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ส่วนที่ 2.2 
กำรประกอบธุรกิจ 

 
1.        นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ 
  
 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) หรือ M Vision Public Company Limited) (“บริษัท” หรือ “MVP”) จดทะเบียน
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 โดยกลุ่มนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และนายธราธร ยวงบัณฑิต 
ร่วมก่อตั้งบริษัท โดยบริษัทเริ่มต้นประกอบธุรกิจจากทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 1,000,000 บาท เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตส่ือ เนื้อหา 
และส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือภายใต้นิตยสารชือ่ “WHATPHONE” ซึ่งเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทออฟไลน์ และเมื่อปี 2550 
บริษัทได้เริ่มจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือและไอที ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่องาน “Thailand Mobile EXPO” ต่อมาเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท และปี 2558 บริษัทได้ประกอบ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) เพื่อจ าหน่ายโทรศัพท์มือถือและสินค้าเทคโนโลยี โดยจ าหน่ายสินค้าดังกล่าว
ภายใต้แบรนด์ “Samsung”  ต่อมาในเดือนมกราคม 2560 บริษัทได้ขยายธุรกิจเกี่ยวกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการ
จ าหน่ายสินค้าต่างๆ ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นการขายต่อในร้านค้าออนไลน์  (www.s-estore.com) โดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขายเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื่องเสียง เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าไอที  ต่อมาเมื่อวันท่ี  5 มีนาคม 2561 
บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10,000,000 บาท เป็น 65,000,000 บาท และเป็น 100,000,000 บาท เมื่อวันที่ 
9 มีนาคม 2561 ตามล าดับ   
 ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 16 ปี ในการสร้างสรรค์ส่ือส่ิงพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพด้านสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี 
และไอที ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังการจัดงาน (Event Organizer) ได้แก่ การจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือและ
สินค้าเทคโนโลยี การจัดงานแข่งขันกีฬา ท่องเที่ยว งานสัมมนา และอื่นๆ ตลอดจนการผลิตและจ าหน่ายส่ือในรูปแบบต่างๆ 
ทั้งส่ือออนไลน์  (Online) และออฟไลน์ (Offline)  รวมทั้งการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยงาน
จัดแสดงสินค้าที่บริษัทด าเนินการเป็นที่รู้จักในวงกว้างในปัจจุบัน เป็นการจัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ สินค้าด้าน
เทคโนโลยีและสินค้าไอทีระดับประเทศ ได้แก่ งาน “Thailand Mobile EXPO” 
 ปัจจุบันบริษัทแบ่งลักษณะการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มแยกตามลักษณะการให้บริการและการจ าหน่ายสินค้า 
ประกอบด้วย 

1. กลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) ซึ่งประกอบด้วย การจัดงานแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO   การ
จัดงานวิ่งมาราธอน การให้บริการการจัดงานประชุมสัมมนา 

2. กลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media & Agency) 
3. กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

 
 ในปี 2560 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 53.26 ของ
รายได้รวมโดยเฉพาะงานจัดแสดงสินค้า Thailand Mobile EXPO  เป็นหลัก รองลงมาได้แก่กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Commerce) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.23 ของรายได้รวม และกลุ่มธุรกิจงานโฆษณาและเอเจนซี่ (Media&Agency) คิด
เป็นสัดส่วนร้อยละ 12.27 ของรายได้รวม ในอนาคต บริษัทมีนโยบายการขยายการให้บริการในกลุ่มธุรกิจการจัดงาน 
(Event) ไปในลักษณะการให้บริการจัดงานประเภทอื่นๆ นอกเหนือจาก Thailand Mobile EXPO และการจัดงานวิ่ง
มาราธอน เช่น การจัดงานแข่งขันจักรยาน งานไตรกีฬา การจัดแสดงยานยนต์ไฟฟ้า (EV EXPO) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการ

http://www.s-estore.com/
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จัดงานต่าง ๆ ของบริษัทเอง และเพื่อให้การบริการที่หลากหลายให้ครอบคลุมการจัดงานเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทุกประเภท ภายใต้สโลแกน “Mobile Sport Tourism Expertise” 

