
1 
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถ ือหุ้นประจาํปี 2562 
บริษัท เอ ็ม วิช ั่น จาํกัด (มหาชน) 

 
วัน เวลาและสถานที่ประชุม  
การประชมุครัง้นีจ้ดัขึน้เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ห้อง
ประชมุ Silk 1 เลขท่ี 88 ถนนบางนา – ตราด (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 
เร ิ่มการประชุม 
นางสาวบุญยนุช  วุฒิกาญจนกุล  ทําหน้า ท่ี เ ป็นผู้ ดํ า เ นินการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี  2562 
(“ที่ประชุม”) ของบริษัท เอม็ วิชัน่ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กลา่วแนะนํากรรมการ ผู้สอบบญัชีและท่ีปรึกษา
กฎหมายซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ ดงัรายนามตามลาํดบัตอ่ไปนี ้ 
 
คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายทนง  ลีอิ้สสระนกุลู ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ  
2. ผศ. อรทยั   วานิชดี  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. ดร. ณฐักฤษฏ์  ทิวไผง่าม กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
4. นายคงพนัธุ์  ปราโมชฯ กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  
5. นายธราธร  ยวงบณัฑิต กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายปฏิบติัการ 
6. นายธีรวฒัน์  สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายสารสนเทศ 
7. นางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
8. นางสาวอปัษร  วิลาสศกัดานนท์ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอสท  ีมาสเตอร์  จาํกัด 

นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ 
 
ที่ปร ึกษากฎหมายจากบริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่  เคาน์ซลิ จาํกัด 
1. นายชาตพิร  บารมี 
2. นางสาวศนิศรี   จิรวิสทุธิกลุ 
3. นางสาวเวธกา   แสนพรหม 
 
นอกจากนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า นายโอภาส เฉิดพันธุ์ กรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารติดภารกิจดว่น จงึไม่สามารถเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีไ้ด้  
 
ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ 25 ราย  
นบัรวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 113,193,311 หุ้น หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 56.5966 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด
ของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 
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ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
(“ประธาน”) ได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ต่อมาผู้ ดําเนินการประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชุม
ทราบวา่ บริษัทได้ดําเนินการเชิญและแจ้งข้อมลูเก่ียวกบัการประชมุในวนันีแ้ก่ท่านผู้ ถือหุ้น 3 ช่องทางดงัตอ่ไปนี ้

1. บริษัทได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านทางไปรษณีย์ในวนัท่ี 11 เมษายน 2562 

2. บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชมุในหนงัสือพิมพ์กฎหมายธรุกิจในวนัท่ี 17 – 19 เมษายน 2562 

3. บริษัทได้ลงรายละเอียดการประชมุไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัท พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ 
รวมไปถึงคําถามล่วงหน้า และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมการ ตัง้แต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 31 
มกราคม 2562 

 
นอกจากนี ้ผู้ ดําเนินการประชมุแจ้งให้ท่ีประชมุทราบเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนและรายละเอียด
แตล่ะวาระ ดงัต่อไปนี ้

1. สําหรับในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามจํานวนหุ้นท่ีมี หรือตามจํานวนหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือว่า 1 หุ้น มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 
โดยในการออกเสียงลงคะแนน จะไม่สามารถแบ่งคะแนนในการออกเสียงลงคะแนนได้  สําหรับผู้ ท่ีได้รับมอบ
ฉนัทะแบบ ข ซึง่ผู้มอบฉนัทะได้ทําการระบกุารลงคะแนนมาแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องลงคะแนนตามท่ีผู้มอบ
ฉนัทะระบไุว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือกได้ดงันี ้คือ เห็นด้วย ไม่เห็น หรือ งดออกเสียง และผู้ ถือหุ้นท่ีมี
สว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

2. เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน จะทําการพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ สําหรับกรณีต่าง ๆ ดงันี ้ 

(1) ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

(2) ผู้ รับมอบฉนัทะ ในกรณีท่ีผู้มอบฉนัทะให้สทิธิผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนแทนได้ ในวาระท่ีระบ ุ

เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบกุารลงคะแนนในวาระต่าง ๆ นัน้
แล้ว โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทน และออกเสียงให้ตรงตามท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 

3. ก่อนท่ีจะทําการเรียกเก็บบัตรลงคะแนน เพ่ือทําการอนุมัติในแต่ละวาระ ท่านผู้ เข้าร่วมประชุมสามารถ
สอบถามคําถามต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ ได้ กรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชมุต้องการจะสอบถาม กรุณายกมือ 
และแจ้งช่ือ นามสกลุ พร้อมชีแ้จงว่าเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ สําหรับคําถามอ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ตรงตามวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ถามในวาระอ่ืน ๆ 

4. ในการนบัคะแนน บริษัทจะใช้ระบบการนบัคะแนนแบบบาร์โค้ด เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วของผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉันทะ บริษัทจะใช้การนับคะแนนโดยเป็นการเทคะแนนไปทางเห็นด้วย และสําหรับการลงมติใน 
แต่ละวาระ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนในกรณีท่ีผู้ เข้าร่วมประชุมลงคะแนนไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
เท่านัน้ ยกเว้นวาระท่ี 6 เร่ืองเลือกตัง้กรรมการ สําหรับวาระนีต้้องลงมติเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง 
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ข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ ทัง้เห็นด้วย  
ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

5. หากผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ท่ีจะออกจากท่ีประชุมก่อนปิดประชุม หากประสงค์ท่ีจะ
ลงคะแนนเสียงในวาระท่ีเหลือ ขอความกรุณาสง่บตัรลงคะแนนท่ีลงลายมือช่ือให้กบัเจ้าหน้าท่ีก่อนออกจาก
ห้องประชมุเพ่ือท่ีบริษัทจะทําการบนัทึกคะแนนของท่าน 

6. การแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่ละวาระ จะแจ้งเม่ือการนบัคะแนนสิน้สดุลง 

7. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานจะทําการออกเสียงลงคะแนนเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นการ 
ชีข้าด 

 
ทัง้นี ้มติในการอนุมติัแต่ละวาระเป็นดงัต่อไปนี ้วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 6 จะต้องได้รับการอนุมติัด้วยคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับงดออกเสียงเป็นฐานการคํานวณ
วาระท่ี 7 จะต้องได้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและสาํหรับวาระท่ี 2 เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบ ไม่มีการลงมติ 

