเป็น 7 วัน เป็นผลมาจากบริษัทมีอัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ลดลง ส่งผลให้ระยะเวลาช าระหนี้แก่
เจ้าหนี้การค้านานขึ้นจาก 21 วัน เป็น 37 วัน จะเห็นได้ว่าบริษัทสามารถบริหารจัดการการจ่ายช าระเงิ นให้แก่
เจ้าหนี้การค้านานขึ้น ในขณะที่ ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยเร็วขึ้นจาก 18 วันเป็น 4 วัน อย่าไรก็ตามมีอัตราส่วน
หมุนเวียนลูกหนี้การค้าของบริษัทลดลงส่งผลให้ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้นจาก 30 วันเป็น 39 วัน แสดงให้เห็น
ว่าบริษัทสามารถเก็บหนี้จากลูกค้าได้ช้าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเครดิตเทอมที่ส่วนใหญ่จะก าหนดให้ลูกค้าประมาณ 
30 วัน 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการช าระดอกเบี้ย พบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 และปี 
2561 บริษัทมีความสามารถในการช าระในการช าระดอกเบี้ย เท่ากับ 17.21 เท่า 32.78 เท่า และ (19.16) เท่า
แสดงให้เห็นว่าในปี 2559 – ปี 2560 บริษัทมีแนวโน้มความสามารถในการช าระดอกเบี้ยดีขึ้น เนื่องจากบริษัทมี
กระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการช าระ
ดอกเบี้ยต่ าลงเนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจากการด าเนินงาน 59.34 ล้านบาทและมีผลขาดทุนก่อน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 63.10 ล้านบาทจากผลการด าเนินงานในส่วนงานพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จากโครงการ
โทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษเป็นหลัก 

และเม่ือพิจารณาความสามารถในการช าระภาระผูกพันดีขึ้นพบว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2559 ปี 2560 
และปี 2561 บริษัทมีความสามารถในการการช าระภาระผูกพันเท่ากับ 0.34 เท่า 1.51 เท่า และ (0.74) เท่า
ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายภาระผูกพันดีขึ้น เนื่องจากกระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานของบริษัทเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา ประกอบกับในปี 2560 บริษัทไม่มีรายจ่ายลงทุนประเภทเงิน
ลงทุนเพ่ือการค้า รวมทั้งในปี 2560 บริษัทไม่มีรายการกระแสเงินสดจ่ายเงินปันผลแต่อย่างใด ส่งผลให้
ความสามารถในการช าระภาระผูกพันดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการช าระภาระผูกพัน ณ 31 ธันวาคม 
2561 ลดลง เนื่องจากกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมด าเนินงานของบริษัทมีจ านวน 59.34 ล้านบาท โดยบริษัทมี
ผลขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 63.10 ล้านบาท ส่งผลให้ความสามารถในการช าระภาระผูกพันของ
บริษัทลดลงดังกล่าว 
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กระแสเงินสด ปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และปี 2561 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการด าเนินงาน เท่ากับ 31.02 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนเทียบกับ
ในปี 2559 ที่มีเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมด าเนินงานเท่ากับ 15.48 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2560 
บริษัทมีก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพ่ิมขึ้นจ านวน 14.52 ล้านบาท ประกอบกับการเพ่ิมขึ้นเงินสดจากรายการ
สินค้าคงเหลือและค่าเสื่อมราคา เท่ากับ 1.65 ล้านบาท และ 3.75 ล้านบาท สอดคล้องการด าเนินงานของธุรกิจซึ่ง
มีการเพิ่มการจ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้สินค้าคงเหลือของบริษัทลดลง ประกอบกับการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทยานพาหนะท าให้บริษัทมีค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้ มีเงินสด
จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น โดยเงินสดเพ่ิมขึ้นจากรายการตัดจ าหน่ายทรัพย์สินภาษีหัก ณ ที่จ่ายตัดออกจ านวน 
2.45 ล้านบาท จากรายการเพิ่มขึ้นดังกล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานปี 2560 เพ่ิมข้ึน 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมการด าเนินงาน เท่ากับ 59.34 ล้านบาท โดยสาเหตุ
หลักเกิดจากการที่บริษัทมีขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ านวน 63.10 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทมีลูกหนี้
การค้าและลูกหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้น จ านวน 100.41 ล้านบาท จากการขายสินค้าโทรศัพท์มือถือรุ่นพิเศษเป็นหลัก จาก
รายการขาดทุนก่อนภาษีเงินได้และยอดลูกหนี้การค้าที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าวส่งผลให้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานปี 
2561 ของบริษัทลดลง 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน 