ส าหรับธุรกิจหลักของบรษิัทคือธรุกิจการจัดงาน (Event Organizer) ได้แก่ งานจัดแสดงสินค้า Thailand Mobile 
Expo  การจัดงานสัมมนาให้แกบ่ริษัทโทรศัพท์มือถือ การจัดงานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชงิสุขภาพท่ีใชเ้ทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง
กับโทรศัพท์มือถือ (Mobile Related) โดยความเชีย่วชาญของบริษัทท่ีโดดเด่นและส าคัญ คือ การจัดงาน Thailand Mobile 
Expo ที่มีจุดเด่นในการบริหารพ้ืนท่ีให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่บริษทัและคู่ค้าทางธุรกจิทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้เช่าพื้นที่ และผู้บริโภค
ที่มาเดินชมงาน ท าให้เกดิกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการจดังานท่ีผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
ความสัมพันธ์ท่ีดกีับลูกค้าทีเ่ป็นแบรนด์โทรศัพท์มือถือและผู้ให้บริการเครือขา่ยโทรศัพท์มือถือคา่ยต่าง ๆ จนท าใหเ้กิดงานท่ี
ต่อเนื่องมา ได้แก่ งานสัมมนาใหแ้ก่แบรนด์โทรศัพท์มือถือค่ายต่างๆ ตลอดจนการจดังานกีฬาและงานท่องเที่ยวเชงิสุขภาพท่ี
มีผู้สนับสนุนหลักเป็นเจ้าของแบรนด์โทรศัพท์มือถือที่มีส่วนแบง่การตลาด 1 ใน 3 รายหลักของประเทศ  โดยงานกีฬาหรือ
งานท่องเที่ยวที่บริษัทจดัขึ้นจะเนน้งานท่ีใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกบัโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากบริษทัและกลุ่มลูกค้าของบริษัท
ที่เป็นเจา้ของแบรนด์โทรศัพท์มือถือจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในการโฆษณาสินค้าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 
รวมถงึบริษัทก็สามารถหารายไดจ้ากการจดังานในการโปรโมทสินค้าใหแ้ก่ลูกคา้ที่เป็นผู้สนับสนุน (sponsor) ให้แก่บริษัทได ้
ตัวอยา่งเช่น งาน Samsung Galaxy 10K Thailand Championship ซึ่งเป็นงานวิ่งที่บริษัทจัดขึน้เอง  และส าหรับงานวิง่ที่
บริษัทไม่ได้จัดงานท้ังหมดขึ้นเอง แต่เป็นผู้จัดหาผู้สนับสนุนโครงการ (Sponsor) และเป็นผู้บริหารจัดการพ้ืนท่ีงาน EXPO ใน
งาน เช่น จอมบงึมาราธอน ตะนาวศรเีทรล เขาประทับชา้งเทรล เนื่องจากบริษัทมคีวามเชี่ยวชาญในการบริหารพ้ืนท่ีใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนท่ีขยายการจัดงานไปยัง EV Expo ซึ่งเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีด้าน
โทรศัพท์มือถือที่มีความสัมพันธก์ันเช่นเดียวกัน  

ส่วนธุรกิจรองของบริษัท ได้แก่ ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้เริ่มในปี 2558 จนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้ม
เติบโตสูงเนื่องจากยังอยู่ในช่วงขยายตัวของธุรกิจ รวมถึงสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปล่ียนแปลงไป และส าหรับธุรกิจ
งานโฆษณาและเอเจนซี่ เป็นธุรกิจที่จะมีสัดส่วนของรายได้ที่ต่ ากว่าธุรกิจการจัดงาน (Event Organizer) และธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากการหดตวัของอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสาร บริษัทจึงมีมติอนุมัติการยกเลิกการด าเนินธุรกิจ
ส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ภายในปี 2561  

 

