รายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2562
บริษัท เอ็ม วิช่ นั จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที่ป ระชุม
การประชุมครัง้ นี ้จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้ อง
ประชุม Silk 1 เลขที่ 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
เริ่ม การประชุม
นางสาวบุ ญ ยนุ ช วุ ฒิ ก าญจนกุ ล ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นผู้ ดํ า เนิ น การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจํ า ปี 2562
(“ที่ป ระชุม ”) ของบริษัท เอ็ม วิชนั่ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ”) ได้ กล่าวแนะนํากรรมการ ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา
กฎหมายซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุม ดังรายนามตามลําดับต่อไปนี ้
คณะกรรมการบริษัท ที่เ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
2. ผศ. อรทัย
วานิชดี
3. ดร. ณัฐกฤษฏ์
ทิวไผ่งาม
4. นายคงพันธุ์
ปราโมชฯ
5. นายธราธร
ยวงบัณฑิต
6. นายธีรวัฒน์
สุวรรณพินิจ
7. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ
8. นางสาวอัปษร
วิลาสศักดานนท์

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายปฏิบตั ิการ
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายสารสนเทศ
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายขายและการตลาด
กรรมการบริษัท / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้ส อบบัญชีจ ากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด
นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกข์

ที่ป รึก ษากฎหมายจากบริษัท ลีก ัล แอดไวซอรี่ เคาน์ ซ ลิ จํากัด
1. นายชาติพร
บารมี
2. นางสาวศนิศรี
จิรวิสทุ ธิกลุ
3. นางสาวเวธกา
แสนพรหม
นอกจากนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริ ษัท และประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริหารติดภารกิจด่วน จึงไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ได้
ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็ นจํานวนรวมทัง้ สิ ้น 25 ราย
นับรวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 113,193,311 หุ้น หรื อคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 56.5966 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
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ก่อนเข้ าสูว่ าระการประชุม นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษัท ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม
(“ประธาน”) ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ต่อมาผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุม
ทราบว่า บริ ษัทได้ ดําเนินการเชิญและแจ้ งข้ อมูลเกี่ยวกับการประชุมในวันนี ้แก่ท่านผู้ถือหุ้น 3 ช่องทางดังต่อไปนี ้
1. บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านทางไปรษณีย์ในวันที่ 11 เมษายน 2562
2. บริ ษัทได้ ลงประกาศเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์กฎหมายธุรกิจในวันที่ 17 – 19 เมษายน 2562
3. บริ ษัทได้ ลงรายละเอียดการประชุมไว้ ในเว็ปไซต์ของบริ ษัท พร้ อมเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม
รวมไปถึงคําถามล่วงหน้ า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมการ ตั ้งแต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2562
นอกจากนี ้ ผู้ดําเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียด
แต่ละวาระ ดังต่อไปนี ้
1. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ ตามจํานวนหุ้นที่มี หรื อตามจํานวนหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน
โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้ สําหรับผู้ที่ได้ รับมอบ
ฉันทะแบบ ข ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ทําการระบุการลงคะแนนมาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนตามที่ผ้ มู อบ
ฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ ดงั นี ้ คือ เห็นด้ วย ไม่เห็น หรื อ งดออกเสียง และผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ห้ ามมิให้ ออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น
2. เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียน จะทําการพิมพ์บตั รลงคะแนนให้ สําหรับกรณีต่าง ๆ ดังนี ้
(1) ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง
(2) ผู้รับมอบฉันทะ ในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะให้ สทิ ธิผ้ รู ับมอบฉันทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระที่ระบุ
เจ้ าหน้ าที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตั รลงคะแนนในกรณีที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นั ้น
แล้ ว โดยมอบให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุมแทน และออกเสียงให้ ตรงตามที่ผ้ มู อบฉันทะประสงค์
3. ก่ อนที่ จะทํ า การเรี ย กเก็ บ บัต รลงคะแนน เพื่ อทํ า การอนุมัติใ นแต่ล ะวาระ ท่ า นผู้เข้ า ร่ ว มประชุม สามารถ
สอบถามคําถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ได้ กรณีที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องการจะสอบถาม กรุ ณายกมือ
และแจ้ งชื่อ นามสกุล พร้ อมชี ้แจงว่าเป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเอง หรื อเป็ นผู้รับมอบฉันทะ สําหรับคําถามอื่น ๆ
ที่ไม่ตรงตามวาระ บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ถามในวาระอื่น ๆ
4. ในการนับคะแนน บริ ษัทจะใช้ ระบบการนับคะแนนแบบบาร์ โค้ ด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ บริ ษัทจะใช้ การนับคะแนนโดยเป็ นการเทคะแนนไปทางเห็นด้ วย และสําหรั บการลงมติใน
แต่ละวาระ บริ ษั ทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณี ที่ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้ วย และงดออกเสี ยง
เท่านัน้ ยกเว้ นวาระที่ 6 เรื่ องเลือ กตัง้ กรรมการ สํา หรั บวาระนี ต้ ้ องลงมติเ ป็ นรายบุคคลด้ ว ยคะแนนเสี ยง
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ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริ ษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้ เห็นด้ ว ย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
5. หากผู้ถือหุ้นและผู้รั บมอบฉัน ทะท่านใดประสงค์ ที่ จะออกจากที่ ประชุมก่อ นปิ ดประชุม หากประสงค์ ที่ จ ะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุ ณาส่งบัตรลงคะแนนที่ลงลายมือชื่อให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ก่อนออกจาก
ห้ องประชุมเพื่อที่บริษัทจะทําการบันทึกคะแนนของท่าน
6. การแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้ งเมื่อการนับคะแนนสิ ้นสุดลง
7. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทําการออกเสียงลงคะแนนเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเพื่อเป็ นการ
ชี ้ขาด
ทั ้งนี ้ มติในการอนุมตั ิแต่ละวาระเป็ นดังต่อไปนี ้ วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็ นฐานการคํานวณ
วาระที่ 7 จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและสําหรับวาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบ ไม่มีการลงมติ
นอกจากนี ้ ผู้ดํา เนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็ นการแสดงออกถึ งความโปร่ งใส และหลัก
ธรรมาภิบาลที่ดี บริ ษัทได้ จดั ให้ มีที่ปรึ กษากฎหมาย ผู้สอบบัญชี และตัวแทนผู้ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่ วมเป็ น
ผู้สงั เกตการณ์และสักขีพยานในการนับคะแนนในครัง้ นี ้ และผู้ดําเนินการประชุมได้ ชี ้แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบเพิ่มเติม
ว่า หากท่านผู้เข้ าร่ วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ขอให้ ลงลายมือชื่อด้ วยปากกาก่อนทุกครัง้
และสําหรับท่านที่ประสงค์จะสอบถามคําถามใด ๆ ขอความกรุณาแจ้ งชื่อ นามสกุล ของท่านก่อนทุกครัง้
จากนัน้ ผู้ดําเนินการประชุมได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือเชิญประชุมตามลําดับ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารับ รองรายงานการประชุม สามัญผู้ถ ือ หุ้น ประจําปี 2561
ประธานแจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบว่า วาระนีเ้ ป็ นการพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่ จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุม
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่ งมาด้ ว ย 1
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ด
สอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 โดยวาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ีป ระชุ ม ที่ ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจํ า ปี 2561 ซึ่งจัด
ประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