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน เท่ากับ 14.51 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 บริษัทมีเงิน
สดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการลงทุนเท่ากับ 21.91 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2559 บริษัทได้รับเงินคืนจากเงินให้กู้ยืม
ระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 19.47 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับจ านวน 2.80 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินสด
จ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์จ านวน 1.34 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
ส านักงาน และส าหรับปี 2560 บริษัทมีเงินสดจ่ายเพ่ือซื้ออาคารและอุปกรณ์จ านวน 12.11 ล้านบาทโดยเป็น
สินทรัพย์ประเภทยานพาหนะและส่วนควบเป็นหลัก และเงินสดจ่ายเพ่ือซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ านวน 3.18 ล้าน
บาท ส่งผลกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 14.51 ล้านบาท 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 37.69 ล้านบาท โดยหลักเกิดจากการที่
บริษัทมีเงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มข้ึนจ านวน 23.14 ล้านบาท และซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เท่ากับ 11.84 ล้านบาท 
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เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 

ปี 2560 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงิน เท่ากับ 3.61 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 
บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเท่ากับ 39.63 ล้านบาท ผลมาจากการจ่ายเงินปันผล 40.00 ล้านบาท
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 และการจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะ
ยาวจ านวน 2.85 ล้านบาทเป็นส าคัญ และส าหรับปี 2560 มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหาเงินเนื่องจาก
บริษัทมีการกู้ยืมเงินระยะยาวเพ่ิมขึ้นเท่ากับ 10.00 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทมีการจ่ายช าระหนี้ตามสัญญาเช่า
การเงิน ช าระเงินกู้ยืมระยะยาว และจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับ 1.27 ล้านบาท 3.93 ล้านบาท และ 1.19 ล้านบาท
ตามล าดับ ในขณะที่ปี 2560 บริษัทไม่มีการจ่ายเงินปันผล ส่งผลให้กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมการจัดหา
เงินเพ่ิมข้ึน 

อย่างไรก็ดี ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 จ านวน 
1,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อหุ้น) หรือคิดเป็นจ านวน
เงิน 54.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือ
หุ้นภายในวันที่ 2  มีนาคม 2561 

ส าหรับปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เท่ากับ 108.10 ล้านบาท โดยหลักเกิด
จากบริษัทได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนสุทธิ 175.63 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผล 54.00 ล้านบาท การ
จ่ายช าระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินเท่ากับ 6.25 ล้านบาท การจ่ายช าระเงินกู้ยืมระยะยาวเท่ ากับ 4.85 ล้านบาท 
และจ่ายดอกเบี้ย 2.43 ล้านบาท 
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เอกสารแนบ 1 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1 นายทนง ลี้อิสสระนุกูล 
- ประธานกรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทน 
- กรรมการอสิระ 
 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

59 ปริญญาตร ี
-บริหารธุรกจิการค้า สาขา
การตลาดอุตสาหกรรม
NANZAN UNIVERSITY, JAPA 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 136/2017 

ไม่ม ี 0.50 
 

2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อใน
รูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2558 – ปัจจุบัน อนุกรรมการประชาสัมพันธ์   ศูนย์
รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย 

ศูนย์บริการโลหติแห่งชาต ิ

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท โซนิค ดีไซน์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ธุรกิจการค้าเครื่องเสียงติดรถยนต์
และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆทีเ่กี่ยวข้อง 

2558 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท สตูดโิอ 888 จ ากัด 

ธุรกิจให้บริการกจิกรรมด้านความ
บันเทิงในรูปแบบต่างๆ 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท แปซิฟิค ออโต้พาร์ท (ไทย
แลนด์) จ ากัด 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ปั๊มขึ้นรูป แม่พิมพ์ส าหรับยานยนต์ 

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
มูลนิธิกนก-โสภา 

มูลนิธ ิ

2549 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท บุศยพรรณ จ ากัด 

ธุรกิจให้เช่าอาคารและเฟอร์นิเจอร์ 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท วังจุฬา จ ากัด 

