
 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 2 เมษายน 2562 
ของ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) หน้าท่ี 1/16 

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2562 

วันที่ 2 เมษำยน 2562 

  
ประชมุ ณ อาคารเอ็ม เอส สยาม ชัน้ 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง และมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุแทน ดงันี ้

ผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชมุด้วยตนเอง จ านวน 41 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 106,255,123 หุ้น 
ผู้ เข้าประชมุโดยรับมอบฉนัทะ จ านวน 19 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 480,857,085                       หุ้น 
รวมผู้ เข้าประชมุทัง้สิน้ จ านวน 60 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 587,112,208 หุ้น 

จ านวนผู้ ถือหุ้นดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 71.55 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 820,505,500 หุ้ น ครบเป็น           
องค์ประชมุ ตามข้อบงัคบับริษัท ที่ก าหนดว่า ต้องมีผู้ เข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม นายชัยพร  เกียรตินันทวิมล ท าหน้าที่เลขานุการ
บริษัท และนางสาวสพุชัญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ท าหน้าที่ด าเนินการประชมุ และบนัทกึรายงานการประชุม 

ประธานฯ กลา่วเปิดประชมุเวลา 14:00 น. 

ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทกุคนได้ทราบ ดงันี ้

1. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ดงันี ้

(1) นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ 
(2) นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
(3) นายประยูร  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 
(4) ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 
(5) นายอนนัต์ ตงัทตัสวัสด์ิ กรรมการอิสระ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 
(6) นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
(7) ผศ.ดร.การดี เลยีวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 
  กรรมการตรวจสอบ 
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
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(8) นางสาวชไมพร  อภิกลุวณิช กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล  
  ผู้จดัการใหญ่ 
(9) นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
  กรรมการบรรษัทภิบาล 
  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
(1) นางสาวกัลยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(2) นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา ผู้อ านวยการฝ่ายข้อมูล 
(3) นางสาวอธิตา วรพนัธ์ โตวนั Chief Commercial Officer 
(4) นายการุณย์ นิ่มเสนาะ System & Data Processing Assistant General Manager 

ผู้ตรวจสอบบญัชีที่เข้าร่วมประชุม  
(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 
(2) นางสาวมาติกา   พิมพา ผู้ตรวจสอบ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
(1) นางสาวศภุาวีร์  มหาวรสนิธรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง 

2. การจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ  ตามหนงัสือเชิญประชุม โดยก าหนด วันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 

3. เพื่อเป็นการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายย่อยเสนอ
วาระการประชมุ และเปิดโอกาสให้เสนอชื่อบคุคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการไว้ลว่งหน้า โดยแจ้งหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเร่ือง 
การก าหนดคณุสมบติัของผู้มีสทิธิเสนอ รวมทัง้แบบฟอร์ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่    1 – 
28 ธันวาคม 2561 และได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบ
ก าหนดเวลาดงักลา่วแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุ และเสนอชื่อเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมการ 

4. ก่อนเร่ิมด าเนินการประชมุ ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงวิธีการลงคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดงันี ้
4.1 การประชุมในวันนี ้บริษัทได้ใช้ระบบการลงทะเบียน และการนับคะแนนด้วยบาร์โค้ด โดยผู้ ถือหุ้ นที่
ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับบตัรส าหรับลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จากเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลกัษณะ
กระดาษปรุสีขาว แบ่งเป็นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็นการแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ เป็นการ
ลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตัง้กรรมการแยกเป็นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ ถือหุ้น และจ านวน
หุ้นที่มีสทิธิในการลงคะแนนเสยีง โดย 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสยีง 

4.2 ผู้ รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงมติมาแล้ว ผู้ รับมอบฉันทะจะ
ไม่ได้รับบตัรลงคะแนน 
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4.3 วิธีการใช้บัตรลงคะแนน คือ ในแต่ละวาระ เมื่อประธานได้กล่าวถึงวาระใด และได้แจ้งร้องขอมติที่ประชุม ผู้ ถือหุ้ น
สามารถท าเคร่ืองหมาย ( หรือ ) การลงคะแนนเสยีงในวาระนัน้ ๆ ได้เพียง 1 ช่องคะแนนเสยีง พร้อมลงช่ือ 
และหย่อนในกลอ่งที่เจ้าหน้าที่จะเดินเก็บบตัรลงคะแนน โดยบริษัทจะเรียกเก็บเฉพาะผู้ ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนใน
กรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ผลของคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ผู้ ถือหุ้นทราบทางหน้าจอ 

5. วิธีการนบัคะแนน 
 5.1 กรณีที่ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าที่ประชมุเห็นด้วย 

5.2 ระเบียบวาระตามหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ 
ไม่ว่าผู้ รับมอบฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม 
5.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ออกเสียง ให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย ไม่ว่าผู้ รับมอบ
ฉนัทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชมุก็ตาม  
5.4 ผู้ ถือหุ้นซึง่ลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสยีงลงคะแนน ถ้าไม่อยู่ในห้องประชมุให้ถือว่าออกเสียงเห็นด้วย
5.5 เมื่อประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนแล้ว บัตรที่มาถึงเจ้าหน้าที่นับคะแนนภายหลงัการประกาศปิด จะถือว่า
เป็นบตัรที่เห็นด้วยเท่านัน้ 

6. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม 
6.1 ในทกุระเบียบวาระ ถ้าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอค าถาม ขอให้ยกมือ 
และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ขอให้แจ้ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ในบันทึกในรายงานการประชุม แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม และขอความ
ร่วมมือให้เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกบัระเบียบวาระเท่านัน้ หากจะเสนอหรือสอบถามในเร่ืองอื่น ๆ ขอให้เสนอ
หรือถามในระเบียบวาระสดุท้าย 
6.2 ในการเสนอความเห็นหรือค าถาม ขอให้เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้การประชุมมีประสิทธิภาพ 
และไม่เสยีเวลาการประชมุของสว่นรวม โดยบริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการด าเนินการประชุมที่เหมาะสมและสมควร
แก่เวลา 

7. เมื่อเลกิประชมุ ขอให้ทกุท่านสง่บตัรลงคะแนนที่เหลอือยู่ให้กบัเจ้าหน้าที่ด้วย 

ประธานฯ  ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น ดงัต่อไปนี ้

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียด 
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญ
ประชมุแล้ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้จัดส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตัง้แต่วันประชุม 
และบริษัทได้เผยแพร่รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นขอแก้ไขแต่
อย่างใด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามและแสดง           
ความคิดเห็น ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติการประชุม 
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มติที่ประชุม:   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  587,112,208 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงรายละเอียด 
นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ได้เสนอผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี

สิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ที่ประชมุรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

ผลการด าเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 

(ประจ าปี) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 436,517,076 487,485,409 11.68 

ก าไรสทุธิ (บาท) 76,614,052 104,086,815 35.86 

 

                ผลการด าเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2560 

(ประจ าปี) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 376,604,455 424,729,292 12.78 

ก าไรสทุธิ (บาท) 71,809,289 101,636,945 41.54 

 
รายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึง่สง่มาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถาม และแสดง         
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด  

นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต และ
คอร์รัปชัน่ว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ และมีการก าหนดการรับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 
ที่ครอบคลมุถงึการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน รวมทัง้กระบวนการในจัดการกับเร่ืองที่ถูกร้องเรียน และแนวทาง
ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้แจ้งเร่ืองร้องเรียนและบุคคลที่เก่ียวข้อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้งข้อร้องเรียน
เก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่วแต่อย่างใด และในขณะเดียวกันฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดฝึกอบรมพนักงานให้เห็นความส าคัญและมี
จิตส านกึในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ 

ที่ประชุมรับทรำบ  รายงานของคณะกรรมการบริษัทส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทส ำหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ว 

ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุ พิจารณาอนมุติังบการเงินฯ ประจ าปี 2561 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลญ์ 
บรูณารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน เป็นชีแ้จงรายละเอียดให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้น าเสนอข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ ณ วันที่       
31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชมุทราบเพิ่มเติม ดงันี ้ 

สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2561 มีจ านวน 692.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 8 
สาเหตทุี่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจาก 2 สว่น คือ (1) สนิทรัพย์หมนุเวียนรวมที่เพิ่มขึน้ ร้อยละ 12 (2) ส่วนของสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนที่
ใกล้เคียงกนัปีที่ผ่านมา และเหตุผลหลกัของการเพิ่มขึน้ของสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ร้อยละ 12 นัน้ เกิดจากกระแสเงินสดรับ 
และรายได้ที่อยู่ระหว่างการรับช าระ ประมาณ 54 ล้านบาท จึงส่งผลท าให้สินทรัพย์รวม เพิ่มขึน้ประมาณ 52 ล้านบาท เมื่อ
เทียบกบัปีที่ผ่านมา 

หนีส้นิรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 187.66 ล้านบาท เหตุผลที่เพิ่มขึน้นัน้ เกิดจาก 2 ส่วน คือค่าใช้จ่ายที่
บริษัทยงัคงมีการท างานให้กบัลกูค้าอย่างต่อเนื่อง และสว่นของหนีส้ินที่ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้ประมาณ 1.6 ล้านบาท ส่งผลให้
หนีส้นิรวมขยบัขึน้ประมาณ 15.37 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิดอยู่ที่ 505.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 7.78 
สาเหตทุี่เพิ่มขึน้เกิดจากผลการด าเนินงานที่ดีขึน้ของบริษัท 

อตัราสว่นสนิทรัพย์หมนุเวียนต่อหนีส้นิหมนุเวียน ดีขึน้ 0.8 เท่า ประมาณร้อยละ 2.9 อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ
ผู้ ถือหุ้น อัตราเท่ากับกับปี 2560 คือ 0.37 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เนื่องจาก ส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มขึน้ จึงส่งผลให้
มลูค่าตามบญัชีต่อหุ้น ปรับขึน้เป็น 0.62 บาท 

งบก าไรขาดทนุของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 บริษัทมีรายได้รวม 487.49 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 50.97 
ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 11.68 ส าหรับเหตผุลที่เพิ่มขึน้นัน้ แบ่งออกเป็น 2 เร่ือง คือ (1) รายได้ที่เกิดจากผลการด าเนินงาน 
ตามกิจกรรมการด าเนินงานตามปกติ และการขยายตลาดทางด้านการให้บริการข้อมูลลกูค้า โตขึน้ประมาณร้อยละ 16        
(2) รายได้อื่น ได้แก่ ดอกเบีย้รับ และเงินปันผลรับ 

ก าไรสทุธิ ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ปิดอยู่ที่ 104.09 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 35.86 เมื่อเทียบกับก าไร
สทุธิปีที่ผ่านมา 