 
นอกจากนี ้ผู้ ดําเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใส และหลัก 
ธรรมาภิบาลท่ีดี บริษัทได้จดัให้มีท่ีปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบญัชี และตวัแทนผู้ ถือหุ้น อย่างละ 1 ท่าน มาร่วมเป็น 
ผู้สงัเกตการณ์และสกัขีพยานในการนบัคะแนนในครัง้นี ้และผู้ ดําเนินการประชมุได้ชีแ้จ้งให้ท่ีประชมุทราบเพ่ิมเติม
ว่า หากท่านผู้ เข้าร่วมประชุมประสงค์จะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ขอให้ลงลายมือช่ือด้วยปากกาก่อนทุกครัง้ 
และสาํหรับท่านท่ีประสงค์จะสอบถามคําถามใด ๆ ขอความกรุณาแจ้งช่ือ นามสกลุ ของท่านก่อนทกุครัง้ 
 
จากนัน้ ผู้ ดําเนินการประชมุได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุตามลําดบั ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระนีเ้ป็นการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ซึง่จดัประชมุเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 โดยมีสําเนารายงานการประชุม
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร สิ่งท ี่ส่งมาด้วย 1  
 
ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้แตไ่มมี่ผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ น 
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
 
มติท ี่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2561 ซึ่งจัด
ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วย 115,388,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุฯ เพ่ิมอีกจํานวน 4 ราย ทําให้
มีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระท่ี 1 เท่ากบั 29 ราย 
มีจํานวนหุ้นรวมทัง้หมด 115,388,111 หุ้น 
 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2561 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและ
การตลาด และนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด แจ้งต่อท่ี
ประชมุว่า บริษัทมีการจดังานมหกรรม Thailand Mobile EXPO มาตัง้แตปี่ 2550 เป็นเวลานาน
กว่า 13 ปี ผลประกอบการของงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ครัง้ล่าสุดในปี 2561  
มีรายได้สงูสดุตัง้แต่มีการจดังานมาและมีจํานวนผู้ เข้าชมเพ่ิมมากขึน้กว่าร้อยละ 10 มียอดเงิน
สะพดัสงูสุดถึง 2,000 ล้านบาท รวมทัง้เป็นการจัดงานครัง้สดุท้ายท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ สว่นในปี 2562 จะมีการจดังานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ท่ีศนูย์นิทรรศการและ
การประชมุไบเทค โดยจะมีจํานวนในการจดังาน 3 ครัง้เท่าเดิม และจะมีการชีแ้จงต่อไปในวาระ
อ่ืนๆ ว่างาน Thailand Mobile EXPO ในปี 2562 จะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งไร 
 
ต่อมา นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน แจ้งต่อท่ี
ประชมุว่า สว่นงานของบริษัทแบง่ออกเป็น 3 งานหลกัด้วยกนั คือ 
1. การจดัแสดงงาน (Event Organizer) 
2. งานโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media and Agency) 
3. ธรุกิจพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-commerce) 
ซึ่งตามท่ีคุณประพิมพรรณชีแ้จงไว้ข้างต้นจะเป็นส่วนงานการจัดแสดง (Event Organizer)  
ซึง่งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO เป็นสว่นหนึง่ของสว่นงานดงักลา่ว นอกจากนี ้ยงัมีการ
ขยายการจัดงานในส่วนงานใหม่ คือ Sport Tourism ซึ่งท่ีผ่านมามีการจัดงาน MV Caravan 
โดยในปี 2561 บริษัทมีจํานวนรถบ้านให้บริการจํานวน 73 คนั อีกทัง้บริษัทเป็นผู้ประกอบการ
รายแรกท่ีให้บริการงานด้านการกีฬาและท่องเท่ียวครบวงจรและเป็นผู้ประกอบการรายเดียวท่ีมี
รถบ้านให้เช่ามากท่ีสดุในประเทศไทย ซึ่งการให้บริการรถบ้านและเต็นท์ มีทัง้ในด้านงานกีฬา 
(Sport) ตวัอย่างเช่น งานว่ิงจอมบงึมาราธอนซึง่จดัมาต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 33 นอกจากการให้บริการ
ในด้านงานกีฬา (Sport) แล้วบริษัทยงัให้บริการรถคาราวานเชิงท่องเท่ียว (Tourism) ตวัอย่าง 
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เช่น สวนผลไม้เพ่ือให้บริการท่องเท่ียวแบบ Camping ในวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย์  หรือในงาน
เทศกาลดนตรีต่างๆ โดยจํานวนรถคาราวานท่ีให้บริการในปี 2561 เม่ือเทียบกบัปี 2560 พบว่า
เพ่ิมสงูขึน้มากกว่า 200% นอกจากนีมี้การนํารถไฟฟ้า EV Truck ไปให้บริการในการรับส่งคน
และสิง่ของเพ่ิมเติมด้วย 
 
ในลําดับถัดมา นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้งรายละเอียดโครงสร้างรายได้และ
ความก้าวหน้าของธรุกิจแตล่ะกลุม่งานต่อท่ีประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 
 

รายละเอ ียดการดาํเนินงานของแต่ละกลุ่มงาน 
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ต้นทุนตามประเภทงาน  อัตราก ําไรข ัน้ ต้นตามประเภทงาน  ค่าใช้ จ่ายในการขายและ
บริหารและสัดส่วนค่าใช้ จ่ายขายและบริหาร ต่อรายได้รวม  และกําไรสุทธ ิและอ ัตรา
กาํไรสุทธ ิ 
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
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ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดย 
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัตอ่ไปนี ้

1 คณุวราลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง ขอให้บริษัทอธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
งานด้านโฆษณาและเอเจนซ่ี (Media & Agency) และงานคาราวาน (Caravan)  

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า  งานด้านโฆษณา (Media) เป็นธุรกิจท่ีบริษัทได้ดําเนินธุรกิจด้านนีอ้ยู่แล้ว  
โดยบริษัทได้ขยายไปทําในด้านออนไลน์ ปัจจบุนัมีเว็บไซต์ประมาณ 10 เว็บไซต์ ยกตวัอย่าง
เช่น  www.whatphone.net ซึ่ งส่วนใหญ่เป็นเว็บไซด์ ท่ี เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจด้าน
โทรศพัท์มือถือ สําหรับงานเอเจนซี่ (Agency) เป็นงานท่ีบริษัททําหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการ
วางแผนซือ้ส่ือโฆษณาให้กบับริษัทคูค้่า  

2 คุณวราลี วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจด้านใด
เป็น Big Portion ของบริษัท 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า งานจดัแสดงงาน (Event Organizer) ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ด้าน Mobile, Sport และ Tourism ซึ่งงานด้านคาราวาน (Caravan) รวมอยู่ในด้าน 
Tourism สําหรับรถคาราวาน ไม่ได้ให้เช่าเป็นการส่วนตวั แต่จะเป็นการให้เช่าสําหรับ
ธรุกิจการจดัแสดงงาน (Event) สําหรับชว่งท่ีไม่มีการจดัแสดงงาน (Event) จะให้ทาง     รี
สอร์ทเชา่ 