 ส าหรับงานจัดแสดงสินค้า Thailand Mobile Expo  ซึ่งเป็นงานหลักของบริษัท บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมาย
การค้าส าหรับการจัดงาน “Thailand Mobile EXPO” แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งเป็นงานท่ีจัดแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถอื โดยบริษัทได้
จัดงานดังกล่าวเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปีมาตั้งแต่ปี 2550 ในแต่ละปีมีการจัดงาน Thailand Mobile EXPO 3 ครั้ง ใน
เดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม และกันยายน/ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมใหม่ ๆ ของผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ ผู้
ให้บริการโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นส่ือกลางในการพบปะกันระหว่างผู้ผลิต ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์มือถือ ตัวแทนจ าหน่าย และผู้บริโภค นับเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการซื้อขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่
ส าคัญอีกงานหนึ่งของประเทศ อีกทั้งบริษัทยังมีเป้าหมายในการเป็นผู้น าในด้านการสร้างสรรค์ส่ือเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร ผ่านกระบวนการผสมผสานส่ือต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือ
ดิจิทัล ส่ือออนไลน์ ส่ือวีดีโอ งานสัมมนา งานประชุม งานแสดงสินค้า รวมทั้งงานด้านอื่น ๆ โดยใช้ทรัพยากรของบริษัทที่มี
คุณภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 ปัจจุบัน บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาการให้บริการในด้านส่ือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี การจัดงานแสดงสินค้า 
งานนิทรรศการ งานสัมมนา งานแข่งขันกีฬา งานท่องเที่ยว และธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ รวมทั้งมีการขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต  
 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

หน้า 1 –  3 

กรุงเทพมหานคร 10240 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 65,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จ านวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และส่วนทุนจดทะเบียนท่ีรอการเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรกจ านวน 35,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
1.1       วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยทุธ์ในกำรด ำเนนิงำน           
  
 บริษัทได้ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ของบริษัท และแผนด าเนินงานในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
พันธกิจ (Mission) :  

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

ขับเคล่ือนธุรกิจ และสร้างความแปลกใหม่ในธุรกิจ 
 ผู้น าด้านการพัฒนาส่ือนอกบ้านแบบเคลื่อนที่ (Out of home media : OHM) 
 ด ารงการเป็นบริษัทท่ีมีบรรษัทภิบาล มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน และสังคม 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) : “Mobile Sport Tourism Expertise” 
 

วัตถุประสงค์ (Objective) :  
 เป็นผู้เชี่ยวชาญในการน าเทคโนโลยีและส่ือเคล่ือนท่ีมาประยุกต์ใช้ในการจัดงาน 
 เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 เร่งพัฒนาศักยภาพทางด้านธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
 ขยายธุรกิจของบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

 
 

กลยุทธ์ของบริษัท (Strategies) :  
1. กำรใช้กลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เหมำะสม ผสมผสำนกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

บริษัทใช้นโยบายทางการตลาดที่เข้าถึงลูกค้าทุกระดับเพื่อดึงดูดให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ ผู้เข้าชมงาน ลูกค้า
ที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทาง e-Commerce กลับมาซื้อสินค้าและบริการต่างๆที่บริษัทให้บริการอยู่  โดยการใช้การ
ส่ือสารการตลาดต่างๆ อาทิ 

- การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ Facebook Twitter เพื่อประชาสัมพันธ์ และแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ 
- การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพ (Content Marketing) ในทุกช่องทางการน าเสนอคอนเทนต์ 
- การจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Email Direct  Message: EDM) เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม และ

โปรโมชั่น 
- การพิมพ์ใบปลิว หรือโบวชัวร์ต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดแสดงสินค้า 
- การใช้เว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้า 
- การร่วมมือกับสถาบันการเงินเพื่อสร้างโปรโมชั่น เช่น การผ่อนช าระ 0% ให้กับช่องทางขายสินค้าพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท 
- การน าเอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ประชาสัมพันธ์หรือน าไปใช้กับงานดิจิทัลเอเจนซี่ให้กับลูกค้า 
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- การใช้ทุกส่ือที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อประชาสัมพันธ์งานของบริษัท เช่น งานแสดงสินค้า งานกีฬา งาน
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

2. กำรมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตร 
 บริษัทให้ความส าคัญกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าของบริษัท ตลอดระยะเวลาในการ
ด าเนินธุรกิจที่ผ่านมา บริษัทมีคู่ค้าเป็นจ านวนมากที่ให้ความร่วมมือทางธุรกิจและให้การสนับสนุนที่ดีทั้งในด้าน
สินค้าและบริการที่หลากหลาย ซึ่งบริษัทได้ด าเนินธุรกิจกับพันธมิตรคู่ค้า และร่วมกันสร้างตลาดแสดงสินค้าด้าน
เทคโนโลยีด้วยกันมาตลอด ส่งผลประโยชน์ไปจนถึงลูกค้าร่วมปลายทางเดียวกัน ถ้าบริษัทคู่ค้ามีก าไรที่ดี ขาย
สินค้าได้ก็จะกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการซ้ าจากบริษัท ซึ่งบริษัทด าเนินนโยบายซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา ไม่เอารัดเอา
เปรียบคู่ค้า และพยายามปรับปรุงบริการใหม่ๆ ให้ทันสมัย และตอบโจทย์ทั้งคู่ค้าและลูกค้าปลายทางทุกระดับชั้น 

3. น ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำยกระดับกำรจัดกำรงำน 
 บริษัทมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ท าหน้าที่วิจัยเพื่อหานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่หรือที่เหมาะสมน ามาให้กับการจัดงานเพื่อยกระดับและปฏิวัติวงการการจัดงาน  เช่นการเอา
เทคโนโลยี BIB ในการระบุตัวตนของนักวิ่ง โดยแสดงข้อมูลของนักวิ่งเพื่อใช้ในการติดตาม ตรวจสอบระยะทาง 
และเวลาวิ่งของนักวิ่ง รวมถึงสามารถระบุตัวตนของนักวิ่งบนรูปถ่ายได้ การพัฒนาเว็บไซต์ส าหรับการรับช าระเงิน
ออนไลน์ส าหรับการจัดงานอีเว้นท์ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการลูกค้าผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น 
การตอบปัญหา การซื้อสินค้า การตรวจสอบสถานการณ์ช าระเงิน การแจ้งโปรโมชั่น และบริการหลังการขายอื่นๆ 
ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

4. ปรับระบบกำรท ำงำนเพื่อให้มีประสิทธิภำพกำรท ำงำนมำกขึ้น 
 บริษัทให้ความส าคัญกบัการปฏิบัติงานท่ีมคีุณภาพและประสิทธิภาพท้ังภายในองคก์รและลูกค้า จึงได้น า
แนวคิดการบริหารแบบ LEAN Management มาปรับใช้ภายในองค์กรเพื่อลดปัญหาและเวลาในการปฏิบัติงาน 
และเพิ่มการให้บริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 
แผนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2561 
 บริษัทวางเป้าหมายการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการเติบโตของภาวะอุตสาหกรรม กระแสเทคโนโลยีทั้งในและ
ต่างประเทศ และการเติบโตอย่างยั่งยืนในการด าเนินธุรกิจ ดังต่อไปนี้ 

1. เพิ่มพื้นที่ของการจัดงาน Thailand Mobile Expo ในกรุงเทพมหานคร และขยายการจัดงานไปยังหัวเมืองใหญ่ที่
เป็นศูนย์กลางศักยภาพเศรษฐกิจ ด้วยแนวคิด Mobile Related 

2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มยอดขายธุรกรรมออนไลน์ 
3. เติบโตมุ่งเน้นขยายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีแนวคิดยกระดับมาตรฐานและเน้นนวัตกรรมของการจัดงาน โดย