อตัราสว่นก าไรขัน้ต้นของปี 2561 ดีขึน้ เนื่องจาก การบริหารโครงสร้างของต้นทุนในเร่ืองของการให้บริการลกูค้า 
อัตราส่วนก าไรขัน้ต้นดีขึน้ อัตราส่วนก าไรสุทธิ ปิดอยู่ที่ร้อยละ 21.4 เพิ่มขึน้ นอกเหนือจากต้นทุน และค่าใช้จ่ายที่บริษัท
สามารถบริหารได้ดีแล้ว ยงัมีสว่นของภาษีเงินได้ และอตัราสว่นก าไรต่อหุ้น ปิดอยู่ที่ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบ
กบั ปี 2560 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นซักถาม ดงันี ้

(1) นายธวชัชยั เทียนบญุสง่  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ก่อนเข้าค าถามได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ท า
ผลงานได้ดีมาก และมีข้อซักถามว่า จากก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นัน้ บริษัทสามารถรักษาก าไรให้อยู่ในหลกั 100 ล้าน เช่นนีไ้ปได้
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ จะเป็น Red Ocean หรือไม ่
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นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถาม กรณีก าไรสทุธิที่เพิ่มขึน้นัน้ถือเป็น 
Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean อย่างแน่นอน และตอบค าถามเพิ่มเติมว่า การใช้ Big Data และความเข้าใจในการใช้
เคร่ืองมือของ Data มาบริหาร ซึ่งเป็นแนวโน้มในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในภาพรวมของสงัคม เราจะอยู่ในธุรกิจได้ ต้อง
อาศัยเร่ืองของ Data ซึ่งแต่ละภาคธุรกิจใช้ข้อมูลไม่เหมือนกัน แนวโน้มการใช้ข้อมูลในรูปแบบของการตัดสินใจในธุรกิจนัน้ 
ด้วยมี Tools มาช่วยเพื่อให้การตดัสนิใจ ถกูต้อง แม่นย า และประหยัดเวลา เป็น Trend ที่ปฏิเสธไม่ได้ ซึ่งก าไรสทุธิที่ดีขึน้นัน้ 
เป็นความตัง้ใจ และอยู่ในแผนของบริษัท และเชื่อว่าในอนาคตจะเติบโตต่อไป ซึ่งผู้บริหาร และทีมงานจะเต็มที่ภายใต้การน า
ของคณะกรรมการบริษัท จะน าผลงานที่ดีขึน้ในทกุปีมาเสนอผู้ ถือหุ้น 

(2) นายธวชัชยั เทียนบญุสง่  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซกัถามเพิ่มเติม โดยขอให้กลา่วชีแ้จงเก่ียวกับ บริษัท 
เพียร์ พาวเวอร์ จ ากดั และบริษัท อีคาร์ท สตดิูโอ จ ากดั 

นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถาม ส าหรับ บริษัท อีคาร์ท สตูดิโอ จ ากัด 
(“อีคาร์ท”) มีการปรับโครงสร้างการหารายได้ จากรูปแบบของ Project มาเป็นการให้บริการ (service) มากขึน้ และมีการปรับโครงสร้าง
การถือหุ้นโดยมีบริษัทเข้ามาลงทนุเพิ่ม คือ บริษัท อินทชั โฮดิง้ จ ากัด (มหาชน) เนื่องจาก เห็นศักยภาพของอีคาร์ท ในการขยายบริการ
ให้เป็น Mass มากขึน้ และบริษัทยังมี Project ที่ร่วมกันท ากับอีคาร์ท และในอนาคตบริษัทจะใช้ Solution ของอีคาร์ท เพื่อแปลงเป็น
บริการอีกทางหนึง่ โดยจะไปให้บริการกบัภาครัฐ 

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด อยู่ในขัน้ตอนการรอ License ในอดีตเน้นการปล่อยกู้ ของ SMEs ลกัษณะ P2P เป็นการ
ระดมทนุจากนักลงทุนรายย่อย หรือสถาบัน และปล่อยกู้ตรงให้กับ SMEs ที่ต้องการเงินทุน จะเป็นตัวกลางแทนที่การไปกู้กับสถาบัน
การเงินโดยตรง ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทาง กลต. เปิดรับฟังความคิดเห็น ซึ่งจะเปิด License อีก 1 ใบ ซึ่งเป็น License ที่สามารถท า 
Platform ที่มีลกัษณะคล้ายหุ้นกู้  หรือ B/E โดยที่ในอดีต ผู้ที่จะออก B/E ได้ จะเป็นบริษัทในตลาดหลกัทรัพย์อย่างเดียว ซึ่งในอนาคต 
SMEs สามารถระดมทนุผ่าน B/E ได้ ซึง่ในช่วงนี ้เพียร์ พาวเวอร์ อยู่ในระหว่างการหารือ กบั กลต. เพื่อให้ได้ License 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมจาก นายชัยพร เกียรตินันทวิมล 
ส าหรับ บริษัท อีคาร์ท สตดิูโอ จ ากดั เป็นบริษัทที่ท า Application อยู่บนแผนที่ นอกเหนือจากนัน้จะมี Application ที่เก่ียวข้องกับ 
การเรียก Taxi ซึ่งมีเครือข่าย Taxi Beam ที่อยู่ต่างจังหวัดหลายพันคันใช้งานอยู่ และในเวลาเดียวกับก็มี Application ที่
เก่ียวกบัชาวประมง เป็นต้น อะไรก็ตามที่เก่ียวข้องกบัสร้าง Application ที่อยู่บนแผนที่ เป็นธุรกิจของอีคาร์ท ซึง่มีแนวโน้มที่สามารถ
ไปได้อีกไกล ซึง่เป็น Application ที่เก่ียวข้องกบัชีวิตประจ าวนัและธุรกิจ 