3 คุณมานะ กรรณเลขา ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เม่ือพิจารณา 
ผลประกอบการของบริษัทย้อนหลงั 3 ปี ปรากฏว่างานด้านการขายขาดทุน จึงอยาก
ทราบว่ามีทิศทางหรือแผนงานอย่างไรเพ่ือท่ีจะทําให้งานด้านการขายมีกําไร นอกจากนี ้
อยากทราบว่าผลขาดทนุ (Loss) สําหรับ BNK มีเป็นจํานวนเท่าใด  
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และอัตราผลตอบแทนสนิทรัพย์ (ROA)

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น

หน่วย : ล้านบาท 
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 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า เน่ืองด้วยทิศทางหรือแผนงานในอนาคตของบริษัทจะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุม 
ผู้ ถือหุ้ นทราบในวาระท่ี 8 จึงขอชีแ้จงในทราบในวาระท่ี 8 ต่อไป สําหรับผลขาดทุน 
(Loss) กรณี BNK อยูร่ะหว่างขัน้ตอนการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาล ผลขาดทนุ (Loss) มี
จํานวน 106 ล้านบาท ซึ่งหากไม่มีโครงการ BNK ดงักล่าว กําไรของปี 2561 จะมีความ
ใกล้เคียงกบักําไรของปี 2560 

4 คุณอนุ  ว่องวารกิจ  ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง  สอบถามว่า  ปัจจุบัน ธุร กิจ
โทรศัพท์มือถือ ยกตัวอย่างเช่น  iPhone มีแนวโน้มท่ีจะมียอดขายลดลง สําหรับ
โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ยังไม่ได้การตอบรับท่ีดี เน่ืองจากธุรกิจโทรศัพท์มือถือเร่ิมมีการ
อิ่มตวั ประกอบกบับริษัทย้ายมาจดังานท่ีศนูย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค บางนา 
ทําให้มีต้นทุนค่าเช่าสถานท่ีท่ีมากขึน้ และบริษัทอาจจะต้องหาลูกค้ารายใหม่หรือ 
หาโทรศพัท์มือถือรุ่นใหม่ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีความกงัวลหรือไม่ นอกจากนีสํ้าหรับ
การจัดแสดง (Event) มีต้นทุนสูงพอสมควร สําหรับงานด้านคาราวาน (Caravan)  
อยากทราบว่าบริษัทซือ้รถบ้านมาเป็นแบบเช่าซือ้ลีซซิ่ง หรือแบบซือ้ขายเสร็จเด็ดขาด  
ซึ่งจะมีค่าเส่ือม ค่าบํารุงรักษา และแม้ว่าประเทศไทยจะมีการจัดแสดงงาน(Events) 
ค่อนข้างมาก แต่หากเข้าฤดูฝน หรือฤดูร้อนก็อาจจะมีผลกระทบต่องานด้านนีไ้ด้  
จงึอยากทราบบริษัทมีแนวทางในการบริหารจดัการอย่างไร และอยากทราบว่าธุรกิจด้าน
ประชาสัมพันธ์สร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้มากน้อยเพียงใด สุดท้ายนี  ้งานพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ซึ่งปัจจุบันมีการฟ้องร้องกับ BNK เป็นจํานวนมาก
พอสมควร อยากทราบวา่บริษัทได้ตัง้เงินสํารองไว้อย่างไร 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า การท่ีบริษัทย้ายสถานท่ีจัดงานมาท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
บางนา ต้องมีการโฆษณาประชาสมัพันธ์ บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดสงูขึน้ 
สําหรับคา่เช่าสถานท่ีบริษัทได้ประเมนิดแูล้วว่าใกล้เคียงกบัคา่เชา่สถานท่ีเดมิ นอกจากนี ้
เม่ือต้นปี 2561 บริษัทได้จัดงาน Thailand Mobile EXPO ซึ่งบริษัทประสบความสําเร็จ
เป็นอย่างมาก ทําให้บริษัทได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ ดังนัน้ การย้ายมาจัดงานมาท่ีศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาจึงได้รับการตอบรับท่ีดี  สําหรับธุรกิจ
โทรศัพท์มือถือแม้จะมีผลประกอบการลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดําเนินธุรกิจ 
ท่ีเก่ียวกับสินค้า Mobile Related ด้วย ซึ่งธุรกิจด้าน E-Sport ก็เป็นธุรกิจด้าน Mobile 
Related เช่นกนั เน่ืองจากทกุคนก็เลน่เกมส์ผ่านมือถือ และใช้มือถือเป็นสว่นหนึ่งในการ
ดํารงชีวิตประจําวนั สําหรับการจดัแสดงงาน (Event Organizer) แม้ว่าบริษัทจะดําเนิน
ธุร กิจด้าน  Mobile Expo เ ป็นหลัก  แต่บริ ษัทก็มีการจัดแสดงงานท่ีหลากหลาย
เช่นเดียวกนั 
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5 คณุอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า เน่ืองด้วยปัจจบุนัคนส่วน
ใหญ่นิยมซือ้สินค้าออนไลน์ ซึง่สะดวกและราคาไม่แตกตา่งกนัมากนกั จงึอยากทราบว่า
บริษัทมีนโยบายด้านนีอ้ย่างไร 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า งาน Thailand Moblie EXPO ของบริษัทมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตขึน้ ซึง่จะได้ชีแ้จง
ประเด็นนีโ้ดยละเอียดในวาระอ่ืนต่อไป โดยบริษัทได้มีการขยายพืน้ท่ีในการจดังานแสดง
และเพ่ิมงานด้าน Moblie Related และ E-Sport อีกด้วย นอกจากนีห้ากได้ติดตาม
ข่าวสารในช่วงต้นปี 2562 โทรศพัท์มือถือแบบฝาพบักําลงัจะกลบัมาเป็นท่ีนิยมอีกครัง้ 
ซึง่ทําให้ธรุกิจด้านโทรศพัท์มือถือสามารถพฒันาต่อไปได้  

 นายธีรวัฒน์ สวุรรณพินิจ กรรมการบริษัท กล่าวเสริมว่า งาน Thailand Moblie EXPO 
จะแตกต่างจากการขายโทรศพัท์มือถือท่ีอ่ืน เน่ืองจากโทรศพัท์ย่ีห้อต่างๆ จะมีการแจก
ของแถมมากกว่าทุกท่ี ซึ่งมลูค่าท่ีซือ้โทรศพัท์มือถือในงาน Thailand Moblie EXPO ไม่
สามารถเทียบเทา่ได้กบัการขายท่ีอ่ืน  

6 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับโครงการ EV ธุรกิจ 
ท่ีปรึกษาบริการและธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์ท่ีบริษัทมีแผนจะดําเนินงานต่อไป 
เป็นอย่างไร 