ธุรกิจรับผลิต รับจ้าง ท ายางและ
ผลิตภณัฑ์ประดิษฐจากยาง 

2544 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร 
บริษัท สมาร์ท สปอร์ต โปรโมชั่น 
จ ากัด 

ธุรกิจรับจ้างจดัการ   แข่งขันยาน
ยนต ์

2541 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เดอะ สตูดิโอ โปรดักช่ัน 
จ ากัด 

ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับการถ่ายท า
วีดิโอ 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท เซ่งง่วนฮง จ ากัด 

ธุรกิจรถจักรยานและยางจักรยาน
อะไหลร่ถจักรยาน 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

2539 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท ไดโด สิทธิผล จ ากัด 

ธุรกิจผลิตโซ่ขับเครื่องยนต์และโซ่
รถจักรยานยนต ์

2539 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท 
บริษัท คลินิกรถเครื่อง จ ากัด 

ธุรกิจจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ทุกชนิด 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ซันโกลด์ โฮลดิ้ง จ ากัด 

ธุรกิจกิจกรรมทางการเงินและ
ประกันภัย เงินลงทุน การลงทุนใน
บริษัทย่อย 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ไอ อาร์ ซี (เอเซีย) รเีสริ์ช 
จ ากัด 

ธุรกิจวิจัยและพัฒนา 

2538 -ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ 
จ ากัด 

ธุรกิจช้ินส่วนและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสส์ าหรับใช้ในออฟฟิศ
ออโตเมช่ัน ผลิตภณัฑย์าง 

2538 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
บริษัท โททาล ออยล์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด 
 

ธุรกิจจ าหน่ายน้ ามันหล่อลื่น 

2536 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ประกอบกิจการประเภทกิจกรรม
ของบริษัทโฮลดิ้งท่ีไม่ได้ลงทุนใน
ธุรกิจการเงินเป็นหลัก 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 4 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

บริษัท โสภากนกอินเตอรเ์นช่ันแนล 
จ ากัด 

2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) 
จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายยางนอกและ
ยางในรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วน
ยางอุตสาหกรรม 

2529 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท สิทธิผล 1919 จ ากัด 

ธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายอะไหล่
รถจักรยานยนต์ยางนอก-ยางใน
รถยนต์ หลอดไฟ หัวเทียน โซ่ 
น้ ามันเครื่องรถ จักรยานยนต ์

2526 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ไทยแสตนเลย์การไฟฟ้า จ ากัด 
(มหาชน) 

ธุรกิจโคมไฟรถยนต์หลอดไฟ 

2 นายโอภาส เฉิดพันธ์ุ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
 

40 ปริญญาตร ี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท

คู่สมรส
นางสาว
ประพิมพ
รรณ เลิศสิริ
สิน 

20.02 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง / 
กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 5 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

(ช่ือ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 
 
 

ไทย รุ่น 133/2017 วันท่ี 16 
มกราคม 2560 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 

ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ากัด 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไมไ่ด้ด าเนิน
ธุรกิจแล้วในปัจจุบันและอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาเลิกกิจการ) 

3 นายธราธร ยวงบณัฑิต 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายปฏิบตัิการ 
 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 
 
 

40 ปริญญาตร ี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 134/2017 วันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2560 

ไม่ม ี 16.90 
 

2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่าย
ปฏิบัติการ 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อใน
รูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 

ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ากัด 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไมไ่ด้ด าเนิน



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 6 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

ธุรกิจแล้วในปัจจุบันและอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาเลิกกิจการ) 

4 นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายสารสนเทศ 
 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

40 ปริญญาตร ี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 134/2017 วันท่ี 27 
กุมภาพันธ์ 2560 

ไม่ม ี 13.65 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่าย
สารสนเทศ 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 

ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 

2554 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ากัด 

จ าหน่ายคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ 
อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไมไ่ด้
ด าเนินธุรกิจแล้วในปัจจุบันและอยู่
ระหว่างการพิจารณาเลิกกจิการ) 

5 นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิ
สิน 
- กรรมการบริษัท 

40 ปริญญาโท 
-วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ            
สาขาวิชาการจดัการงาน

คู่สมรสนาย
โอภาส เฉดิ
พันธุ ์

2.61 2545 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่ายขาย
และการตลาด 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 7 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

- กรรมการบริหาร 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายขายและการตลาด 
 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม             
มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 
ปริญญาตร ี
-วิศวกรรมศาสตรบัณฑติ
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 133/2017 วันท่ี 16 
มกราคม 2560 

บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 

ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 

6 นางสาวอัปษร วิลาสศักดา
นนท์ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหาร 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
- เลขานุการบริษัท 

40 ปริญญาโท 
-บัญชีมหาบัณฑิต               
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ปริญญาตร ี
-บัญชีบัณฑิต   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
-นิติศาสตรบณัฑิต
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

ไม่ม ี 0.35 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร 
/ ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารฝ่าย
บัญชีและการเงิน 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์



 

เอกสารแนบ 1 หน้า 8 
 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
- ไม่มี - 

-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 136/2017 วันท่ี 3 
เมษายน 2560 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Company Secretary 
Program (CSP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 78/2017 วันท่ี 30 - 
31 มีนาคม 2560 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Orientation Course – CFO 
Focus on Financial 
Reporting รุ่นที่ 2/2017 วันท่ี 
14 – 15 กันยายน 2560 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร How 
to Develop a Risk 
Management Plan 14/2017 

2556 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เดชชดานนท ์

ตัวแทนบริการให้บริการเติมเงิน
โทรศัพท์และบริการรับช าระเงิน
ออนไลน์ผ่านเครื่องรับช าระ 

2554 – ปัจจุบัน หุ้นส่วน 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงใหม่ ชัยหลี
จั่น 

การจ าหน่ายปุย๋และยาฆา่แมลง 

2554 - 2559 
2551 – 2554 
2547 – 2550 
2545 - 2547 

 

ผู้จัดการอาวุโส 
ผู้จัดการ 
ผู้ช่วยอาวุโสผู้สอบบญัช ี
ผู้ช่วยผู้สอบบญัช ี
บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

ให้บริการด้านบัญช ี
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

7 ผศ. อรทัย วานิชด ี
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 
 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
นางสาวอรทัย สุทโธทัย 

63 ปริญญาโท 
-บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 
ปริญญาตร ี
-บัญชีบัณฑิต                   
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 136/2017 วันท่ี 3 
เมษายน 2560 

ไม่ม ี 0.25 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2561 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

สถานศึกษา 

8 ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 
 
(ช่ือ – สกุลเดิม) 
-ไม่มี - 

47 ปริญญาเอก 
-Doctor of Jurisdical 
Science University of 
Wisconsin-Madison, United 
States 
ปริญญาโท 
-Master of Legal institution 
of (M.L.I), Master of Law 

ไม่ม ี 0.08 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /กรรมการ
ตรวจสอบ / 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

(L.L.M.) University of 
Wisconsin-Madison, United 
States 
ปริญญาตร ี
-นิติศาสตรบณัฑิต               
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 137/2017 วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 

2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ยอชท์ ไลฟ์ จ ากัด 

ให้บริการเช่าเรือทัศนาจร หรือเรือ
ส าราญ โดยมีคนขับประจ าเรือ 

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ 
บริษัท แอดวานซ์ เอ็ดดเูคชั่นแนล 
ซิสเท็ม จ ากดั 

ดูแลและพัฒนาสื่อการเรยีนการ
สอนเด็กก่อนวัยเรียน 

2546 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท แมดดสิัน โกลเบิล เทรดดิ้ง 
จ ากัด 

ประกอบธุรกิจ ซื้อ จัดหา เช่า เช่า
ซื้อ 

2545 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร 
โรงเรียนทิวไผ่งาม 

สถานศึกษา 

2534 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร 
บริษัท ณัฐหทัย จ ากัด 

ซื้อ ขาย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือจัดหา 
ที่ดินและอสังหาริมทรัพย ์

2532 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จดัการ 
บริษัท ทริปเปิล เอ็น จ ากดั 

บริการเข้าชมพิพิทธภณัฑ์ รสีอร์ท 
ขายปลีก สินค้าส าเร็จรูป 

9 นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการอสิระ 
 

46 ปริญญาโท 
-Master of Business 
Administration Sasin 
Graduate Institute of 

ไม่ม ี 0.15 2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท /กรรมการ
ตรวจสอบ / 
บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

ธุรกิจการจดังานแสดงสินค้า
โทรศัพท์มือถือ และสินค้า
เทคโนโลยี การจดังานแข่งขันกีฬา 
ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ 
ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายสื่อ
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา ความสัมพันธ์
ทาง 

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน            
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