บริษัท เพียร์ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นบริษัทหนึ่งในแนวหน้าในธุรกิจ P2P ที่ขอ License เชื่อว่าในเร็ว ๆ จะได้ 
License และสามารถด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ ซึง่ท าให้สามารถเห็นรูปแบบการบริการทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งถือเป็น
แนวโน้มที่ดี 

(3) นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ตามที่คุณมินทร์ ได้ชีแ้จงว่า บริษัท 
อีคาร์ท สตดิูโอ จ ากดั มีแนวโน้มที่ดี เหตใุดจงึไม่รักษาเปอร์เซ็นการถือหุ้นไว้ให้เท่าเดิม 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามเชิงเปรียบเทียบ บริษัท อีคาร์ท 
สตดิูโอ จ ากดั เปรียบเสมือนอาหารอร่อย ซึง่อาหารอร่อยเราต้องแบ่งให้ผู้อื่นได้ทาน การที่ได้ทานเพียงคนเดียว หรือแค่สองคน 
จะท าให้ไม่สามารถไปได้ไกล ท าให้อิ่มมากจนเกินไป ความอร่อยนัน้จะหายไป เพราะฉะนัน้เราอยากให้คนเก่ง หรือมีส่วน
ผลักดันให้เกิดความส าเร็จมาร่วมงานกับเรา ความส าคัญไม่ได้อยู่ที่เราถือหุ้ นก่ีเปอร์เซ็น แต่อยู่ที่ท าอย่างไรให้บริษัท
เจริญก้าวหน้า 
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ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม 
ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดงันี ้

เห็นด้วย  587,522,308 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติจ่ำยเงินปันผลแก่      

ผู้ถือหุ้น ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 และก ำหนดวันก ำหนดรำยชื่อ           
ผู้ถอืหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงนิปันผล 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชมุพิจารณา การจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการอนุมัติจ่ายเงินปันผล
แก่ผู้ ถือหุ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวกลัยพลัญ์ บรูณารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

นางสาวกลัยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และการเงินได้น าเสนอต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ
ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  

ซึง่บริษัทมีการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายรวมเป็น 8,260,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ครบเรียบร้อยแล้ว 

นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน ได้น าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้น จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ราคาพาร์ 0.10 
บาท) สว่นที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์ 
0.10) บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 98.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.59 เปรียบเทียบกับผลก าไรสทุธิประจ าปี 2561 ตามงบ
การเงินรวม โดยก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ที่มีสทิธิในการรับเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ในวนัพฤหสับดีที่ 28 กมุภาพนัธ์ 2562 และก าหนดวนัจ่ายเงนิปันผล ในวนัพฤหสับดีที่ 11 เมษายน 2562 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ใน
อตัราหุ้นละ 0.12 บาท และก าหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัพฤหสับดทีี่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ  

 



 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 2 เมษายน 2562 
ของ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) หน้าท่ี 8/16 

เห็นด้วย  587,522,509 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 
วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18. ก าหนดว่าในการประชมุสามัญประจ าปีทุกครัง้ 
กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสาม
สว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม (1/3) ซึง่ในปีนีก้รรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทตามก าหนดวาระ มีจ านวน 4 ท่าน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหา 
และพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียด 

นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงรายละเอียดให้ทราบว่า ในปีนีม้ี
กรรมการที่ต้องออกตามวาระจ านวน 4 ท่าน ดงันี ้

1. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์  กรรมการ 
3. ดร. วิวสนั  เตียว ยอง เพ็ง  กรรมการ 
4. นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล  

ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และเลขานกุารบริษัท 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลที่มีคณุสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ  
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็นการลว่งหน้า ตัง้แต่วนัที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เข้าเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท จงึได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็น
ว่าพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การด าเนินงานของบริษัท และค านึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ และประกาศของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยที่เ ก่ียวข้องก าหนด ตลอดจนเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีความ
ระมดัระวงั และซื่อสตัย์สจุริต จงึน าเสนอที่ประชมุพิจารณาอนมุติักรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของ
บริษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี  ้รายละเอียดประวัติการท างานของแต่ละท่านนัน้ ปรากฏในเอกสารเชิญประชุมที่ส่งให้แล้ว  (โดย
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเชิญกรรมการทัง้ 4 ท่านออกจากห้องประชมุ) 

1. นายมินทร์  อิงค์ธเนศ   กรรมการ 
2. นายประยูร รัตนไชยานนท์  กรรมการ 
3. ดร. วิวสนั  เตียว ยอง เพ็ง  กรรมการ 
4. นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุลงมติเป็นรายบคุคล 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและ
กรรมการที่แต่งตัง้ใหม่เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงดงันี ้

5.1 นายมินทร์  อิงค์ธเนศ  
เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์ 

เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.3 ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง 
เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

 

5.4 นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล 

เห็นด้วย  587,522,609 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท 

ประธาน แถลงต่อที่ประชมุว่า วาระนีข้อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแยกเป็น 2 เร่ือง คือ 1) การอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 และ  2) การอนมุติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 โดยประธานฯ 
มอบหมายให้ นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ท างานของกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี ้ 
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ผลการด าเนินงาน   

(ตามงบการเงินรวม) 