 ตอบ นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า สําหรับธุรกิจใหม่ของ
บริษัทจะได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในวาระอ่ืนต่อไป และท่ีผู้ ถือหุ้นมีความกงัวล
ว่าธรุกิจโทรศพัท์มือถือมียอดขายลดน้อยลงนัน้ ขอเสริมว่าในวงการโทรศพัท์มือถือมีการ
ผลดัย่ีห้อกนัอยู่แล้ว ไมเ่หมือนกบัธรุกิจอ่ืนๆท่ีมีย่ีห้อผกูขาด 

7 คณุสรวิศ จตนุารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า  คดีความอยู่ในขัน้ตอนใด
แล้ว 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน 
ชีแ้จงวา่ คดีความดงักลา่วเป็นคดีผิดสญัญาระหวา่งคูส่ญัญา ซึง่อยูร่ะหว่างการพิจารณา
ของศาล ซึง่คาดวา่ศาลชัน้ต้นพิจารณาเสร็จใน 1 ปี 

 
ดร.ณฐักฤษณ์ ทิวไผ่งาม กรรมการบริษัท กลา่วเสริมวา่ คดีความดงักลา่วเป็นคดีระหว่าง
บริษัท กับบริษัทคู่ค้า ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ประเด็นข้อพิพาทคือสญัญา
ระหว่างคู่สญัญาเป็นสญัญาซือ้ขายหรือสญัญาฝากขาย ซึง่บริษัทเห็นว่าเป็นสญัญาซือ้
ขาย เน่ืองจากสญัญาฝากขายมีลกัษณะเป็นสญัญาท่ีคู่สญัญาอีกฝ่ายนําสินค้ามาฝาก
ขาย หากขายได้เป็นจํานวนเงินเท่าใด คู่สญัญาก็จะโอนเงินมาให้ แต่สญัญาระหว่าง
บริษัทกับบริษัทคู่ค้านัน้ บริษัทคู่ค้าโอนเงินมาเต็มจํานวน ซึ่งไม่ใช่ประเพณีปฏิบัติของ
สัญญาฝากขาย โดยเบือ้งต้นจึงตีความเป็นสัญญาซือ้ขาย ต้นเหตุอันเป็นท่ีมาแห่ง 
การฟ้องร้องในคดีคือ บริษัทคู่ค้าขายสินค้าและรับสินค้าไปแล้วยงัขายไม่หมดจึงขอคืน
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ส่วนท่ีเหลือซึ่งหากเป็นสญัญาฝากขายย่อมสามารถคืนได้ แต่หากเป็นสญัญาซือ้ขาย
ย่อมไม่สามารถคืนได้เพราะกรรมสทิธ์ิโอนไปเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว คู่ค้าย่อมมีหน้าท่ีขาย
สนิค้า สําหรับทนุทรัพย์ท่ีบริษัทคู่ค้าฟ้องร้อง เป็นจํานวน 9 ล้านบาท โดยซึง่คู่ค้ารับมอบ
สินค้าไปไม่หมดและขอเลิกสญัญาจึงเป็นต้นเหตอุนัเป็นท่ีมาแห่งการฟ้องร้องคดี บริษัท
จงึจําเป็นต้องบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดขึน้ เน่ืองจากบริษัทมีสต๊อกสินค้าอยู่เป็นจํานวน
มาก และสินค้าย่อมมีความเส่ือมในเชิงการตลาดและความลํา้หน้าในทางเทคโนโลยี 
วิธีการบรรเทาความเสียหายของบริษัท คือการระบายสินค้าท่ีมีอยู่ในสต๊อกออกไป และ
เม่ือเป็นการขายออกไปอย่างรวดเร็วทําให้บริษัทเสียหาย บริษัทจึงฟ้องแย้งเข้าไปในคดี
เป็นจํานวน 106 ล้านบาทพร้อมดอกเบีย้ร้อยละ 7.5 ตอ่ปี 

8 คณุสรวิศ จตนุารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า  ปัจจบุนับริษัทยงัประกอบ
ธุรกิจด้านนิตยสารหรือไม่ และอยากทราบผลประกอบการบริษัทในไตรมาสท่ี 1 สดุท้าย
นี ้อยากทราบว่าคดีดงักลา่วศาลจะมีคําพิพากษาเม่ือใด 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจด้านนิตยสารแล้ว โดยบุคลากรเดิมท่ีรับผิดชอบ 
ในด้านนิตยสาร เปล่ียนไปรับผิดชอบงาน Media ด้าน Online เป็นหลกั และทํานิตยสาร
ท่ีมีลกัษณะเป็นการจ้างทําซึง่จะทําให้มีรายได้จากสว่นนีเ้ข้ามา 

 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จง
เพ่ิมเติมว่า สําหรับผลประกอบการของบริษัทในไตรมาสท่ี 1 ปัจจบุนัอยู่ระหวา่งการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทซึง่บริษัทได้กําหนดวนัประชมุในต้นเดือนพฤษภาคม
นี ้ และคาดว่าผลประกอบการจะเป็นท่ีพอใจ สําหรับคดีความตามท่ีบริษัทได้รับแจ้งจาก
ทนายความว่าศาลจะทําการพิจารณาและคาดว่าศาลชัน้ต้นจะพิพากษาเสร็จใน 1 ปี  

 
เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีเ้ป็นวาระ
เพ่ือทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง  

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิประจาํปี สาํหรับรอบปีบญัชีสิน้สุดวันท ี่ 31 ธ ันวาคม 2561 

ประธานมอบหมายให้ นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน แจ้งต่อ 
ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ  
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และจดัให้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตรวจสอบก่อนนําเสนอให้
ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  
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งบการเงินประจําปีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากดั และจดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น 
ตามสิ่งท ี่ ส่งมาด้วย 2 โดยผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า งบการเงินของบริษัท เอ็ม วิชั่น จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้ นและงบกระแสเงินสดสําหรับปีสิน้สุดวัน
เดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
ถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญั ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยในงบการเงินมีสาระสําคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

 

งบกาํไรขาดทุน  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 %YOY 

รายได้จากการขาย 91.2 221.7 143.1% 
รายได้จากการให้บริการ 192.9 228.8 18.6% 
รายได้อ่ืน 0.7 0.4 (47.1%) 
รวมรายได้ 284.8 450.9 58.3% 
ต้นทนุขาย 83.7 294.9 252.2% 
ต้นทนุการให้บริการ 91.0 128.0 40.7% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 23.8 20.5 (14.2%) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 48.1 68.1 41.6% 
ต้นทนุทางการเงิน 1.2 2.4 104.2% 
กาํไร(ขาดทุน) ก่อนรายได้ 
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 

36.9 (63.1) (271.0%) 

(รายได้) คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 7.8 (12.6) (261.4%) 
กาํไร  (ขาดทุน) สาํหรับปี 29.1 (50.5) (273.7%) 
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งบแสดงฐานะการเงนิ  
(หน่วย : ล้านบาท) 