115,388,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 1 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจํานวน 4 ราย ทําให้
มีจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 1 เท่ากับ 29 ราย
มีจํานวนหุ้นรวมทั ้งหมด 115,388,111 หุ้น
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ประจําปี 2561 สิน้ สุดวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
ประธานมอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและ
การตลาด และนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด แจ้ งต่อที่
้ ปี 2550 เป็ นเวลานาน
ประชุมว่า บริ ษัทมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO มาตังแต่
กว่ า 13 ปี ผลประกอบการของงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครั ง้ ล่า สุด ในปี 2561
มีรายได้ สงู สุดตังแต่
้ มีการจัดงานมาและมีจํานวนผู้เข้ าชมเพิ่มมากขึ ้นกว่าร้ อยละ 10 มียอดเงิน
สะพัดสูงสุดถึง 2,000 ล้ านบาท รวมทัง้ เป็ นการจัดงานครัง้ สุดท้ ายที่ศูนย์ การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ ส่วนในปี 2562 จะมีการจัดงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ที่ศนู ย์นิทรรศการและ
การประชุมไบเทค โดยจะมีจํานวนในการจัดงาน 3 ครัง้ เท่าเดิม และจะมีการชี ้แจงต่อไปในวาระ
อื่นๆ ว่างาน Thailand Mobile EXPO ในปี 2562 จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ต่อมา นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า ส่วนงานของบริษัทแบ่งออกเป็ น 3 งานหลักด้ วยกัน คือ
1. การจัดแสดงงาน (Event Organizer)
2. งานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency)
3. ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)
ซึ่ง ตามที่ คุณประพิ มพรรณชี แ้ จงไว้ ข้า งต้ นจะเป็ น ส่ว นงานการจัดแสดง (Event Organizer)
ซึง่ งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็ นส่วนหนึง่ ของส่วนงานดังกล่าว นอกจากนี ้ ยังมีการ
ขยายการจัดงานในส่วนงานใหม่ คือ Sport Tourism ซึ่งที่ ผ่านมามีการจัดงาน MV Caravan
โดยในปี 2561 บริ ษัทมีจํานวนรถบ้ านให้ บริ การจํานวน 73 คัน อีกทั ้งบริ ษัทเป็ นผู้ประกอบการ
รายแรกที่ให้ บริ การงานด้ านการกีฬาและท่องเที่ยวครบวงจรและเป็ นผู้ประกอบการรายเดียวที่มี
รถบ้ านให้ เช่ามากที่สดุ ในประเทศไทย ซึ่งการให้ บริ การรถบ้ านและเต็นท์ มีทงในด้
ั ้ านงานกีฬา
(Sport) ตัวอย่างเช่น งานวิ่งจอมบึงมาราธอนซึง่ จัดมาต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 33 นอกจากการให้ บริ การ
ในด้ านงานกีฬา (Sport) แล้ วบริ ษัทยังให้ บริ การรถคาราวานเชิงท่องเที่ยว (Tourism) ตัวอย่าง
4

เช่น สวนผลไม้ เพื่อให้ บริ การท่องเที่ยวแบบ Camping ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ หรื อในงาน
เทศกาลดนตรี ต่างๆ โดยจํานวนรถคาราวานที่ให้ บริ การในปี 2561 เมื่อเทียบกับปี 2560 พบว่า
เพิ่มสูงขึ ้นมากกว่า 200% นอกจากนี ้มีการนํารถไฟฟ้า EV Truck ไปให้ บริ การในการรับส่งคน
และสิง่ ของเพิ่มเติมด้ วย
ในลํ า ดับ ถั ด มา นางสาวอัป ษร วิ ล าสศัก ดานนท์ แจ้ งรายละเอี ย ดโครงสร้ างรายได้ แ ละ
ความก้ าวหน้ าของธุรกิจแต่ละกลุม่ งานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี ้
หน่ วย : ล้ านบาท

โครงสร้ างรายได้
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รายละเอียดการดําเนิน งานของแต่ ล ะกลุ่ม งาน
หน่ ว ย : ล้ านบาท
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หน่ ว ย : ล้ านบาท
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หน่ ว ย : ล้ านบาท

ธุร กิจ พาณิช ย์ อ เิ ล็ก ทรอนิก ส์
(e-Commerce)
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ต้ น ทุน ตามประเภทงาน อัต รากําไรขัน้ ต้ น ตามประเภทงาน ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและ
บริ ห ารและสัด ส่ ว นค่ า ใช้ จ่ า ยขายและบริ ห ารต่ อ รายได้ ร วม และกําไรสุ ท ธิแ ละอัต รา
กําไรสุท ธิ
หน่ ว ย : ล้ านบาท
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หน่ ว ย : ล้ านบาท

อัต รากําไรขัน้ ต้ น ตามประเภทงาน
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หน่ ว ย : ล้ านบาท

ค่ าใช้ จ่ ายในการขายและบริห าร
และสัด ส่ วนค่ าใช้ จ่ ายขายและบริห ารต่ อ รายได้ ร วม
100.00

25.4%

25.3%

19.6%

30.00%
20.00%

50.00

88.6

71.9

48.5
0.00

10.00%
0.00%

ปี 2559

ปี 2560

ค่าใช้ จ่ายขายและบริการ

ปี 2561

สัดส่วนค่าใช้ จ่ายขายและบริ การต่อรายได้ รวม

หน่ ว ย : ล้ านบาท
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-15.00%

งบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่ วย : ล้ านบาท
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หน่ ว ย : ล้ านบาท
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และอัต ราผลตอบแทนสิน ทรั พ ย์ (ROA)
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อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ผู้ดํ า เนิ น การประชุม ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ที่ ป ระชุม สอบถามประเด็ น ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกับ วาระนี ้ โดย
มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
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คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง ขอให้ บริษัทอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
งานด้ านโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) และงานคาราวาน (Caravan)
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี แ้ จงว่ า งานด้ า นโฆษณา (Media) เป็ นธุ รกิ จที่ บริ ษั ทได้ ดํ าเนิ นธุ รกิ จด้ านนี อ้ ยู่ แล้ ว
โดยบริ ษัทได้ ขยายไปทําในด้ านออนไลน์ ปั จจุบนั มีเว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ยกตัวอย่าง
เช่ น www.whatphone.net ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเว็ บ ไซด์ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ด้ าน
โทรศัพท์มือถือ สําหรับงานเอเจนซี่ (Agency) เป็ นงานที่บริ ษัททําหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการ
วางแผนซื ้อสือ่ โฆษณาให้ กบั บริ ษัทคูค่ ้ า
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คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจด้ านใด
เป็ น Big Portion ของบริษัท
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี ้แจงว่า งานจัดแสดงงาน (Event Organizer) ซึ่งสามารถแบ่งได้ เป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
ด้ า น Mobile, Sport และ Tourism ซึ่ ง งานด้ า นคาราวาน (Caravan) รวมอยู่ใ นด้ า น
Tourism สําหรั บรถคาราวาน ไม่ได้ ให้ เช่าเป็ นการส่วนตัว แต่จะเป็ นการให้ เช่าสําหรั บ
ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event) สําหรับช่วงที่ไม่มีการจัดแสดงงาน (Event) จะให้ ทาง รี
สอร์ ทเช่า
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คุ ณ มานะ กรรณเลขา ผู้ ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถามว่ า เมื่ อ พิ จ ารณา
ผลประกอบการของบริ ษัทย้ อนหลัง 3 ปี ปรากฏว่างานด้ านการขายขาดทุน จึงอยาก
ทราบว่ามีทิศทางหรื อแผนงานอย่างไรเพื่อที่จะทําให้ งานด้ านการขายมีกําไร นอกจากนี ้
อยากทราบว่าผลขาดทุน (Loss) สําหรับ BNK มีเป็ นจํานวนเท่าใด
9

ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี แ้ จงว่า เนื่ อ งด้ ว ยทิ ศ ทางหรื อ แผนงานในอนาคตของบริ ษั ท จะได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม
ผู้ถือหุ้น ทราบในวาระที่ 8 จึง ขอชี แ้ จงในทราบในวาระที่ 8 ต่อ ไป สํา หรั บ ผลขาดทุน
(Loss) กรณี BNK อยูร่ ะหว่างขันตอนการฟ้
้
องร้ องดําเนินคดีต่อศาล ผลขาดทุน (Loss) มี
จํานวน 106 ล้ านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ BNK ดังกล่าว กําไรของปี 2561 จะมีความ
ใกล้ เคียงกับกําไรของปี 2560
4

คุ ณ อนุ ว่ อ งวารกิ จ ผู้ ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถามว่ า ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ยกตั ว อย่ า งเช่ น iPhone มี แ นวโน้ มที่ จ ะมี ย อดขายลดลง สํ า หรั บ
โทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ยังไม่ได้ การตอบรั บที่ดี เนื่องจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือเริ่ มมีการ
อิ่มตัว ประกอบกับบริ ษัทย้ ายมาจัดงานที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ทํ า ให้ มี ต้ น ทุน ค่า เช่ า สถานที่ ที่ ม ากขึ น้ และบริ ษั ท อาจจะต้ อ งหาลูก ค้ า รายใหม่ ห รื อ
หาโทรศัพท์มือถือรุ่ นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีความกังวลหรื อไม่ นอกจากนี ้สําหรับ
การจัด แสดง (Event) มี ต้ น ทุน สูง พอสมควร สํ า หรั บ งานด้ า นคาราวาน (Caravan)
อยากทราบว่าบริ ษัทซื ้อรถบ้ านมาเป็ นแบบเช่าซื ้อลีซซิ่ง หรื อแบบซื ้อขายเสร็ จเด็ดขาด
ซึ่งจะมีค่าเสื่อม ค่าบํา รุ งรั กษา และแม้ ว่าประเทศไทยจะมี การจัดแสดงงาน(Events)
ค่ อ นข้ า งมาก แต่ ห ากเข้ า ฤดูฝ น หรื อ ฤดูร้ อนก็ อ าจจะมี ผ ลกระทบต่ อ งานด้ า นนี ไ้ ด้
จึงอยากทราบบริ ษัทมีแนวทางในการบริ หารจัดการอย่างไร และอยากทราบว่าธุรกิจด้ าน
ประชาสัม พัน ธ์ ส ร้ างมูล ค่า ให้ กับ บริ ษั ท ได้ ม ากน้ อ ยเพี ย งใด สุด ท้ า ยนี ้ งานพาณิ ช ย์
อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (E-Commerce) ซึ่ ง ปั จ จุบัน มี ก ารฟ้ อ งร้ องกับ BNK เป็ น จํ า นวนมาก
พอสมควร อยากทราบว่าบริษัทได้ ตงเงิ
ั ้ นสํารองไว้ อย่างไร
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชีแ้ จงว่า การที่ บริ ษัท ย้ า ยสถานที่ จัดงานมาที่ ศูน ย์ นิ ทรรศการและการประชุม ไบเทค
บางนา ต้ องมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บริ ษัทจึงมีค่าใช้ จ่ายในด้ านการตลาดสูงขึ ้น
สําหรับค่าเช่าสถานที่บริ ษัทได้ ประเมินดูแล้ วว่าใกล้ เคียงกับค่าเช่าสถานที่เดิม นอกจากนี ้
เมื่อต้ นปี 2561 บริ ษัทได้ จัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริ ษัทประสบความสําเร็ จ
เป็ นอย่ า งมาก ทํ า ให้ บริ ษั ท ได้ ลูก ค้ า กลุ่ม ใหม่ ดัง นัน้ การย้ ายมาจั ด งานมาที่ ศูน ย์
นิ ท รรศการและการประชุ ม ไบเทค บางนาจึ ง ได้ รั บ การตอบรั บ ที่ ดี สํ า หรั บธุ ร กิ จ
โทรศัพ ท์ มื อ ถื อ แม้ จ ะมี ผ ลประกอบการลดลง อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได้ ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
ที่ เกี่ยวกับสินค้ า Mobile Related ด้ วย ซึ่งธุรกิจด้ าน E-Sport ก็เป็ นธุรกิจด้ าน Mobile
Related เช่นกัน เนื่องจากทุกคนก็เล่นเกมส์ผ่านมือถือ และใช้ มือถือเป็ นส่วนหนึ่งในการ
ดํารงชีวิตประจําวัน สําหรับการจัดแสดงงาน (Event Organizer) แม้ ว่าบริ ษัทจะดําเนิน
ธุ ร กิ จ ด้ าน Mobile Expo เป็ นหลั ก แต่ บ ริ ษั ท ก็ มี ก ารจั ด แสดงงานที่ ห ลากหลาย
เช่นเดียวกัน
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5