ตั้งเป้าหมายเป็นผู้น าตลาดในด้านน้ี 

 
1.2       กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 
 
 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2545 ด าเนินธุรกิจผลิตส่ือ เนื้อหา 
และส่ือส่ิงพิมพ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือภายใต้นิตยสารชื่อ “WHATPHONE” ด้วยประสบการณ์ยาวนานกว่า 16 ปี ในการ
สร้างสรรค์ส่ือส่ิงพิมพ์และเนื้อหาคุณภาพในด้านสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี และไอที ทั้งนิตยสาร และส่ืออื่นๆ ในหลากหลาย
รูปแบบ อาทิเช่น ส่ือออฟไลน์ และส่ือออนไลน์ งานสัมมนา งานกีฬา งานท่องเที่ยว และการจัดงานแสดงสินค้า Thailand 
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Mobile EXPO ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและไอที (IT) ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจ านวน 
1,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 
2556 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 10,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจ านวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10,000 บาท และเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 บริษัทได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 65,000,000 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
จ านวน 6,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท  
  เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2561 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมถึงได้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 
35,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่
ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering :IPO) ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งส้ิน 100,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และมีทุนช าระแล้วจ านวน 65,000,000 บาท 
แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 130,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
 
 ประวัติการเพิ่มทุนในช่วงที่ผ่านมาของบริษัท 
 

วันที่แรกตั้ง / วนัที่เปลี่ยนแปลงทนุ ทุนจดทะเบียน ทุนช ำระแล้ว 
วันท่ี 17 มกราคม 2545 1,000,000 บาท 1,000,000 บาท 
วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 10,000,000 บาท 10,000,000 บาท 
วันท่ี 5 มีนาคม 2561 65,000,000 บาท 65,000,000 บาท 
วันท่ี 9 มีนาคม 2561 100,000,000 บาท 65,000,000 บาท 

  
 บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 11/1 ซอยรามค าแหง 121 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพมหานคร 10240  
 นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ในปี 2545 เป็นต้นมา บริษัทมีความเป็นมาและพัฒนาการท่ีส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

ปี รำยละเอียด 

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

- เริ่มด า เนิ นการจัดท า นิตยสาร WHATPHONE ซึ่ ง เป็ นนิ ตยสารราย เดื อนที่ ให้ ข้ อมู ล
โทรศัพท์มือถือ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่ือกลางในการเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยี ฟังก์ชั่นการ
ท างานของโทรศัพท์มือถือต่างๆ ให้แก่ ผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนที่สุด เพื่อให้
ผู้บริโภคสามารถที่จะน าสิ่งที่ทางนิตยสารได้น าเสนอไปใช้เป็นข้อมูลได้ 

ปี 2546 - วันท่ี 27 สิงหาคม 2546 เริ่มด าเนินการเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “www.whatphone.net” 

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

- วันท่ี 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 
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ปี รำยละเอียด 

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

ปี 2552 - เริ่มด าเนินการจัดท านิตยสาร The Edge ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์เพื่อเป็นส่ือกลางในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อ และให้ผู้ซื้อและผู้ขายโทรศัพท์มือถือได้ทราบถึงข้อมูลและข่าวสารต่างๆใน
แวดวงโทรศัพท์มือถือ ตลอดจนการเปรียบเทียบคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ 
และราคาเปรียบเทียบ 

- วันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2552 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่องาน 
Thailand Mobile EXPO 2009 ครั้งที่ 5 

- วันที่ 1 - 4 ตุลาคม 2552 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน Thailand Mobile 
EXPO 2009 Showcase ครั้งที่ 6 

ปี 2553 - เริ่มด าเนินการรายการ Whatphone TV ผ่านช่องทาง Youtube 
- วันท่ี 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2553 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน Thailand Mobile 

EXPO 2010 ครั้งที่ 7 
- วันที่ 30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2553 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่องาน 

Thailand Mobile EXPO 2010 Showcase ครั้งที่ 8 

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

- วันท่ี 2 - 5 มิถุนายน 2554 จัดงานแสดงสินคา้โทรศัพท์มือถือภายใตช้ื่องาน Thailand Mobile 
EXPO 2011 Hi-End ครั้งที่ 10 

- วันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2554 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือ ภายใต้ชื่องาน 
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 าเนินการการตลาดในรูปแบบดิจิ ทัล (Digital Marketing) ทั้ งในส่วนของ Twitter 
Facebook Line และ Instagram  

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

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 

- วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2556 เริ่มด าเนินการเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “www.whatphoneshop.com” 
- วันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,000,000 บาท เป็น 10,000,000 บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 900 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท ในราคาเสนอ
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ขายหุ้นละ 10,000 บาท (มีผู้ถือหุ้นใหม่ จ านวน 2 ราย จ านวน 240 หุ้น  มูลค่า 2,400,000 
บาท) เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ 