2560 2561 %YOY 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 84.7 223.1 163.5% 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 53.5 104.9 96.1% 
สนิทรัพย์รวม 138.2 328.1 137.4% 
หนีส้นิหมนุเวียน 44.1 124.0 181.3% 
หนีส้นิไม่หมนุเวียน 28.4 66.4 133.5% 
รวมหนีส้ ิน  72.5 190.3 162.6% 
ทนุจดทะเบียนท่ีชําระแล้ว 10.0 100.0 900.0% 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั - 88.1 100.0% 
กําไร(ขาดทนุ) สะสม 55.7 (50.4) (190.5%) 
รวมส่วนของผู้ถอืห ุ้น 65.7 137.7 109.6% 
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถ ือห ุ้น  138.2 328.1 137.4% 

 
 

งบกระแสเงนิสด (หน่วย : ล้านบาท) 2560 2561 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน  31.0 (59.3) 
เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ (14.5) (37.7) 
เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 3.6 108.1 
เงินสดเพิ่มขึน้ - สทุธิ 20.1 11.1 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  10.7 30.8 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  30.8 41.9 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดยมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัต่อไปนี ้

1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เม่ือพิจารณารายได้ของ
บริษัทซึ่งเติบโตขึน้ แต่เหตุใดต้นทุนของบริษัทจึงมีจํานวนสูง สําหรับเงินท่ีได้จาก 
เสนอขายหุ้ นต่อประชาชน (IPO) อยากทราบว่ามีการนําเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
หมดแล้วหรือไม่ และอยากทราบว่าบริษัทมีแผนท่ีจะใช้งบลงทุนชั่วคราวหรือไม่ 
นอกจากนีเ้น่ืองจากธุรกิจของบริษัทเก่ียวข้องกับแฟชั่น ซึ่งจะมีค่าเส่ือมของสินค้า
คงเหลือ จึงอยากทราบว่าบริษัทมีวิธีการในการตัดค่าเส่ือมอย่างไร และเม่ือพิจารณา
มาตรฐานทางบัญชีเห็นว่า มีสญัญาเช่าค่อนข้างเยอะพอสมควร สุดท้ายนี ้เน่ืองจาก
บริษัทมีแรงงานจํานวนมาก และมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน จึงอยาก
ทราบวา่บริษัทตัง้สํารองไว้อย่างไรบ้าง 
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 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า เน่ืองจากมีโครงการ BNK ทําให้ต้นทุนขายของบริษัทเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีต้นทุน
บริการเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการจัดแสดงงาน (Event Organizer) งานด้านโฆษณาและ 
เอเจนซ่ี (Media & Agency) สําหรับงานจดัแสดงงาน บริษัทเช่าพืน้ท่ีในการจดังานแสดง
สินค้าท่ีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สําหรับปี 2561 เพ่ิมขึน้จากปี 2560 และบริษัททํา
การตลาดในเร่ืองของการย้ายสถานท่ีในการจดังานสําหรับปี 2562 จงึทําให้มีต้นทนุท่ีเพ่ิมขึน้ 
นอกจากนีบ้ริษัทมีการลงทนุในงานคาราวาน (Caravan) เพ่ิม จึงมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน
ในช่วงเร่ิมแรกสงู สําหรับเงินท่ีได้จากเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) มีประมาณ 120 
ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้ใช้สําหรับการลงทนุขยายงานจดัแสดงสินค้า 
(Event) ต่างๆ ไปประมาณ 70 ล้านบาท โดยเงินท่ีเหลือบริษัทมีแผนท่ีจะขยายงานจดัแสดง
สนิค้า (Event) รวมถงึลงทนุในบริษัทย่อย และบริษัทร่วมเพิ่มเติม  

2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทซือ้รถบ้านมาเป็น
แบบเช่าซือ้ลีซซิง่ หรือแบบซือ้ขายเสร็จเด็ดขาด และบริษัทคํานวณค่าเส่ือมราคาอย่างไร  

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า รถบ้าน โดยส่วนใหญ่เป็นการเช่าซือ้แบบลีซซิ่ง และมีบางส่วนซือ้โดยใช้เงิน
บริษัท คํานวณค่าเส่ือมแยกตามส่วนประกอบของรถคาราวาน เช่น โครงสร้าง ส่วน
ตกแต่งภายใน เป็นต้น สว่นสินค้าคงเหลือจะคํานวณค่าเผ่ือการปรับลดมลูค่าสินค้าโดย
จะเทียบกับราคาตลาดคงเหลือในแต่ละไตรมาสเพ่ือทําการปรับลดราคาลงมา สําหรับ
เงินลงทุนชั่วคราวจะนําไปลงทุนในตราสารทางการเงิน ท่ีมีลักษณะคล้าย Money 
Market มีความเสี่ยงคอ่นข้างต่ํา สําหรับประเด็นเร่ืองมาตรฐานทางบญัชี ฉบบัท่ี 15 และ 
ฉบบัท่ี 16 บริษัทได้ปรึกษากับผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วและเห็นว่าไม่มีผลกระทบต่อ
บริษัท สําหรับพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมใหม่นัน้ บริษัทได้บนัทึก
เงินสํารองไว้ในงบการเงินปี 2561 เรียบร้อยแล้ว เป็นจํานวนเงินประมาณ 2 ล้านบาท 

3 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ภาษีท่ีรอคืนของบริษัท 
เป็นอย่างไร 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงวา่ ในช่วงกลางปีก่อนท่ีบริษัทจะเร่ิมโครงการ BNK บริษัทมีกําไรและได้ย่ืนเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลคร่ึงปี หรือ ภงด.51 ต่อกรมสรรพากร แต่เม่ือสิน้ปีปรากฏว่าบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทนุจึงไมต้่องเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลและภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย ท่ี
ได้ถกูหกัไว้นัน้ บริษัทจงึดําเนินการย่ืนขอคืนจากกรมสรรพากร 
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4 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า หากบริษัทฟอ้งคดีและชนะ
คดีจะมีผลกระทบตอ่ภาษีท่ีรอคืนหรือไม ่

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า ไม่กระทบเน่ืองจากเป็นคนละสว่นกนั เพราะหากชนะคดีจะถือเป็นรายได้อ่ืนซึ่ง
ถือเป็นรายได้คนละปีภาษีกบัภาษีท่ีรอคืน 

5 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ 
การตดับญัชี หรือ Deferred Tax เป็นอย่างไร 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรือ Deferred Tax เกิดขึน้เน่ืองจากบริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้นีม้าทยอยตดั
จา่ยได้ในอนาคต  