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องด้ วยปั จจุบนั คนส่วน
ใหญ่นิยมซื ้อสินค้ าออนไลน์ ซึง่ สะดวกและราคาไม่แตกต่างกันมากนัก จึงอยากทราบว่า
บริ ษัทมีนโยบายด้ านนี ้อย่างไร
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี ้แจงว่า งาน Thailand Moblie EXPO ของบริ ษัทมีแนวโน้ มที่จะเติบโตขึ ้น ซึง่ จะได้ ชี ้แจง
ประเด็นนี ้โดยละเอียดในวาระอื่นต่อไป โดยบริ ษัทได้ มีการขยายพื ้นที่ในการจัดงานแสดง
และเพิ่ ม งานด้ า น Moblie Related และ E-Sport อี ก ด้ ว ย นอกจากนี ห้ ากได้ ติ ด ตาม
ข่าวสารในช่วงต้ นปี 2562 โทรศัพท์มือถือแบบฝาพับกําลังจะกลับมาเป็ นที่นิยมอีกครัง้
ซึง่ ทําให้ ธรุ กิจด้ านโทรศัพท์มือถือสามารถพัฒนาต่อไปได้
นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ กรรมการบริ ษัท กล่าวเสริ มว่า งาน Thailand Moblie EXPO
จะแตกต่างจากการขายโทรศัพท์มือถือที่อื่น เนื่องจากโทรศัพท์ยี่ห้อต่างๆ จะมีการแจก
ของแถมมากกว่าทุกที่ ซึ่งมูลค่าที่ซื ้อโทรศัพท์มือถือในงาน Thailand Moblie EXPO ไม่
สามารถเทียบเท่าได้ กบั การขายที่อื่น
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คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับโครงการ EV ธุรกิจ
ที่ ป รึ ก ษาบริ ก ารและธุ ร กิ จ ด้ า นประชาสัม พั น ธ์ ที่ บ ริ ษั ท มี แ ผนจะดํ า เนิ น งานต่ อ ไป
เป็ นอย่างไร
ตอบ นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า สําหรับธุรกิจใหม่ของ
บริ ษัทจะได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในวาระอื่นต่อไป และที่ผ้ ถู ือหุ้นมีความกังวล
ว่าธุรกิจโทรศัพท์มือถือมียอดขายลดน้ อยลงนัน้ ขอเสริ มว่าในวงการโทรศัพท์มือถือมีการ
ผลัดยี่ห้อกันอยู่แล้ ว ไม่เหมือนกับธุรกิจอื่นๆที่มียี่ห้อผูกขาด
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คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า คดีความอยู่ในขั ้นตอนใด
แล้ ว
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ชี ้แจงว่า คดีความดังกล่าวเป็ นคดีผดิ สัญญาระหว่างคูส่ ญ
ั ญา ซึง่ อยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ของศาล ซึง่ คาดว่าศาลชั ้นต้ นพิจารณาเสร็จใน 1 ปี
ดร.ณัฐกฤษณ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริ ษัท กล่าวเสริ มว่า คดีความดังกล่าวเป็ นคดีระหว่าง
บริ ษัท กับบริ ษัทคู่ค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้ าออนไลน์ ประเด็นข้ อพิพาทคือสัญญา
ระหว่างคู่สญ
ั ญาเป็ นสัญญาซื ้อขายหรื อสัญญาฝากขาย ซึง่ บริ ษัทเห็นว่าเป็ นสัญญาซื ้อ
ขาย เนื่องจากสัญญาฝากขายมีลกั ษณะเป็ นสัญญาที่ค่สู ญ
ั ญาอีกฝ่ ายนําสินค้ ามาฝาก
ขาย หากขายได้ เป็ นจํ านวนเงินเท่าใด คู่สญ
ั ญาก็จะโอนเงินมาให้ แต่สญ
ั ญาระหว่าง
บริ ษัทกับบริ ษัทคู่ค้านัน้ บริ ษัทคู่ค้าโอนเงินมาเต็มจํานวน ซึ่งไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติของ
สัญญาฝากขาย โดยเบื อ้ งต้ น จึง ตี ค วามเป็ น สัญญาซื อ้ ขาย ต้ น เหตุอัน เป็ น ที่ ม าแห่ ง
การฟ้องร้ องในคดีคือ บริ ษัทคู่ค้าขายสินค้ าและรับสินค้ าไปแล้ วยังขายไม่หมดจึงขอคืน
11

ส่วนที่เหลือซึ่งหากเป็ นสัญญาฝากขายย่อมสามารถคืนได้ แต่หากเป็ นสัญญาซื อ้ ขาย
ย่อมไม่สามารถคืนได้ เพราะกรรมสิทธิ์โอนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ ว คู่ค้าย่อมมีหน้ าที่ขาย
สินค้ า สําหรับทุนทรัพย์ที่บริ ษัทคู่ค้าฟ้องร้ อง เป็ นจํานวน 9 ล้ านบาท โดยซึง่ คู่ค้ารับมอบ
สินค้ าไปไม่หมดและขอเลิกสัญญาจึงเป็ นต้ นเหตุอนั เป็ นที่มาแห่งการฟ้องร้ องคดี บริ ษัท
จึงจําเป็ นต้ องบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทมีสต๊ อกสินค้ าอยู่เป็ นจํานวน
มาก และสินค้ าย่อมมีความเสื่อมในเชิงการตลาดและความลํ ้าหน้ าในทางเทคโนโลยี
วิธีการบรรเทาความเสียหายของบริ ษัท คือการระบายสินค้ าที่มีอยู่ในสต๊ อกออกไป และ
เมื่อเป็ นการขายออกไปอย่างรวดเร็ วทําให้ บริ ษัทเสียหาย บริ ษัทจึงฟ้องแย้ งเข้ าไปในคดี
เป็ นจํานวน 106 ล้ านบาทพร้ อมดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.5 ต่อปี
8

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า ปั จจุบนั บริษัทยังประกอบ
ธุรกิจด้ านนิตยสารหรื อไม่ และอยากทราบผลประกอบการบริ ษัทในไตรมาสที่ 1 สุดท้ าย
นี ้ อยากทราบว่าคดีดงั กล่าวศาลจะมีคําพิพากษาเมื่อใด
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี แ้ จงว่า บริ ษั ท ไม่ได้ ป ระกอบธุร กิ จ ด้ า นนิ ต ยสารแล้ ว โดยบุค ลากรเดิ มที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ในด้ านนิตยสาร เปลี่ยนไปรับผิดชอบงาน Media ด้ าน Online เป็ นหลัก และทํานิตยสาร
ที่มีลกั ษณะเป็ นการจ้ างทําซึง่ จะทําให้ มีรายได้ จากส่วนนี ้เข้ ามา
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี ้แจง
เพิ่มเติมว่า สําหรับผลประกอบการของบริ ษัทในไตรมาสที่ 1 ปั จจุบนั อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทซึง่ บริ ษัทได้ กําหนดวันประชุมในต้ นเดือนพฤษภาคม
นี ้ และคาดว่าผลประกอบการจะเป็ นที่พอใจ สําหรับคดีความตามที่บริษัทได้ รับแจ้ งจาก
ทนายความว่าศาลจะทําการพิจารณาและคาดว่าศาลชั ้นต้ นจะพิพากษาเสร็จใน 1 ปี

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นวาระ
เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจ ารณาอนุม ัต งิ บการเงิน ประจําปี สําหรับ รอบปี บัญชีส นิ ้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัป ษร วิ ล าสศัก ดานนท์ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารฝ่ ายบัญ ชี แ ละการเงิ น แจ้ ง ต่ อ
ที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ข้ อ 44 ซึ่ง กํ า หนดให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งจัด ทํ า งบดุล และบัญ ชี กํ า ไรขาดทุน ณ
วันสิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท และจัดให้ ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบก่อนนําเสนอให้
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
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งบการเงินประจําปี ของบริ ษัท สําหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด และจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ตามสิ่ง ที่ส่ ง มาด้ ว ย 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริ ษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสําหรั บปี สิ ้นสุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่ สําคัญ
ถูกต้ องตามที่ควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 โดยในงบการเงินมีสาระสําคัญ
ดังต่อไปนี ้
2560

งบกําไรขาดทุน
(หน่ ว ย : ล้ านบาท)
รายได้ จากการขาย
รายได้ จากการให้ บริการ
รายได้ อื่น
รวมรายได้
ต้ นทุนขาย
ต้ นทุนการให้ บริ การ
ค่าใช้ จา่ ยในการขาย
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน ) ก่ อ นรายได้
(ค่ าใช้ จ่ าย) ภาษีเ งิน ได้
(รายได้ ) ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
กําไร (ขาดทุน ) สําหรับ ปี
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2561

%YOY

91.2
192.9
0.7
284.8
83.7
91.0
23.8
48.1
1.2
36.9

221.7
228.8
0.4
450.9
294.9
128.0
20.5
68.1
2.4
(63.1)

143.1%
18.6%
(47.1%)
58.3%
252.2%
40.7%
(14.2%)
41.6%
104.2%
(271.0%)

7.8
29.1

(12.6)
(50.5)

(261.4%)
(273.7%)