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

ปี 2557 - เริ่มด าเนินการจัดท านิตยสาร Smartphone Guide ซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์เกี่ยวกับสมาร์ท
โฟนและแท็บเล็ต และการแนะน าการเลือกซื้อสมาร์ทโฟน 

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

- วันท่ี 8-11 พฤษภาคม 2557 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใตช้ื่องาน 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 

- วันท่ี 7-10 พฤษภาคม 2558 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใตช้ื่องาน 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 สินค้าที่จ าหน่าย อาทิ ผลิตภัณฑ์ 
Hand Held Phone (HHP) เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทโทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน ฟีเจอร์โฟน แท็บ
เล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “Samsung” ผ่านเว็บไซต์ www.s-estore.com 

- วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2558 เริ่มด าเนินการเว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “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” เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทย รับรองเส้นทางการ
แข่งโดยสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันวิ่งชิง
แชมป์ประเทศไทย ระยะทาง 10 กิโลเมตร ชิงถ้วยสมเด็จพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยมี
นักกีฬาวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันสูงถึง 12,000 คน ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของงานและบริหารจัดการงาน
ทั้งหมด 

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

- วันท่ี 29 กันยายน -2 ตุลาคม 2559 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน Thailand 
Mobile EXPO 2016 Showcase ครั้งที่ 25 
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ปี 2560 - วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2560 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน Thailand 
Mobile EXPO 2017 ครั้งที่ 26 

- วันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2560 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ จ านวน 4 ท่าน โดยเป็นคณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน และอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม 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 เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทยระยะทาง 10 
กิโลเมตร ท่ีได้รับรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  ซึ่งบริษัทเป็นเจ้าของ
งานและบริหารจัดการงานท้ังหมด 

- วันท่ี 15 มิถุนายน 2560 ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ “DBD 
e-Commerce Website Award: DEWA 2017 ส าหรับเว็บไซต์ www.s-estore.com จากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

- วันที่ 18 มิถุนายน 2560 ร่วมจัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่อเขาประทับช้างเทรล (KPTC 
TRAIL) เป็นรายการวิ่งเทรลที่สวนพฤกษาวรรณคดีบ้านจอมบึง เขาประทับช้าง อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี ระยะทาง 2, 3 , 10, 21 และ 32 กิโลเมตร โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการ
จัดงานที่รับผิดชอบในการจัดหาร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน 
(Sponsor)   

- วันท่ี 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน Thailand 
Mobile EXPO 2017 Showcase ครั้งที่ 28 

- วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 จัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่อชงโครัน เป็นรายการแข่งขันวิ่งการ
กุศล ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ระยะทาง 3 และ 10 กิโลเมตร โดยบริษัทเป็นผู้
รับจ้างจัดงานวิ่งให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

- วันที่ 16 ธันวาคม 2560 ร่วมจัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่อตะนาวศรีเทรล (TANAOSRI 
TRAIL) เป็นรายการวิ่งเทรลบนเทือกเขาตะนาวศรี อ าเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ในพื้นที่
ชายแดนไทยและพม่า ระยะทาง 3, 10, 30 และ 60 กิโลเมตร โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคี
ในการจัดงานที่รับผิดชอบในการจัดหาร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหา
ผู้สนับสนุน (Sponsor)   

ปี 2561 - วันที่ 21 มกราคม 2561 ร่วมจัดงานแข่งขันกีฬาภายใต้ชื่องาน  “จอมบึง มาราธอน” โดยเป็น
ความร่วมมือของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึงสวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีบ้านจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และกลุ่มนักวิ่งอาสาสมัคร KPTC ภายใต้ภาคีเครือข่ายที่
ให้การสนับสนุนที่ส าคัญ โดยบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของภาคีในการจัดงานที่รับผิดชอบในการ
จัดหาร้านค้ามาจ าหน่ายในงาน (Expo) และการจัดหาผู้สนับสนุน (Sponsor)   