ปี 2560 

(ประจ าปี) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 436,517,076 487,485,409 11.68 

ก าไรสทุธิ (บาท) 76,614,052 104,086,815 35.86 
 

                ผลการด าเนินงาน   

(ตามงบการเงินเดี่ยว) 

ปี 2560 

(ประจ าปี) 

ปี 2561 

(ประจ าปี) 

เพิ่มขึน้ (ลดลง)  

ร้อยละ 

รายได้รวม (บาท) 376,604,455 424,729,292 12.78 

ก าไรสทุธิ (บาท) 71,809,289 101,636,945 41.54 
 

6.1 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ 
กรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ตามรายละเอียด ดงันี ้

ล าดบั                      ชื่อ ต าแหน่ง 
ปีบญัชี 2560 

(บาท) 
ปีบญัชี 2561 

(บาท) 
1 นายนรวฒัน์ สวุรรณ* ประธานกรรมการ 320,000 - 
2 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์* กรรมการ และประธานกรรมการ - 400,000 
3 นายมนิทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 200,000 400,000 
4 นายประยรู รัตนไชยานนท์ กรรมการ  80,000 160,000 
5 ดร. วิวสนั เตยีว ยอง เพ็ง กรรมการ  80,000 160,000 
6 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/ 
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 80,000 160,000 

7 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 160,000 

8 นางสาวสธีุรา ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 80,000 160,000 

9 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

  80,000 160,000 

  รวมเป็นเงิน 1,000,000 1,760,000 
    

*นายนรวฒัน์ สวุรรณ มผีลถึงวนัท่ี 28 มนีาคม 2561และนายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์ มีผลตัง้แต่วนัท่ี 29 มนีาคม 2561 

ทัง้นี ้นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และ นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล ขอสละสทิธิในการรับโบนสัในฐานะกรรมการ 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม   
ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

 

 มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดงักลา่วข้างต้น  
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เห็นด้วย  521,230,112 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 88.7166 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไม่มีสทิธิออกเสยีง 66,292,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 11.2834 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้ นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนสั) มีจ านวน 66,292,500 หุ้น 

6.2 ขอเสนอที่ประชมุพิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2562 เป็นดงันี ้

ล าดบั                      ชื่อ ต าแหน่ง ปี 2561  
(บาท/เดือน) 

ปี 2562  
(บาท/เดือน) 

1 นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ กรรมการ  และประธานกรรมการ 285,000 299,250 
2 นายมนิทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 283,821 298,012 
3 นายประยรู  รัตนไชยานนท์ กรรมการ 20,000 25,000 
4 นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัดิ ์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 53,500 58,500 
5 นางสาวมานิดา ซินเมอร์แมน กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 

6 นางสาวสธีุรา  ศรีไพบลูย์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 

7 ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์ กรรมการอิสระ 20,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 25,000 

- ค่าเบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้)        5,000 บาท 
- ค่าเบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 ที่มาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้)                 5,000 บาท 
- ค่าเบีย้ประชมุส าหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ที่มาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้)                     5,000 บาท 
-  สทิธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ              ไม่ม ี
- ทัง้นี ้ดร. วิวสนั เตียว ยอง เพ็ง, นางสาวชไมพร อภิกุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันทวิมล เสนอที่จะไม่รับ
ค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ 

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 
แต่มีค่าเบีย้ประชมุส าหรับกรรมการที่มาเข้าร่วมประชมุ (ต่อครัง้) 

- นางสาวชไมพร อภิกลุวณิช และนายชยัพร เกียรตินนัทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบีย้ประชมุกรรมการบรรษัทภิบาล 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 
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(1) นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน มีข้อซักถามว่า ปี 2562 มีการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ว ในปี 2563 จะขออนุมัติเงินโบนัสอีกหรือไม่ ซึ่งการอนุมัติครัง้นีไ้ม่รวมเงินโบนัสปี 2562 ที่ต้องรอผล
ประกอบการ จงึจะมาขออนมุติัในปี 2563 เข้าใจถกูต้องใช่หรือไม่  

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า ผู้ ถือหุ้นเข้าใจถกูต้องแล้ว 

(2) นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อสงสยัว่าตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 6 ที่ระบุว่า สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดที่มอบให้กรรมการ ไม่มี นัน้ หากไม่ระบบุรรทดันีไ้ด้หรือไม่ เพราะว่า จะเป็นการปิดประตูเกินไป หากมีค่าใช้จ่าย
อื่นที่ไม่ควรให้กรรมการจ่าย 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม ตามข้อกฎหมายค่าใช้จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ 
ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเท่านัน้ หากที่ประชุมมีมติไม่อนุมัติ ก็จ่ายไม่ได้ ซึ่งค าว่าไม่มีในที่นีน้ัน้ หมายถึง ไม่มี
นอกเหนือจากการที่ขออนมุติัครัง้นี ้ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสบายใจว่าบริษัทจะไม่มีการจ่ายเกินกว่าที่ขออนมุัติ 

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อแนะน าเพิ่มเติมว่า วาระที่ 6.2 เป็นเร่ืองค่าตอบแทนหลัก 
ในขณะที่วาระที่ 6.1 ถือเป็นค่าตอบแทนเสริม ท าไมวาระที่ 6.2 และ วาระที่ 6.1 จงึไม่สลบักนั 

นายบรรยงค์ ลิม้ประยรูวงศ์ ประธานกรรมการ ขอรับไว้พิจารณา 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนมุติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียด ที่เสนอดงักลา่วข้างต้น  