งบแสดงฐานะการเงิน
(หน่ ว ย : ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิน ทรัพ ย์ ร วม
หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
กําไร(ขาดทุน) สะสม
รวมส่ วนของผู้ถ อื หุ้น
รวมหนีส้ ิน และส่ ว นของผู้ถ ือ หุ้น

2560

2561
84.7
53.5
138.2
44.1
28.4
72.5
10.0
55.7
65.7
138.2

งบกระแสเงิน สด (หน่ วย : ล้ านบาท)
เงินสดสุทธิได้ มาจาก (ใช้ ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดเพิ่มขึ ้น - สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

223.1
104.9
328.1
124.0
66.4
190.3
100.0
88.1
(50.4)
137.7
328.1

2560
31.0
(14.5)
3.6
20.1
10.7
30.8

%YOY
163.5%
96.1%
137.4%
181.3%
133.5%
162.6%
900.0%
100.0%
(190.5%)
109.6%
137.4%

2561
(59.3)
(37.7)
108.1
11.1
30.8
41.9

ผู้ดํา เนิ นการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุมสอบถามประเด็นที่ เ กี่ ยวข้ องกับวาระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า เมื่อพิจารณารายได้ ของ
บริ ษั ท ซึ่ง เติ บ โตขึ น้ แต่ เ หตุใ ดต้ น ทุน ของบริ ษั ท จึง มี จํ า นวนสูง สํ า หรั บ เงิ น ที่ ไ ด้ จ าก
เสนอขายหุ้น ต่อ ประชาชน (IPO) อยากทราบว่า มี การนํ าเงิ นไปใช้ ตามวัตถุป ระสงค์
หมดแล้ ว หรื อ ไม่ และอยากทราบว่ า บริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะใช้ งบลงทุ น ชั่ ว คราวหรื อ ไม่
นอกจากนี เ้ นื่ อ งจากธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท เกี่ ย วข้ อ งกับ แฟชั่น ซึ่ง จะมี ค่ า เสื่ อ มของสิ น ค้ า
คงเหลือ จึงอยากทราบว่าบริ ษัทมีวิธีการในการตัดค่าเสื่อมอย่างไร และเมื่อพิจารณา
มาตรฐานทางบัญชีเห็นว่า มีสญ
ั ญาเช่าค่อนข้ างเยอะพอสมควร สุดท้ ายนี ้ เนื่ องจาก
บริ ษัทมีแรงงานจํานวนมาก และมีการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงอยาก
ทราบว่าบริษัทตังสํ
้ ารองไว้ อย่างไรบ้ าง
14

ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า เนื่องจากมีโครงการ BNK ทําให้ ต้นทุนขายของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น ในขณะที่ต้นทุน
บริ ก ารเพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจากการจัด แสดงงาน (Event Organizer) งานด้ า นโฆษณาและ
เอเจนซี่ (Media & Agency) สําหรับงานจัดแสดงงาน บริ ษัทเช่าพื ้นที่ในการจัดงานแสดง
สินค้ าที่ศูนย์ การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิสําหรั บปี 2561 เพิ่มขึน้ จากปี 2560 และบริ ษัททํา
การตลาดในเรื่ องของการย้ ายสถานที่ในการจัดงานสําหรับปี 2562 จึงทําให้ มีต้นทุนที่เพิ่มขึ ้น
นอกจากนี ้บริ ษัทมีการลงทุนในงานคาราวาน (Caravan) เพิ่ม จึงมีค่าใช้ จ่ายในการลงทุน
ในช่วงเริ่ มแรกสูง สําหรับเงินที่ได้ จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) มีประมาณ 120
ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทได้ ใช้ สําหรับการลงทุนขยายงานจัดแสดงสินค้ า
(Event) ต่างๆ ไปประมาณ 70 ล้ านบาท โดยเงินที่เหลือบริ ษัทมีแผนที่จะขยายงานจัดแสดง
สินค้ า (Event) รวมถึงลงทุนในบริษัทย่อย และบริ ษัทร่วมเพิ่มเติม
2

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า บริ ษัทซื ้อรถบ้ านมาเป็ น
แบบเช่าซื ้อลีซซิง่ หรื อแบบซื ้อขายเสร็จเด็ดขาด และบริษัทคํานวณค่าเสื่อมราคาอย่างไร
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชีแ้ จงว่า รถบ้ าน โดยส่วนใหญ่เป็ นการเช่าซือ้ แบบลีซซิ่ง และมีบางส่วนซือ้ โดยใช้ เงิน
บริ ษัท คํ านวณค่าเสื่อมแยกตามส่วนประกอบของรถคาราวาน เช่น โครงสร้ าง ส่ว น
ตกแต่งภายใน เป็ นต้ น ส่วนสินค้ าคงเหลือจะคํานวณค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้ าโดย
จะเทียบกับราคาตลาดคงเหลือในแต่ละไตรมาสเพื่อทําการปรับลดราคาลงมา สําหรับ
เงิ น ลงทุน ชั่ว คราวจะนํ า ไปลงทุน ในตราสารทางการเงิ น ที่ มี ลัก ษณะคล้ า ย Money
Market มีความเสี่ยงค่อนข้ างตํ่า สําหรับประเด็นเรื่ องมาตรฐานทางบัญชี ฉบับที่ 15 และ
ฉบับที่ 16 บริ ษัทได้ ปรึ กษากับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท สําหรับพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานที่แก้ ไขเพิ่มเติมใหม่นนั ้ บริ ษัทได้ บนั ทึก
เงินสํารองไว้ ในงบการเงินปี 2561 เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2 ล้ านบาท

3

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ ว ยตนเอง สอบถามว่า ภาษี ที่รอคืนของบริ ษัท
เป็ นอย่างไร
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า ในช่วงกลางปี ก่อนที่บริษัทจะเริ่ มโครงการ BNK บริ ษัทมีกําไรและได้ ยื่นเสียภาษี
เงินได้ นิติบุคคลครึ่งปี หรื อ ภงด.51 ต่อกรมสรรพากร แต่เมื่อสิ ้นปี ปรากฏว่าบริ ษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนจึงไม่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่าย ที่
ได้ ถกู หักไว้ นั ้น บริ ษัทจึงดําเนินการยื่นขอคืนจากกรมสรรพากร
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4

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า หากบริ ษัทฟ้องคดีและชนะ
คดีจะมีผลกระทบต่อภาษี ที่รอคืนหรื อไม่
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า ไม่กระทบเนื่องจากเป็ นคนละส่วนกัน เพราะหากชนะคดีจะถือเป็ นรายได้ อื่นซึ่ง
ถือเป็ นรายได้ คนละปี ภาษี กบั ภาษี ที่รอคืน

5

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ ว ยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษี เงิน ได้ รอ
การตัดบัญชี หรื อ Deferred Tax เป็ นอย่างไร
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชีแ้ จงว่า ภาษี เงิน ได้ รอการตัดบัญชี หรื อ Deferred Tax เกิดขึน้ เนื่ องจากบริ ษั ทมี ผล
ประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริ ษัทสามารถนําสินทรัพย์ภาษี เงินได้ นี ้มาทยอยตัด
จ่ายได้ ในอนาคต