6 คณุอน ุว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า สําหรับสนิทรัพย์ไม่มีตวัตน 
บริษัทลงทุนในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ค่อนข้างมาก จึงขอให้บริษัทชีแ้จง
รายละเอียดในสว่นนี ้

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า  บริษัทมีแผนกวิจัยและพัฒนา  หรือ  R&D พัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัท  
เพ่ือสนบัสนนุงานว่ิง ทําให้สามารถถ่ายภาพนกัว่ิงและเช่ือมต่อกบั Facebook ได้ รวมถึง
โปรแกรมทางบัญชีท่ีบริษัทต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมด้วยเน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัท
มหาชน 

7 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปีท่ีผ่านมาบริษัท 
มีเจ้าหนีท้างการค้าเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนมาก จงึอยากทราบว่าเป็นเจ้าหนีป้ระเภทใด 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า เจ้าหนีด้งักล่าวเป็นเจ้าหนีจ้ากการดําเนินโครงการ BNK ซึ่งบริษัทได้เจรจาขอ
ชะลอการจา่ยเงินออกไปก่อน  

 
เม่ือไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงิน
ประจําปี สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ี 
งดออกเสียง)  
 
มติท ี่ ป ร ะชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปี สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

หมายเหตุ ก่อนการลงมติในวาระท่ี 3 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมท่ีประชมุฯ เพิ่มอีกจํานวน 2 ราย ทํา
ให้มีจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวาระท่ี 3 เท่ากับ 31 
ราย มีจํานวนหุ้นรวมทัง้หมด 117,668,111 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไร  และการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 

ผู้ ดําเนินการประชมุเชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทกําหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล 
ในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลและทุนสํารองตาม
กฎหมายทัง้หมดแล้ว  อย่างไรก็ตาม  เ น่ืองจากผลประกอบการของบริษัทในปี  2561  
มีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติังดจัดสรร
เงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  
 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดยมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัต่อไปนี ้
 

1 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในปี 2562 บริษัท 
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นหรือไม ่และโดยปกติบริษัทจ่ายเงินปันผลปีละก่ีครัง้ 

 ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงวา่ จากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาบริษัทจา่ยเงินปันผลปีละหนึ่งครัง้  

2 คุณอนุ ว่องวารกิจ ผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่าเน่ืองจากบริษัทมีกําไร
สะสมจํานวนหนึง่อยู ่จงึขอเสนอแนะว่าขอให้จา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละสองครัง้ 

 
ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ 

 
เม่ือไมมี่ผู้ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรร
กําไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
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มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัการจดัสรรกําไร และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2561 เป็นดงันี ้

� งดจัดสรรเงินกําไรสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย  

� งดจ่ายเงินปันผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 เน่ืองจากผล
ประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีผลประกอบการขาดทนุ  

ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประจาํปี 2562 
ผู้ ดําเนินการประชมุเชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและ
การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 

 นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 
1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์   เลศิทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4)  นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9211  

  
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2562 

(ปีท ี่เสนอ) 
ปี 2561 

คา่สอบบญัชี 950,000 บาท 950,000 บาท 
คา่บริการอ่ืน  
(สอบทานกระดาษทําการ) 

- 100,000 บาท 

รวม 950,000 บาท 1,050,000 บาท 
 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้แต่ไม่มีผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของ
บริษัท และการกําหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการ
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อนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง)  

มติท ี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จํากัด เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 ดงันี ้

1) นายประดิษฐ  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์   เลศิทนงศกัด์ิ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4)  นางสาวชมาภรณ์  รอดลอยทกุข์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 9211  

โดยให้ผู้สอบบญัชีข้างต้นเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท
และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นเงินจํานวน 950,000 บาท ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 ผู้ ดําเนินการประชมุชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 20 กําหนดให้ ในการประชมุ

ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจํานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก 
โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกับส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ง กรรมการอาจได้รับเลือก 
ให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้ กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงั 
จดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้
เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนีมี้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ  
1) นายทนง    ลีอิ้สสระนกุลู  ประธานกรรมการ 
2) ผศ. อรทยั    วานิชดี   กรรมการ 
3) ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งาม  กรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาคณุสมบติัของกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ
แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอย่าง
กว้างขวาง อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานและการบริหารจัดการของบริษัท ตลอดจน 
มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
และพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้  
3 ท่านกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ข้อมลูของกรรมการท่ีครบกําหนดออก
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จากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งท่ีส่ง
มาด้วย 3 
จากนัน้ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 
ท่าน ได้ออกจากห้องประชมุชัว่คราว เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามและออกเสียงลงคะแนน
ได้อย่างอิสระ 
 
ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้เม่ือไม่มีผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบ
กําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ โดยวาระนีต้้องผ่านการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมาก 
ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง)  
โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล 

 

มตทิ ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน กลบั
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล   
2. ผศ. อรทยั วานิชดี และ 3. ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผง่าม ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

6.1 นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

6.2 ผศ. อรทยั วานิชดี  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 

    

6.3 ดร. ณฐักฤษฎ์ ทิวไผ่งาม  

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -
งดออกเสียง - เสียง ไม่นํามาคํานวณ  
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 
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วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 
 ผู้ ดําเนินการประชมุเชิญนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบญัชีและ

การเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
  
 นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน

กรรมการประจําปี 2562 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยอตัราค่าเบีย้ประชมุเท่ากับ
อตัราคา่เบีย้ประชมุในปี 2561 รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ตาํแหน่ง ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2562 (ปีท ี่เสนอ) 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ 
ปี 2561 

คณะกรรมการบริษัท   
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริษัท 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง *   
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 15,000 บาท 15,000 บาท 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 10,000 บาท 10,000 บาท 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน*   
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน 

15,000 บาท 15,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000 บาท 10,000 บาท 
*ทัง้นี ้กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารขอไมรั่บคา่ตอบแทนกรรมการปี 2562 

ผู้ ดําเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนี ้แตไ่มมี่ผู้ ใด
สอบถาม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2562 โดยวาระนีต้้องผ่านการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

มติท ี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 117,668,111 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง ไม่นํามาคํานวณ 
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วาระที่ 8 เรื่ องอ ื่น ๆ   
ผู้ ดําเนินการประชมุเชิญนางสาวประพิมพรรณ เลศิสริิสนิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและ
การตลาด เป็นผู้รายงานในวาระนี ้
 
นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน แจ้งต่อท่ีประชุมว่า สําหรับแผนธุรกิจในปี 2562 จะมีการ 
จัดงานมหกรรม Thailand Mobile Expo ท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ตามท่ีได้ 
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้ นทราบในวาระท่ี 2 นัน้ งานมหกรรมดังกล่าวได้รับความนิยมและเป็นจุดสนใจ 
มากขึน้ เน่ืองจากปัจจัยหลายอย่าง ตวัอย่างเช่น ท่ีจอดรถ เน่ืองจากการจดังานท่ีศนูย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิมีข้อจํากัดในเร่ืองท่ีจอดรถ แต่เม่ือย้ายมาจัดงานท่ีศูนย์นิทรรศการและการ
ประชมุไบเทค ทําให้มีกลุ่มลกูค้าท่ีมีกําลงัซือ้มากขึน้ ผู้ เข้าร่วมงานสามารถเดินทางมาร่วมงาน
ได้อย่างสะดวก และเป็นท่ีพึงพอใจของผู้ ท่ีมาออกร้านในการทํายอดขายได้มากขึน้ อีกทัง้  
ได้มีการขยายพืน้ท่ีจัดงานจากเดิม 15,000 ตารางเมตร เป็น 20,000 ตารางเมตร ซึ่งพืน้ท่ี 
ท่ีเพ่ิมขึน้ นอกจากจะจัดงาน Thailand Mobile EXPO ได้แล้ว ยังสามารถจัดงาน E-Sport 
EXPO ได้อีกด้วย และนอกจากการจดัแสดงสนิค้าภายในงานแล้ว จะมีการเพ่ิมนวตักรรมใหม่ ๆ 
เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมงานได้รับชมมากขึน้อีกด้วย 
 
อีกทัง้เม่ือต้นปีท่ีผ่านมา ในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO บริษัทได้ประกาศความ
ร่วมมือกับบริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (Dtac) และบริษัท ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) (FSMART) เพ่ือจัดทําแพลตฟอร์มจักรยานยนต์ไฟฟ้า EV 
Connectivity Platform เพ่ือตอบสนองตอ่ระบบมลภาวะและได้รับกระแสตอบรับท่ีดีมาก  
 
นอกจากนี ้นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัทิศทางของธุรกิจด้านการจดัแสดงงาน (Event Organizer) และงาน
โฆษณาและเอเจนซ่ี (Media and Agency) ว่า งานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ยงัคงจดั
ขึน้อย่างต่อเน่ือง ปีละ 3 ครัง้ และจะจดังานดงักล่าวท่ีศนูย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  
ซึ่งการจัดงานท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคในครัง้แรกได้รับผลตอบรับท่ีดีมาก  
ส่วนการจัดงานครัง้ท่ีสองท่ีจะมีขึน้ในเดือนพฤษภาคมนีจ้ะมีการขยายพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการจัด
งาน E-Sport โดยเร่ิมจดังานครัง้แรกเม่ือไตรมาสหนึ่งท่ีผ่านมา เป็นการจัดงานแข่งขนักีฬา E-
Sport รวม 10 กว่าประเทศเพ่ือแข่งขนัในประเทศไทย ส่วนงานด้าน Mobile Related บริษัทได้
ร่วมมือกบับริษัทโทเท่ิล แอค็เซส็ คอมมนิูเคชัน่ จํากดั (มหาชน) (Dtac) และบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วิส จํากดั (มหาชน) (FSMART) เพ่ือพฒันา EV Connectivity Platform ในรถจกัรยานยนต์
ไฟฟ้า โดยบริษัทจะเป็นผู้ นําเข้ารถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าและร่วมพฒันาโปรแกรม (Application) 
สําหรับโทรศพัท์มือถือเพ่ือใช้สําหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ในขณะท่ีผู้พฒันาอย่างบุญเติมจะ
พัฒนาตู้ เพ่ือเป็นแหล่งชาร์จพลังงานหรือเปล่ียนแบตเตอร่ีของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งการ
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ทํางานของโปรแกรม (Application) ในแพลตฟอร์มของรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้าจะสามารถบอก
ตําแหน่งและจํานวนแบตเตอร่ีคงเหลือของรถจกัรยานยนต์ไฟฟา้ได้  
 
นอกจากนี ้ในส่วนของรถบ้าน (MV Caravan) บริษัทตัง้เป้าไว้ว่า ปลายปี 2562 จะมีรถบ้าน
ให้บริการจํานวน 100 คัน ซึ่งปัจจุบันมีรถบ้านในบริการในจังหวัดพัทยา โดยจะทําเป็นธุรกิจ 
ครบวงจร ไม่ใช่เพียงเป็นรถนอนเท่านัน้ แต่จะเพ่ิมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแล่นเรือใบ 
หรือสง่เสริมกิจกรรมกีฬาอ่ืน ๆ ด้วย  
 
นอกจากธรุกิจท่ีกลา่วไปข้างต้น บริษัทได้มีการลงทนุในอีก 3 บริษัท และจดทะเบียนเป็นบริษัท
ย่อยและบริษัทร่วมแห่งใหม ่ได้แก่ 
1. บริษัท มลัติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต จํากดั (Multi Technology Expert Co., Ltd.) เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจขายและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่มีทนุจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 
บาท บริษัทมีสดัส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 51 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ และมีมูลค่า
การลงทุนจํานวน 2,250,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจให้บริการในตลาดประเทศเพ่ือน
บ้าน  
 

2. บริษัท เอ็มอาร์ คอนเน็กซ์ จํากัด (MR Connext Co., Ltd.) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจํานวน 
5,000,000 บาท บริษัทมีสดัส่วนการถือครองหุ้นร้อยละ 40 ของหุ้นทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ 
และมีมลูค่าการลงทุนจํานวน 2,000,000 บาท โดยจะดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านการ
จดัแข่งขนักีฬาแบบครบวงจร ในสว่นนีน้างสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายคงพันธุ์ ปราโมชฯ กรรมการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จง
เก่ียวกบัรายละเอียดของธรุกิจการกีฬาดงักลา่ว 

 
นายคงพันธ์ุ ปราโมชฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วงการกีฬามีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด 
ยกตวัอย่างเช่น ปัจจบุนัมีการจดังานว่ิงเยอะขึน้ และมีการแขง่ขนัมากขึน้ จงึเป็นโอกาสท่ีดี 
ท่ีบริษัทจะได้เข้ามามีสว่นร่วมและสง่เสริมธุรกิจการจดัแสดงงาน (Event Organizer) ด้าน
กีฬา นอกจากนีน้ายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ได้กลา่วเสริมว่า ปัจจบุนั 
บริษัทได้มีการดําเนินธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event Organizer) ด้านกีฬาเป็นงานหลกัอยู่
แล้ว  แต่เ ม่ือมีการร่วมลงทุนกับบริษัทใหม่จะทําให้ธุรกิจการจัดแสดงงาน (Event 
Organizer) ด้านกีฬาจะมีมาตรฐานมากขึน้และปลอดภยัตอ่ผู้ ร่วมงานขึน้  

 
3. บริษัท ไอดอลมาสเตอร์ จํากดั (Idol Master Co., Ltd.) เพ่ือดําเนินธุรกิจให้คําปรึกษาด้าน