เห็นด้วย  522,830,121 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 88.9889 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
ไม่มีสทิธิออกเสยีง 64,692,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 11.0111 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

ทัง้นี ้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเข้าร่วมประชุม  และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจ านวน 64,692,500 หุ้น 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำสอบบัญชี ส ำหรับปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนนัต์ ตงัทตัสวสัด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชมุ 
นายอนันต์ ตังทัตสวัสด์ิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาในเร่ืองค่าสอบบญัชี และคณุสมบติัในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทัง้มีคุณสมบัติไม่ขัดกับหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ
แต่งตัง้ให้ผู้สอบบญัชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ด ารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ        
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ผู้ สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่  4377 และ /หรือ นางสรินดา หิ รัญประเสริฐวุฒิ   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  4799                               
แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ดงันี ้

รายการ 
บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด 

เพิ่มขึน้(ลดลง) 
จากปี 2561 

2561 2562 % 
ค่าสอบบญัชี  1,000,000 1,000,000 - 
ค่าบริการอ่ืน* 200,000 240,000 20 

ยอดรวม 1,200,000 1,240,000 3.33% 

หมายเหต ุ
- * ค่าบริการอื่น ประกอบด้วย ค่าสอบทานบตัรสง่เสริมการลงทนุ และค่าสอบทานรายงานประจ าปี  
-    ค่าสอบบญัชีดงักลา่วไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้จ่ายจริง 

นอกจากนี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บ ี
(ประเทศไทย) จ ากดั และบริษัท บีโอแอล ดิจิตอล จ ากัด  

ทัง้นี ้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด และผู้สอบบญัชีที่เสนอแต่งตัง้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้ บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ใน
ลกัษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าที่อย่างเป็นอิสระ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น 

นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง  ข้อมูลตามที่แสดงใน Slide และหนังสือเชิญประชุมฯ ในช่อง
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เพิ่มขึน้ 20% นัน้ ไม่ได้หมายความว่ายอดรวมทัง้สิน้เพิ่มขึน้ 20% ในชอ่งยอดรวมที่เป็นร้อยละน่าจะไม่ถกูต้อง 

นายมินทร์  อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบและรับกลบัไปแก้ไข 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ส าหรับปี 
2562 ตามที่เสนอ  

เห็นด้วย  587,522,622 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง   0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสีย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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วำระที่ 8 พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ยกมือสอบถาม ดงันี ้

(1) นายโชคชัย สกุลวิสิฏฐ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามเร่ืองเก่ียวกับ Service MatchLink อยากทราบ
ทิศทางการบริการจดัการ ว่าจะพฒันาไปในทิศทางไหน และปัจจบุนัอยู่ในสถานะใด 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า MatchLink เป็น platform 
ที่บริษัทจะหาโอกาส และสร้างความแตกต่างจากบริการเดิม ๆ ที่ เรามี เพราะในอดีตเราจะให้บริการในรูปแบบการคิด
ค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ที่จะใช้งาน สมคัร ช าระค่าบริการ และใช้งานได้ 1 ปี ซึ่งบริษัทพบว่าพฤติกรรม หรือแนวโน้มต่อไป หาก
เราต้องการขยายตลาดให้มีกลุม่ลกูค้ามากขึน้ จะเป็นกลุม่ลกูค้ารายย่อย หรือ SMEs ซึ่งการที่ลกูค้าจะช าระค่าบริการเป็นราย
ปีอาจจะค่อนข้างยาก จงึเป็นจดุเร่ิมต้นของโมเดล MatchLink ซึง่เป็น platform ที่บริษัทน าข้อมูลของเราที่มี มาให้บริการฟรีใน
ระดบัหนึง่ ซึง่สามารถดงึ User เข้ามาใน platform ได้ ปัจจุบันมีประมาณ 1,000,000 User/เดือน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้
เจรจากบัสถาบนัการเงินเพื่อหาช่องทาง และโอกาสในการท าธุรกิจร่วมกัน ซึ่งคาดว่าในช่วง Q2 – Q3 บริษัทสามารถ launch 
การปล่อยเงินกู้ ผ่านระบบ MatchLink โดยที่ MatchLink จะเป็นตัวกลางส่งข้อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ามาใช้งานต่อไปยัง
ธนาคาร และธนาคารสามารถพิจารณา คดัเลอืก และอนมุติัได้  

ในภาพกว้าง ๆ หรือมมุมองในอนาคต บริษัทมีวิสยัทศัน์ว่า การท าธุรกิจเราอยากให้เข้ามาอยู่ใน platform  ที่เป็น 
digital มากขึน้ เพราะฉะนัน้ MatchLink ก็จะกลายเป็น platform กลางที่พยายามเอือ้ให้ธุรกิจมาเจอกัน และหาประโยชน์จาก 
platform ได้ เช่น ต้องการซือ้ ต้องการขาย ต้องการ Contact ต้องการแชท ต้องการเงินกู้  เป็นต้น ซึ่งมี option มากมายที่รองรับ 

platform digital ในอนาคต เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มากขึน้ 
ในสว่นของ Revenue model บริษัทก็ต้องปรับ ผู้ที่เข้ามาใช้บริการ ที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลมากขึน้ บริษัทก็จะ