- วันที่ 15 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดงานแสดงสินค้าโทรศัพท์มือถือภายใต้ชื่องาน Thailand 
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Mobile EXPO 2017 ครั้งที่ 29 
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปัน

ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 54,000 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ในขณะนั้นเท่ากับ 10,000 บาทต่อ
หุ้น)  เป็นเงินปันผลรวมทั้งส้ิน 54.00 ล้านบาท โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรร และที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 10,00,000 บาท เป็น 65,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
5,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10,000 บาท ขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 10,000 บาท 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น และเรียกช าระเต็มมูลค่า เพื่อใช้รองรับการขยายตัวของธุรกิจและเป็น
เงินทุนหมุนเวียน บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี 5 มีนาคม 2561  

- ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มีมติอนุมัติเรื่อง
ต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) อนุมัติการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้และแก้ไขจ านวนหุ้นสามัญของบริษัท โดยอนุมัติการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากเดิม มูลค่าหุ้นละ  10,000 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 
ซึ่งบริษัทมีทุนช าระแล้วทั้งส้ิน 65,000,000 บาท โดยภายหลังจากการเปล่ียนมูลค่าหุ้น
ดังกล่าวแล้ว บริษัทมีหุ้นสามัญทั้งสิ้น 130,000,000  หุ้น 

2) อนุมัติการเพิ่มทุนจะทะเบียนของบริษัทจากเดิมที่มีทุนจดทะเบียน 65,000,000 บาท อีก
จ านวน  35,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งส้ิน 100,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 
200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  เพื่อเป็นการระดมทุนและเสนอขายหุ้น
สามัญของบริษัทให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering: IPO) 

3) อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท คิดเป็นมูลค่าหุ้น 35,000,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก 
(Initial Public Offering :IPO) 

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

- วันท่ี 9 มีนาคม 2561 บริษัทได้ด าเนินการจดทะเบียนเพื่อแปรสภาพจากบริษัทจ ากัด เป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด และเปล่ียนแปลงชื่อเป็น บริษัท เอ็ม วิชั่น จ ากัด (มหาชน) รวมถึงได้จดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์ ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 100,000,000 บาท และมี
ทุนที่ออกและช าระแล้วจ านวน 65,000,000 บาท 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
2561 มีมติอนุมัติการน าหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ 

- วันที่ 8 เมษายน 2561 จัดงาน Sport Event ภายใต้ชื่องาน Samsung Galaxy 10K Thailand 
Championship 2018 เป็นรายการวิ่งมินิมาราธอนชิงแชมป์ประเทศไทยระยะทาง 10 กิโลเมตร 
ที่ได้รับรองเส้นทางการแข่งโดยสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  โดยบริษัทเป็นเจ้าของงานและ
บริหารจัดการงานท้ังหมด 
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ปี รำยละเอียด 

- ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการ
ยกเลิกการด าเนินธุรกิจสื่อส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารรายเดือน “WHATPHONE” ภายในปี 2561 

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

 
1.3      โครงสร้ำงกำรถือหุน้ของบริษัท 

 

ในปัจจุบัน บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมใดๆ โดยมีบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 
บริษัททีเ่กี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่/ผู้บริหำร 

1.บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ำกดั  

วันท่ีก่อตัง้ 25 ตุลาคม 2550 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 1225 ซอยศรีบูรพา3 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ภัตตาคารและร้านอาหาร 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 

กรรมการบรษิัท 1) นายโอภาส เฉิดพันธุ ์  
2) นายธราธร ยวงบัณฑิต 
3) นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 
4) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท - นายโอภาส เฉิดพันธุ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  

- นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน  

- นายธราธร ยวงบัณฑิต  เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

- นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ  เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

- มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายโอภาส เฉิดพันธุ์   
นายธราธร ยวงบัณฑิต นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ และนางสาวประพิมพรรณ 
เลิศสิริสิน 

 

2. บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ำกดั  

วันท่ีก่อตัง้ 24 พฤศจิกายน 2554 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 1225 ซอยศรีบูรพา 3 ถนนศรีบูรพา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ จ าหน่ายคอมพวิเตอร์ โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ (ไม่ได้ด าเนนิธุรกิจแล้วในปัจจุบัน
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2. บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ำกดั  

และอยู่ระหว่างการเลิกกจิการ)  

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 

กรรมการบรษิัท 1) นายโอภาส เฉิดพันธุ ์  
2) นายธราธร ยวงบัณฑิต 
3) นายธีรวฒัน์ สุวรรณพินิจ 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท - นายโอภาส เฉิดพันธุ์ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 32 ของทุนจดทะเบียน  

- นายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 26 ของทุนจดทะเบียน  

- นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 21 ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายโอภาส เฉิดพันธุ์  นายธราธร 
ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 

หมายเหต:ุ บริษัท เอ็มวี ออนไลน์ จ ากัด ไม่ไดด้ าเนินธุรกิจแล้วในปัจจุบัน และอยู่ระหวา่งการเลกิกจิการภายในปี 2561 
 

3. บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกัด (ชื่อเดิมคือ บริษัท ดีเวลล๊อปเมนท์ ออน ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ำกัด) 

วันท่ีก่อตัง้ 4 พฤศจกิายน 2558 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 1477/227 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์ 62/1 ถนนนิมิตใหม่ แขวงทรายกองดิน เขตคลองสามวา 
กรุงเทพมหานคร 10510 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ จัดท าซอฟต์แวร ์

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 2,000,000 บาท 

กรรมการบรษิัท นางสาวพันทิภา พรเลิศรังสรรค ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท เป็นบริษัทที่นายโอภาส เฉิดพันธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจด
ทะเบียน  

หมายเหต:ุ บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ไม่ได้ด าเนินธุรกิจแล้วในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการเลิกกิจการภายในปี 2561 
 

บริษัททีเ่กี่ยวข้องกับกรรมกำรอิสระ 

4. บริษัท ไบคโ์ซน จ ำกัด  

วันท่ีก่อตัง้ 12 กันยายน 2545 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 100/68 ซอยอารีย์ ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
10110 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ประกอบกิจการจ าหน่ายปลีก ส่ง รถจักรยานและอุปกรณ์ตา่งๆ 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 4,000,000 บาท 
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4. บริษัท ไบคโ์ซน จ ำกัด  

กรรมการบรษิัท 1) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
2) นาย เฟาส์โต้ โจเซ อิสกิลเอล แมนโซ 
3) นาย โจเซ่ โรเซนโด เฮอร์นันเดซ อุกัลเด 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท - นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
 

5. บริษัท บอรน์ฟรีทูไตร จ ำกัด  

วันท่ีก่อตัง้ 2 พฤษภาคม 2559 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 172/1 หมู่ที่ 5 ต าบลศรีสุนทร อ าเภอถลาง จงัหวดัภูเก็ต 83110 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ประกอบกิจการคา้ปลีกเครื่องกีฬา 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 1,000,000 บาท 

กรรมการบรษิัท 1) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
2) นายเกียรติพงศ์ บุญญาธนาภรณ์ 
3) นายเอกรัช พันธ์ทิพย ์

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการหนึง่คนลงลายมือชื่อ และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท - นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
 

6. บริษัท บำงกอก เกท็ ฟิต จ ำกดั 

วันท่ีก่อตัง้ 16 มิถุนายน 2560 

ที่ตั้งส านักงานใหญ ่ 120/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร 10110 

ลักษณะการประกอบธุรกจิ ประกอบกิจการรับจัดฝึกอบรมดา้นกีฬา และบริการให้ค าปรึกษาและบริหารงานดา้น 
การกีฬา 

ทุนจดทะเบียน / ทุนช าระแล้ว 2,000,000 บาท 

กรรมการบรษิัท 1) นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
2) นายสุทัศน์ วงศ์สุขศิร ิ

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรว่มกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 

ความสัมพันธ์กับบรษิัท - นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และเป็นผู้ถือหุ้น
ใหญ่ในสัดสว่นร้อยละ 33.00 ของทุนจดทะเบียน 

- มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
 