6

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
บริ ษั ท ลงทุน ในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT) ค่ อ นข้ า งมาก จึ ง ขอให้ บริ ษั ท ชี แ้ จง
รายละเอียดในส่วนนี ้
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท มี แ ผนกวิ จั ย และพั ฒ นา หรื อ R&D พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ของบริ ษั ท
เพื่อสนับสนุนงานวิ่ง ทําให้ สามารถถ่ายภาพนักวิ่งและเชื่อมต่อกับ Facebook ได้ รวมถึง
โปรแกรมทางบัญ ชี ที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งมี ก ารลงทุน เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยเนื่ อ งจากบริ ษั ท เป็ น บริ ษั ท
มหาชน

7

คุณ สรวิ ศ จตุน ารถ ผู้ถื อ หุ้น มาประชุม ด้ ว ยตนเอง สอบถามว่ า ในปี ที่ ผ่า นมาบริ ษั ท
มีเจ้ าหนี ้ทางการค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนมาก จึงอยากทราบว่าเป็ นเจ้ าหนี ้ประเภทใด
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า เจ้ าหนี ้ดังกล่าวเป็ นเจ้ าหนี ้จากการดําเนินโครงการ BNK ซึ่งบริ ษัทได้ เจรจาขอ
ชะลอการจ่ายเงินออกไปก่อน

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน
ประจําปี สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่
งดออกเสียง)
มติ ท่ ี ป ร ะชุ ม ที่ ป ระชุม มี ม ติ อ นุมัติ ง บการเงิ น ประจํ า ปี สํ า หรั บ รอบปี บัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31
ธั น วาคม 2561 ซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตและการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
16

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระที่ 3 มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่ วมที่ประชุมฯ เพิ่มอีกจํานวน 2 ราย ทํา
ให้ มีจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระที่ 3 เท่ากับ 31
ราย มีจํานวนหุ้นรวมทังหมด
้
117,668,111 หุ้น
วาระที่ 4

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารจัด สรรกําไร และการจ่ ายเงิน ปั น ผลประจําปี 2561

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัป ษร วิ ลาสศักดานนท์ แจ้ ง ต่อ ที่ ป ระชุมว่ า บริ ษั ท กํ า หนดนโยบายจ่ า ยเงิน ปั น ผล
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและทุนสํารองตาม
กฎหมายทั ง้ หมดแล้ ว อย่ า งไรก็ ต าม เนื่ อ งจากผลประกอบการของบริ ษั ท ในปี 2561
มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจัดสรร
เงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผู้ดํา เนิ นการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุมสอบถามประเด็นที่ เ กี่ ยวข้ องกับวาระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

คุ ณ อนุ ว่ อ งวารกิ จ ผู้ถื อ หุ้ นมาประชุ ม ด้ วยตนเอง สอบถามว่ า ในปี 2562 บริ ษั ท
จะจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อไม่ และโดยปกติบริ ษัทจ่ายเงินปันผลปี ละกี่ครัง้
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า จากประสบการณ์ในอดีตที่ผา่ นมาบริษัทจ่ายเงินปั นผลปี ละหนึ่งครัง้

2

คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ ว ยตนเอง เสนอแนะว่าเนื่องจากบริ ษัทมี กํา ไร
สะสมจํานวนหนึง่ อยู่ จึงขอเสนอแนะว่าขอให้ จา่ ยเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละสองครัง้
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสําหรับข้ อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรร
กําไร และการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2561 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนที่งดออกเสียง)
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 เป็ นดังนี ้
งดจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เนื่องจากผล
ประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทุน
ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

พิจารณาอนุม ัต กิ ารแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีข องบริ ษัท และการกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
ประจําปี 2562

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษั ท เอเอสที มาสเตอร์ จํ า กัด เป็ น ผู้สอบบัญชี ข องบริ ษั ท สํา หรั บรอบปี บัญชี สิน้ สุด วัน ที่
31 ธันวาคม 2562
1) นายประดิษฐ
รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
2) นางสาวนงราม
เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
3) นางพรทิพย์
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211
ค่ าตอบแทนผู้ส อบบัญชี

ปี 2562
(ปี ที่เ สนอ)
950,000 บาท
-

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริ การอื่น
(สอบทานกระดาษทําการ)
รวม

950,000 บาท

ปี 2561
950,000 บาท
100,000 บาท
1,050,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ด
สอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษั ท และการกํ าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจํ าปี 2562 โดยวาระนี ต้ ้ องผ่านการ
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อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนที่งดออกเสียง)
มติท่ ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562 ดังนี ้
1)
2)
3)
4)

นายประดิษฐ
นางสาวนงราม
นางพรทิพย์
นางสาวชมาภรณ์

รอดลอยทุกข์
เลาหอารี ดิลก
เลิศทนงศักดิ์
รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีข้างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นเงินจํานวน 950,000 บาท ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 6

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ค รบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ผู้ดําเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 20 กําหนดให้ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้ า จํ า นวนกรรมการที่ จะแบ่ ง ออกให้ ตรงเป็ นสามส่ ว นไม่ ได้ ก็ ใ ห้ อ อก
โดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ง กรรมการอาจได้ รับเลือก
ให้ กลับเข้ ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริ ษัทนั ้นให้ จบั สลากกัน ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สดุ นัน้
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ
1) นายทนง
ลี ้อิสสระนุกลู
ประธานกรรมการ
2) ผศ. อรทัย วานิชดี
กรรมการ
3) ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
กรรมการ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
แล้ วเห็นว่ากรรมการทั ้ง 3 ท่านเป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้ างขวาง อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการบริ หารจัดการของบริ ษัท ตลอดจน
มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ วนและไม่ มี ลัก ษณะต้ อ งห้ า มตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กัด
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ จึงเสนอให้ พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทัง้
3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทั ้งนี ้ ข้ อมูลของกรรมการที่ครบกําหนดออก
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จากตําแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้ วย 3
จากนั ้น เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทั ้ง 3
ท่าน ได้ ออกจากห้ องประชุมชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนน
ได้ อย่างอิสระ
ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ เมื่อไม่มีผ้ ใู ด
สอบถาม ผู้ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ ถื อ หุ้ นซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน (ไม่ นั บ รวมคะแนนที่ ง ดออกเสี ย ง)
โดยพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล
2. ผศ. อรทัย วานิชดี และ 3. ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
6.1

นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.2

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

ผศ. อรทัย วานิชดี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

6.3

117,668,111
-

ดร. ณัฐกฤษฎ์ ทิวไผ่งาม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

117,668,111
-
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วาระที่ 7

พิจ ารณาอนุม ัต กิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารฝ่ ายบัญชีและ
การเงิน เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวอัป ษร วิ ลาสศัก ดานนท์ เสนอให้ ที่ ป ระชุมพิจารณาอนุมัติก ารกํ า หนดค่า ตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยอัตราค่าเบี ้ยประชุมเท่ากับ
อัตราค่าเบี ้ยประชุมในปี 2561 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
ตําแหน่ ง

ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครัง้ ค่ าเบีย้ ประชุม ต่ อ ครัง้
ปี 2562 (ปี ที่เ สนอ)
ปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
- ประธานกรรมการบริษัท
15,000 บาท
- กรรมการบริษัท
10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ
10,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
15,000 บาท
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
10,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน*
- ประธานกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
15,000 บาท
ค่าตอบแทน
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10,000 บาท
*ทังนี
้ ้ กรรมการที่มีสว่ นร่วมในการบริ หารขอไม่รับค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท
15,000 บาท
10,000 บาท