มี model ที่จะไปคิดค่าบริการ เช่น การท า on board ซึง่ในอดีตจะตรวจสอบเพียงลกูค้ามีความสามารถในการช าระหนีห้รือไม่ 
แต่ปัจจุบันแนวโน้มในการตรวจสอบมีมากขึน้ เช่น การตรวจสอบ supplier จากหน่วยงานใหญ่ ๆ หรือบริษัทข้ามชาติ หาก
ต้องการท าธุรกิจด้วยต้องมีการตรวจสอบตามข้อก าหนด เป็นต้น เพราะฉะนัน้ platform ก็จะมีวิวฒันาการของการใช้ข้อมูลของ 
User ในขณะเดียวกันบริษัทก็หา Business Model ใหม่ ๆ เช่น ลกูค้าที่มาขอกู้ เงินกับธนาคาร และธนาคารปล่อยกู้  ผ่าน 
platform บริษัทก็จะเก็บค่าบริหารจดัการจากธนาคารเป็นเปอร์เซ็นจากยอดเงินที่ปลอ่ยกู้  ซึง่จะเป็นรายได้อีกทางหนึง่ เป็นต้น 

(2) นายโชคชยั สกลุวิสฏิฐ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การท า interaction บน platform จะท า
ให้เกิด Data ขึน้มา ระหว่าง Users ที่อยู่ในระบบ บริษัทได้เตรียมการบริหารจดัการอย่างไรกบั Data นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า เป็นแนวคิดหลกัที่บริษัท
พยายามสร้าง platform MatchLink ขึน้มา ซึ่งในอดีตเราจะได้ข้อมูลจากภาครัฐ และการส ารวจ ซึ่ง platform นี ้จะ create 
Data เองจากพฤติกรรมการใช้งานของ User ใครเชื่อมโยงกับใคร ใครซือ้ขายกับใคร ก็จะเก็บอยู่ใน platform กรณีมีปัญหา 
เช่น ซือ้ขายกันแล้วไม่ช าระเงิน ก็จะเร่ิมมีความลกึของข้อมูล ในขณะเดียวกันก็จะมี user self generated content คือ ผู้ที่
ต้องการโฆษณาตนเอง เช่น ได้รางวลั หรือขายของอะไร เป็นต้น ในอดีตการเก็บข้อมูลส่วนนีม้ีข้อจ ากัดในเร่ืองอายุของข้อมูลที่
สัน้ ในเวลา 1 ปี ข้อมลูอาจ Update เพียง 60% ซึง่ค่าใช้จ่ายในการ Update จะเยอะ แต่ในขณะที่ผู้ ใช้งานได้รับประโยชน์ การ 
Update ข้อมลูก็จะเป็นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งการได้ข้อมูลดังกล่าว จะท าให้เกิด Big Data, AI, Analytics เรามีเทคโนโลยี และ
ข้อมลู จะท าให้เราเติบโตไปได้อย่างมัน่คง 
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(3) นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า มีค าแนะน าว่าในวาระที่ 8 นัน้ ควรมีสรุปทุกวาระ
ขึน้ Slide โชว์ ให้ผู้ ถือหุ้นทราบอีกครัง้ และมีข้อซกัถามว่า ในรายงานประจ าปี หน้าที่ 36 ข้อที่ 4 ที่มีการระบุเปอร์เซ็นการถือหุ้น 
51.01 เมื่อน าข้อมลูที่ระบใุนหน้า 38 มารวมกนัแล้ว ขาดอยู่ประมาณ 3% ไม่ทราบว่าหายไปไหน 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า 3.72% นัน้ อยู่ที่ บริษัท แพน  
แปซิฟิค คอนซลัแตนท์ จ ากดั 

นายไกรวลัย์ คทวณิช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีค าแนะน าว่า เช่นนีค้วรแก้ไขข้อมลูในรายงานประจ าปีให้ถกูต้อง 
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับกลบัไปแก้ไข 

(4) นายเฉลมิเดช ลวีงศ์เจริญ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคต BOL จะเติบโตไปในทิศทางไหน 
และในหน้าสารจากประธานที่กล่าวถึง Fintech, AI, Blockchain, Social Listening อยากให้อธิบายว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เหลา่นีจ้ะสง่ผลอย่างไรกบับริษัท และจะมีการแข่งขนัมากขึน้หรือไม่ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า  ในเวลานีถ้้าสงัเกตดู หากเป็น 
User ของบริษัทจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดมากคือ Product MatchLink ซึ่งเราจะได้ Data และพฤติกรรมการใช้งาน ใน
อนาคตจะมีเร่ือง Big Data ระหว่างผู้บริโภคกับผู้ บริโภค หรือบริษัทกับบริษัท ที่ติดต่อกัน ข้อมูลเหล่านีจ้ะท าให้บริษัทมี
ความสามารถในการวิเคราะห์เป็นพฤติกรรม และความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Product ของบริษัทนัน้จะมี 1) Score Credit Bureau ที่
บริษัทเป็นผู้ ถือหุ้น และผู้ประมวลผลของบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ ากัด 2) FS Score ที่น าข้อมูลการเงิน 10 – 20 ปี มา
วิเคราะห์หาอตัราความเสีย่ง 3) Social Listening ที่ก าลงัพัฒนาบน Product Corpus ซึ่งในกระบวนการของบริษัทจะเร่ิมเก็บ
ข้อมูล Social เพื่อเป็นฐานข้อมูลใหญ่ และในเวลาเดียวกันจะร่วมกับสถาบันการศึกษาท า Al เป็นการเก็บพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อให้จดัท าสรุปเป็นตวัเลข เพื่อช่วยลกูค้าในการตดัสนิใจ 