(ช่ือ – สกุลเดิม) 
-ไม่มี - 

Business Administration,             
Chulalongkorn University 
ปริญญาตร ี
-BSC Industrial Design           
Brunel University, London 
-ประกาศนียบตัรหลักสตูร 
Director Accreditation 
Program (DAP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย รุ่น 137/2017 วันท่ี 22 
พฤษภาคม 2560 

ในรูปแบบต่างๆ ท้ังสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ อีกทั้งการประกอบธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์

2560 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท บางกอก เก็ท ฟิต จ ากัด 

ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมด้าน
กีฬา  บริการให้ค าปรึกษาและ
บริหารงานดา้นการกีฬา 

2559 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท บอร์นฟรีทูไตร จ ากัด 

ประกอบกิจการค้าปลีก เครื่องกีฬา 

2551 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท 
บริษัท ไบค์ โซน จ ากดั 

ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง
รถจักรยานและอุปกรณต์่างๆ 

2551 – ปัจจุบัน ผู้อ านวยการโครงการ Bangkok 
Business Challenge ศูนย์ Sasin 
Sustainability and 
Entrepreneurship Center 
สถาบันบัณฑิตบรหิารธรุกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

สถานศึกษา 

2549 – 2556 ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกจิ 
บริษัท เกษร   พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 

การซื้อและการขายอสังหาริมทรัพย์
ที่เป็นของตนเอง ท่ีไม่ใช่เพื่อเป็นท่ี
พักอาศัย 



 

เอกสารแนบ 2 หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 

-ไม่มี- 

 



 

เอกสารแนบ 3 หน้า 1 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
บริษัทใช้บริการหน่วยงานภายนอก (Outsource) ได้แก่ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จ ากัด ในการปฏิบัติงานเป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้มอบหมายให้  
นางสาววรรณา เมลืองนนท์ (CPA) ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 

ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อ

หน่วยงาน / บริษัท 
ชื่อหน่วยงาน / สังกัด / 

บริษัท 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววรรณา เมลืองนนท์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 ปริญญาโท 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรหิารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 
ปริญญาตรี  

- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบณัฑิต   
 
- ใบอนุญาตผูส้อบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  

ทะเบียนเลขท่ี 4170 
 

- ใบประกาศนียบตัร หลักสูตร Risk 
Management Program for 
Corporate Leader (RCL5/2016) 
โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors Association: IOD) 

 

ไม่ม ี - 2559 – ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 

2537 – ปัจจุบัน 
 

2557 - 2559 
 

2554 - 2556 
 
 
 

ประธานกรรมการ
บริษัท 
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
 
กรรมการผู้จดัการ 
 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ 
 

บริษัท โอเชี่ยน คอมเมริช 
จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ไดเมท (สยาม) 
จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สัจจะประกันภัย 

จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท แอค-พลัส คอน 

ซัลแตนท ์จ ากดั 
บริษัท พีเออี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท ปิคนิค คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อ

หน่วยงาน / บริษัท 
ชื่อหน่วยงาน / สังกัด / 

บริษัท 

 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาววรรณา เมลืองนนท์ 
(ต่อ) 
 
 

- การอบรมด้านการตรวจสอบภายใน 
เรื่องการตรวจสอบทุจริต จัดโดยสภา
วิชาชีพบัญชี 

 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

COSO2013 กรอบแนวทางระบบการ
ควบคุมภายในใหมล่่าสุด รุ่นที่ 3/5 

 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 

วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวาง
แผนการตรวจสอบภายใน รุ่นท่ี 3/55 

 
- หลักสตูรประกาศนียบตัร Audit 

Committee Program – ACP รุน่ท่ี 
42/2013 จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors Association: IOD) 

 
- หลักสตูรประกาศนียบตัร Director 

Accreditation Program – DAP รุ่นที่ 
99/2012 จัดโดยสมาคมส่งเสรมิสถาบัน
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ล าดับ รายชื่อ/ต าแหน่ง อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา / ประกาศนียบัตร ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานย้อนหลงั 
ช่วงเวลา ต าแหน่งและชื่อ

หน่วยงาน / บริษัท 
ชื่อหน่วยงาน / สังกัด / 

บริษัท 

กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute 
of Directors Association: IOD) 

 



 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

-ไม่มี- 

 



 

เอกสารแนบ 4 หน้า 1 
 

เอกสารแนบ 5 อ่ืนๆ 

-ไม่มี- 
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