ผู้ดําเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนี ้ แต่ไม่มีผ้ ใู ด
สอบถาม ผู้ดํา เนิน การประชุมจึ ง เสนอให้ ที่ ป ระชุม พิจ ารณาอนุมัติ การกํ า หนดค่า ตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 โดยวาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
(2/3) ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ีป ระชุม ที่ประชุมมีมติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

117,668,111
-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
ไม่นํามาคํานวณ

100.0000
-

วาระที่ 8

เรื่ อ งอื่น ๆ

ผู้ดําเนินการประชุมเชิญนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสนิ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและ
การตลาด เป็ นผู้รายงานในวาระนี ้
นางสาวประพิ มพรรณ เลิศสิริสิน แจ้ งต่อที่ ประชุมว่า สําหรั บ แผนธุรกิ จในปี 2562 จะมีการ
จัด งานมหกรรม Thailand Mobile Expo ที่ ศูน ย์ นิ ท รรศการและการประชุมไบเทค ตามที่ ได้
แจ้ งให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 นัน้ งานมหกรรมดังกล่าวได้ รับความนิยมและเป็ นจุดสนใจ
มากขึ ้น เนื่องจากปั จจัยหลายอย่าง ตัวอย่างเช่น ที่จอดรถ เนื่องจากการจัดงานที่ศนู ย์ประชุม
แห่ง ชาติ สิริ กิต์ิ มีข้อจํ า กัด ในเรื่ อ งที่ จ อดรถ แต่เมื่ อ ย้ า ยมาจัด งานที่ศูนย์ นิ ท รรศการและการ
ประชุมไบเทค ทําให้ มีกลุ่มลูกค้ าที่มีกําลังซื ้อมากขึ ้น ผู้เข้ าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงาน
ได้ อ ย่า งสะดวก และเป็ น ที่ พึง พอใจของผู้ที่ ม าออกร้ านในการทํ า ยอดขายได้ มากขึน้ อี กทัง้
ได้ มี ก ารขยายพื น้ ที่ จัด งานจากเดิ ม 15,000 ตารางเมตร เป็ น 20,000 ตารางเมตร ซึ่ง พื น้ ที่
ที่ เ พิ่ ม ขึน้ นอกจากจะจัด งาน Thailand Mobile EXPO ได้ แ ล้ ว ยัง สามารถจัด งาน E-Sport
EXPO ได้ อีกด้ วย และนอกจากการจัดแสดงสินค้ าภายในงานแล้ ว จะมีการเพิ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมงานได้ รับชมมากขึ ้นอีกด้ วย
อี ก ทัง้ เมื่ อ ต้ น ปี ที่ ผ่ า นมา ในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริ ษั ท ได้ ป ระกาศความ
ร่ ว มมือกับบริ ษั ท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํ า กัด (มหาชน) (Dtac) และบริ ษั ท ฟอร์ ท
สมาร์ ท เซอร์ วิ ส จํา กัด (มหาชน) (FSMART) เพื่ อจัดทํ าแพลตฟอร์ มจักรยานยนต์ ไฟฟ้า EV
Connectivity Platform เพื่อตอบสนองต่อระบบมลภาวะและได้ รับกระแสตอบรับที่ดีมาก
นอกจากนี ้ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ชี ้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับทิศทางของธุรกิจด้ านการจัดแสดงงาน (Event Organizer) และงาน
โฆษณาและเอเจนซี่ (Media and Agency) ว่า งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยังคงจัด
ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ปี ละ 3 ครัง้ และจะจัดงานดังกล่าวที่ศนู ย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ซึ่ง การจัด งานที่ ศูน ย์ นิ ท รรศการและการประชุม ไบเทคในครั ง้ แรกได้ รั บ ผลตอบรั บ ที่ ดี ม าก
ส่วนการจัดงานครัง้ ที่สองที่จะมีขึ ้นในเดือนพฤษภาคมนี ้จะมีการขยายพื ้นที่เพื่อรองรับการจัด
งาน E-Sport โดยเริ่ มจัดงานครัง้ แรกเมื่อไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมา เป็ นการจัดงานแข่งขันกีฬา ESport รวม 10 กว่าประเทศเพื่อแข่งขันในประเทศไทย ส่วนงานด้ าน Mobile Related บริ ษัทได้
ร่วมมือกับบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่ จํากัด (มหาชน) (Dtac) และบริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) (FSMART) เพื่อพัฒนา EV Connectivity Platform ในรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้า โดยบริ ษัทจะเป็ นผู้นําเข้ ารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและร่ วมพัฒนาโปรแกรม (Application)
สําหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ สําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะที่ผ้ พู ฒ
ั นาอย่างบุญเติมจะ
พัฒนาตู้เพื่อเป็ นแหล่งชาร์ จพลังงานหรื อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการ
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ทํางานของโปรแกรม (Application) ในแพลตฟอร์ มของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถบอก
ตําแหน่งและจํานวนแบตเตอรี่ คงเหลือของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าได้
นอกจากนี ้ ในส่วนของรถบ้ าน (MV Caravan) บริ ษัทตัง้ เป้าไว้ ว่า ปลายปี 2562 จะมีรถบ้ าน
ให้ บริ การจํานวน 100 คัน ซึ่งปั จจุบันมีรถบ้ านในบริ การในจังหวัดพัทยา โดยจะทําเป็ น ธุรกิจ
ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็ นรถนอนเท่านัน้ แต่จะเพิ่มการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแล่นเรื อใบ
หรื อส่งเสริ มกิจกรรมกีฬาอื่น ๆ ด้ วย
นอกจากธุรกิจที่กล่าวไปข้ างต้ น บริ ษัทได้ มีการลงทุนในอีก 3 บริ ษัท และจดทะเบียนเป็ นบริษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วมแห่งใหม่ ได้ แก่
1. บริ ษัท มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากัด (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพื่อดําเนิน
ธุรกิจขายและให้ บริ การด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 5,000,000
บาท บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือครองหุ้นร้ อยละ 51 ของหุ้นทั ้งหมดที่จําหน่ายได้ และมีมูลค่า
การลงทุนจํานวน 2,250,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจให้ บริ การในตลาดประเทศเพื่ อน
บ้ าน
2. บริ ษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํ า กัด (MR Connext Co., Ltd.) ซึ่งมีทุนจดทะเบี ยนจํ า นวน
5,000,000 บาท บริ ษัทมีสดั ส่วนการถือครองหุ้นร้ อยละ 40 ของหุ้นทัง้ หมดที่จําหน่ายได้
และมีมลู ค่าการลงทุนจํานวน 2,000,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจการให้ บริ การด้ านการ
จัดแข่งขันกีฬาแบบครบวงจร ในส่วนนี ้นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่
บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ เชิญนายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการบริ ษัท เป็ นผู้ชีแ้ จง
เกี่ยวกับรายละเอียดของธุรกิจการกีฬาดังกล่าว
นายคงพัน ธุ์ ปราโมชฯ ชี แ้ จงต่อที่ ประชุมว่า วงการกี ฬามี การเติบโตอย่างก้ าวกระโดด
ยกตัวอย่างเช่น ปั จจุบนั มีการจัดงานวิ่งเยอะขึ ้น และมีการแข่งขันมากขึ ้น จึงเป็ นโอกาสที่ดี
ที่บริ ษัทจะได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมและส่งเสริ มธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้ าน
กีฬา นอกจากนี ้นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษัท ได้ กล่าวเสริ มว่า ปั จจุบนั
บริ ษัทได้ มีการดําเนินธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้ านกีฬาเป็ นงานหลักอยู่
แล้ ว แต่ เ มื่ อ มี ก ารร่ ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท ใหม่ จ ะทํ า ให้ ธุ ร กิ จ การจั ด แสดงงาน (Event
Organizer) ด้ านกีฬาจะมีมาตรฐานมากขึ ้นและปลอดภัยต่อผู้ร่วมงานขึ ้น
3. บริ ษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากัด (Idol Master Co., Ltd.) เพื่อดําเนินธุรกิจให้ คําปรึกษาด้ าน
การสือ่ สารประชาสัมพันธ์ ซึง่ มีทนุ จดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสดั ส่วนการ
ถื อ ครองหุ้ นร้ อยละ 52 ของหุ้ นทั ง้ หมดที่ จํ า หน่ า ยได้ และมี มู ล ค่ า การลงทุ น จํ า นวน
2,600,000 บาท ธุรกิจดังกล่าวเป็ นการรวมตัวศิลปิ นนักร้ องแบบกลุม่ เพื่อสร้ างความสนใจ
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ในกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยนางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
ฝ่ ายบัญชี แ ละการเงิ น ได้ เชิ ญ นายธราธร ยวงบัณฑิ ต และนายธี ร วัฒ น์ สุว รรณพิ นิ จ
กรรมการบริษัท เป็ นผู้รายงานรายละเอียดภาพรวมของธุรกิจในบริ ษัทนี ้
นายธราธร ยวงบัณฑิต ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO
ซึ่งจัดที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ได้ จดั พื ้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดงาน Idol EXPO
ขึ ้นครัง้ แรกในประเทศไทย ซึง่ เป็ นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทและผู้เชี่ยวชาญด้ านศิลปิ น
Idol โดยในงานได้ มีการเชิญศิลปิ นมาร่ วมงานจํานวน 13 วง ผลปรากฎว่าได้ รับผลตอบรับ
ดีเกินคาด ทําให้ บริ ษัทเล็งเห็นผลการจัดงาน Idol EXPO จะเป็ นเครื่ องมือในการสื่อสาร
และประชาสัมพันธ์ได้ เป็ นอย่างดี และในอนาคตอาจจะมีการจัดงาน Idol EXPO แยกเป็ น
งานเดี่ยวต่างหากจากงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึ ้นอยู่กับกระแสความนิยม
และผลตอบรับจากผู้ที่สนใจ
ผู้ดํา เนิ นการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ ป ระชุมสอบถามประเด็นที่ เกี่ ยวข้ องกับวาระนี ้ โดยมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามดังต่อไปนี ้
1