การส่ือสารประชาสมัพนัธ์ ซึง่มีทนุจดทะเบียนจํานวน 5,000,000 บาท บริษัทมีสดัสว่นการ
ถือครองหุ้ นร้อยละ 52 ของหุ้ นทัง้หมดท่ีจําหน่ายได้ และมีมูลค่าการลงทุนจํานวน 
2,600,000 บาท ธุรกิจดงักลา่วเป็นการรวมตวัศิลปินนกัร้องแบบกลุม่เพ่ือสร้างความสนใจ
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ในกิจกรรมตา่ง ๆ ของบริษัท โดยนางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้เชิญนายธราธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 
กรรมการบริษัท เป็นผู้รายงานรายละเอียดภาพรวมของธรุกิจในบริษัทนี ้

 
นายธราธร ยวงบณัฑิต ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ภายในงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO  
ซึ่งจดัท่ีศูนย์นิทรรศการและการประชมุไบเทค ได้จดัพืน้ท่ีส่วนหนึ่งเพ่ือจดังาน Idol EXPO 
ขึน้ครัง้แรกในประเทศไทย ซึง่เป็นความร่วมมือกนัระหว่างบริษัทและผู้ เช่ียวชาญด้านศิลปิน 
Idol โดยในงานได้มีการเชิญศิลปินมาร่วมงานจํานวน 13 วง ผลปรากฎว่าได้รับผลตอบรับ
ดีเกินคาด ทําให้บริษัทเล็งเห็นผลการจัดงาน Idol EXPO จะเป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์ได้เป็นอย่างดี และในอนาคตอาจจะมีการจดังาน Idol EXPO แยกเป็น
งานเด่ียวต่างหากจากงานมหกรรม Thailand Mobile EXPO ขึน้อยู่กับกระแสความนิยม
และผลตอบรับจากผู้ ท่ีสนใจ 

 
ผู้ ดําเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนี  ้โดยมี 
ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามดงัต่อไปนี ้
 

1 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งานด้าน E-Sport ของ
บริษัท มีจดุเดน่อย่างไร 

 ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด
ชีแ้จงว่า  บริษัทใช้ประสบการณ์และความชํานาญท่ีได้จากการจัดงาน EXPO ซึ่ง 
ไม่เพียงแต่เป็นการขายสินค้า แต่ยงัมุ่งเน้นการดงึดดูคนเข้ามาในงาน มากกว่าการจดัการ
แข่งขนัเพียงอย่างเดียว ประกอบกับบริษัทมีประสบการณ์จากการจดังาน EXPO เม่ือต้นปี 
2562 ซึ่งบริษัทได้ร่วมจดังานกบันานาประเทศ อีกทัง้บริษัทยงัมีเครือข่ายและความสมัพนัธ์
ท่ีดีกบัค่ายเกมส์ และ Operator ต่างๆ ดงันัน้งาน E-Sport ท่ีบริษัทจดัขึน้จงึมีความแตกต่าง
จากผู้ประกอบธรุกิจรายอ่ืน 

2 คณุสรวิศ จตนุารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามว่า จากท่ีผู้บริหารเคยแจ้งว่า 
หนึ่งในวัตถุประสงค์ท่ีบริษัทนําหุ้ นเสนอขายหุ้ นต่อประชาชน (IPO) เน่ืองจากบริษัท
ต้องการร่วมงานกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องใช้เงินทุนเยอะ จึงอยากทราบว่าปัจจุบนั
การร่วมงานกับหน่วยงานราชการยังอยู่ในแผนงานของบริษัทหรือไม่ และจะเร่ิม
ดําเนินการเม่ือใด 

 
ตอบ นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายขายและการตลาด 
ชีแ้จงว่า งานราชการท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามคือ การร่วมงานกบัหน่วยงานราชการด้าน Sport 
Tourism ซึง่การท่องเท่ียวของประเทศไทยนบัว่าเป็นท่ีสนใจตอ่บรรดาชาวต่างชาติ ดงันัน้ 
การเพ่ิมทนุเพ่ือทํางานราชงานยงัคงอยู่ในแผนงานของบริษัท ซึง่ได้แก่ การเพิ่มคาราวาน 
การสํารวจพืน้ท่ีท่องเท่ียว การสง่เสริมท่องเท่ียวเชิงกีฬา เช่น การว่ิงเทรล การแข่งขนัเจ็ท
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สกี ทําให้การท่องเท่ียวไม่กระจุกตัวอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง แต่กระจายตัวไปทุกท่ี อย่างไร 
ก็ตามเน่ืองจากสภาพพืน้ท่ี รวมถึงสภาพอากาศท่ีไมเ่อือ้อํานวย งานด้าน Sport Tourism 
จงึอาจจะจดัขึน้อีกครัง้ในช่วงปลายปี 

3 คุณสรวิศ จตุนารถ ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากท่ีผู้บริหารได้แจ้งว่า  
หากบริษัทเข้าร่วมงานกบัหน่วยงานราชการ จะทําให้บริษัทมีปัญหาเร่ืองเงินทนุหรือไม ่

 
ตอบ นางสาวอัปษร  วิลาสศักดานนท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทยงัคงร่วมงานกับหน่วยงานราชการอยู่ และคาดว่าจะไม่ประสบ
ปัญหาด้านเงินทนุ และตัง้แต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์สถาบนัการเงินต่างๆ 
เข้ามาเสนอสินเช่ือให้แก่บริษัทในอตัราพิเศษและดีกว่าก่อนท่ีบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัไม่ได้พิจารณาเลือกข้อเสนอจากสถาบนัการเงินใด 
เน่ืองจากเงินสดของบริษัทยงัพอมีอยู ่

4 คณุพิมพ์ พิชิตวงศ์เลิศ สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย บริษัทมีนโยบายเก่ียวกบัการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่หรือไม่ อย่างไร 

 
ตอบ นายทนง ลีอิ้สสระนุกูล ประธานกรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า บริษัทมีการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ตัง้แตต้่นอยู่แล้ว และเป็นจิตสํานกึของทกุคนในบริษัท 

 
เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามเพ่ิมเติม ผู้ ดําเนินการประชุมจึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามมาล่วงหน้าและไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดส่งคําถามมาในเว็บไซด์ของ
บริษัท ผู้ ดําเนินการประชมุจงึเชิญทา่นประธานกลา่วขอบคณุผู้ ร่วมประชมุและปิดการประชมุ  
 
ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 

 
 
 

ลงช่ือ     ประธานท่ีประชมุ 
นายทนง ลีอิ้สสระนกุลู 
กรรมการบริษัท 

 
 

ลงช่ือ     ผู้บนัทึกการประชมุ 
นางสาวอปัษร วิลาสศกัดานนท์ 

เลขานกุารบริษัท 