(5) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริญ ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่ง Al นัน้ ประเทศจีน และ
สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ เชี่ยวชาญ คณุมินทร์ มองว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเข้ามาท าการแข่งขนักับเราในประเทศ 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ทุกวันนี ้
ธุรกิจที่ผมท าไม่ใช่แค่ผมท าเพียงผู้ เดียว ทั่วโลกมีคนท า เราจึงต้องท าการศึกษา ซึ่งมี 2 ทาง คือ เราต้องเก่งกว่า หรือร่วมเป็น
พนัธมิตร ซึง่บริษัทมีนโยบายในการเป็นพนัธมิตร 

(6) นายธวชัชยั  เทียนบญุสง่ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า 1) Social Score การที่ได้ข้อมูลมา บริษัท
ร่วมกนัท าผู้อื่น ไปซือ้ข้อมลู หรือได้จากผู้สมัครใช้งานบน platform และ 2) เมื่อไหร่ บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด จะ
สร้างอาคารส านกังาน 

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ  กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ส าหรับค าถามที่ 1 Product 
MatchLink เป็นการพยายามดึงผู้ ใช้งานเข้ามา โดยการให้บริการข้อมูลเบือ้งต้นที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย และหลงัจากนัน้จะเกิด
สมาชิก ซึง่ระหว่างที่สมาชิกมีการโต้ตอบกนั ทางบริษัทก็จะได้ข้อมลูมา ซึง่ข้อมลูเหลา่นีจ้ะกลายเป็น Score ที่ทุกคนต้องการใน
อนาคต และบริษัทสร้าง platform ที่เป็น Social Listening บน Product ของบริษัท ที่น าข้อมูลจากทุกเส้นทางที่มีผู้ ใช้บริการ
เยอะ น ามาประมวล และสร้างเป็น Product ซึ่งเป็นสิ่งที่บริษัทพยายามจะท า คือ power of information และสดุท้ายแล้วเรา
ต้องท า Engine ให้เป็น โดยไม่ต้องน าคนมาวิเคราะห์ เอาความสามารถของ Engine มาใช้วิเคราะห์แทน เป็นต้น เพราะฉะนัน้
อะไรที่เป็นเทคโนโลยีหากจ าเป็นต้องซือ้ บริษัทจะซือ้ อะไรที่บริษัทสามารถสร้างได้เอง บริษัทจะท าเอง 

ส าหรับค าถามที่ 2 อาคารส านกังาน บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ตึกนัน้ยังไม่ได้สร้าง เพราะบริษัทเพิ่ง
ย้ายสถานที่ท าการมายงัอาคาร MS Siam โดยวนัที่ประชมุนี ้คือ การเปิดใช้งานครัง้แรก ซึง่จะใช้งานประมาณ 5 – 6 ปีก่อน  



 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 วนัท่ี 2 เมษายน 2562 
ของ บริษัท บซิเินส ออนไลน์ จ ากดั (มหาชน) หน้าท่ี 16/16 

(7) นางสาวสวุนัทา จรัสธเนศ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง มีข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนการที่จะเข้าไปด าเนินการใน
ต่างประเทศบ้างหรือไม่ ที่ใดบ้าง 

นายชัยพร  เกียรตินันทวิมล กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทก าลงัอยู่
ระหว่างการจัดตัง้บริษัทในประเทศเวียดนาม และมี Partner ที่อยู่ระหว่างการตกลงกันในบางประการ ซึ่งภายในปี 2562 จะ
สามารถเร่ิมด าเนินการได้ Concept โดยบริษัทต้องการน า Know-how ที่ใช้ในเมืองไทย ไปใช้ในเวียดนาม ในขัน้แรกจะมี 
Product ในกลุม่ของธนาคาร และ MatchLink ที่จะน ามาซึง่รายได้ในอนาคต และศึกษาประเทศอื่น ๆ ในขัน้ต่อไป และบริษัท
ได้คยุกบั Partner คือ D&B ที่มีข้อมลูต่างประเทศ โดยการน าข้อมูลที่ D&B มี มา Match กับข้อมูลของบริษัท ให้เป็น Format 
เดียวกนั โดยไม่ต้องเสยีเวลาในการน าเข้าข้อมลูใหม่ และขยายไปในต่างประเทศ 

(8) นางสาวสวุนัทา จรัสธเนศ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทในเวียดนามนัน้ ประมาณการ
ได้หรือไม่ว่าจะเร่ิมต้นช่วงไตรมาสใด 

นายชยัพร  เกียรตินนัทวิมล กรรมการ และผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ตอบข้อซกัถามว่า คาดว่าประมาณ Q2 น่าจะ
สามารถเร่ิมด าเนินการได้ 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและกลา่วปิดประชุม 

ปิดประชมุเวลาประมาณ 16:00 น. 
 

 
(ลงช่ือ) _____________________________ ประธานที่ประชมุ 

     (นายบรรยงค์ ลิม้ประยูรวงศ์) 
         ประธานกรรมการบริษัท 
 
 

 
 

(ลงช่ือ) _____________________________ กรรมการ และเลขานกุารบริษัท 

      (นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล) 
        ผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
 
 

 

(ลงช่ือ) _____________________________ ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

      (นางสาวสพุชัญา ปานแสง) 
        ผู้ช่วยเลขานกุารบริษัท 

 

 

-นายบรรยงค์ ล้ิมประยูรวงศ์- 
 

-นายชยัพร เกียรตินนัทวิมล- 
 

-นางสาวสพุชัญา ปานแสง- 
 