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า งานด้ าน E-Sport ของ
บริ ษัท มีจดุ เด่นอย่างไร
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท ใช้ ประสบการณ์ แ ละความชํ า นาญที่ ไ ด้ จากการจั ด งาน EXPO ซึ่ ง
ไม่เพียงแต่เป็ นการขายสินค้ า แต่ยงั มุ่งเน้ นการดึงดูดคนเข้ ามาในงาน มากกว่าการจัดการ
แข่งขันเพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริ ษัทมีประสบการณ์จากการจัดงาน EXPO เมื่อต้ นปี
2562 ซึ่งบริ ษัทได้ ร่วมจัดงานกับนานาประเทศ อีกทั ้งบริ ษัทยังมีเครื อข่ายและความสัมพันธ์
ที่ดีกบั ค่ายเกมส์ และ Operator ต่างๆ ดังนันงาน
้
E-Sport ที่บริ ษัทจัดขึ ้นจึงมีความแตกต่าง
จากผู้ประกอบธุรกิจรายอื่น
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คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผ้ บู ริ หารเคยแจ้ งว่า
หนึ่งในวัตถุประสงค์ ที่บริ ษั ทนํ า หุ้นเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เนื่ องจากบริ ษั ท
ต้ องการร่ วมงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้ องใช้ เงินทุนเยอะ จึงอยากทราบว่าปั จจุบนั
การร่ ว มงานกั บ หน่ ว ยงานราชการยัง อยู่ ใ นแผนงานของบริ ษั ท หรื อ ไม่ และจะเริ่ ม
ดําเนินการเมื่อใด
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารฝ่ ายขายและการตลาด
ชี ้แจงว่า งานราชการที่ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามคือ การร่วมงานกับหน่วยงานราชการด้ าน Sport
Tourism ซึง่ การท่องเที่ยวของประเทศไทยนับว่าเป็ นที่สนใจต่อบรรดาชาวต่างชาติ ดังนั ้น
การเพิ่มทุนเพื่อทํางานราชงานยังคงอยู่ในแผนงานของบริษัท ซึง่ ได้ แก่ การเพิ่มคาราวาน
การสํารวจพื ้นที่ท่องเที่ยว การส่งเสริ มท่องเที่ยวเชิงกีฬา เช่น การวิ่งเทรล การแข่งขันเจ็ท
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สกี ทําให้ การท่องเที่ ยวไม่กระจุกตัวอยู่ ณ ที่ใดที่ หนึ่ง แต่กระจายตัวไปทุกที่ อย่างไร
ก็ตามเนื่องจากสภาพพื ้นที่ รวมถึงสภาพอากาศที่ไม่เอื ้ออํานวย งานด้ าน Sport Tourism
จึงอาจจะจัดขึ ้นอีกครัง้ ในช่วงปลายปี
3

คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง สอบถามว่า จากที่ผ้ บู ริ หารได้ แจ้ งว่า
หากบริ ษัทเข้ าร่วมงานกับหน่วยงานราชการ จะทําให้ บริษัทมีปัญหาเรื่ องเงินทุนหรื อไม่
ตอบ นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้ าหน้ า ที่บริ หารฝ่ ายบัญชีและการเงิ น
ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทยังคงร่ วมงานกับหน่วยงานราชการอยู่ และคาดว่าจะไม่ประสบ
ปั ญหาด้ านเงินทุน และตั ้งแต่บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สถาบันการเงินต่างๆ
เข้ ามาเสนอสินเชื่อให้ แก่บริ ษัทในอัตราพิเศษและดีกว่าก่อนที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังไม่ได้ พิจารณาเลือกข้ อเสนอจากสถาบันการเงินใด
เนื่องจากเงินสดของบริ ษัทยังพอมีอยู่
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คุณพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย บริ ษัทมีนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้ าน
คอร์ รัปชัน่ หรื อไม่ อย่างไร
ตอบ นายทนง ลี ้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชัน่ ตังแต่
้ ต้นอยู่แล้ ว และเป็ นจิตสํานึกของทุกคนในบริษัท

เมื่ อไม่มีผ้ ูใดสอบถามเพิ่ มเติม ผู้ดําเนินการประชุมจึงแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าบริ ษัทได้ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้ าและไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดส่งคํา ถามมาในเว็บไซด์ ของ
บริ ษัท ผู้ดําเนินการประชุมจึงเชิญท่านประธานกล่าวขอบคุณผู้ร่วมประชุมและปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
นายทนง ลี ้อิสสระนุกลู
กรรมการบริษัท

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกการประชุม
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์
เลขานุการบริ ษัท
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