บริ ษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นประจำปี 2562
วันที่ 2 เมษำยน 2562
ประชุม ณ อาคารเอ็ม เอส สยาม ชั ้น 31 เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมแทน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมด้ วยตนเอง
ผู้เข้ าประชุมโดยรับมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าประชุมทั ้งสิ ้น

จานวน
จานวน
จานวน

41 ราย
19 ราย
60 ราย

นับจานวนหุ้นได้
นับจานวนหุ้นได้
นับจานวนหุ้นได้

106,255,123 หุ้น
480,857,085 หุ้น
587,112,208 หุ้น

จานวนผู้ถือ หุ้น ดัง กล่า วคิ ดเป็ น ร้ อ ยละ 71.55 ของจ านวนหุ้นที่ จาหน่ ายได้ ทัง้ หมด 820,505,500 หุ้น ครบเป็ น
องค์ประชุม ตามข้ อบังคับบริษัท ที่กาหนดว่า ต้ องมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือ
หุ้นทั ้งหมด และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม นายชัยพร เกียรตินันทวิมล ทาหน้ าที่เลขานุการ
บริษัท และนางสาวสุพชั ญา ปานแสง ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ทาหน้ าที่ดาเนินการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมเวลา 14:00 น.
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ชี ้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคนได้ ทราบ ดังนี ้
1. บริษัทมีกรรมการรวม 10 คน มาเข้ าร่วมประชุม 9 คน คิดเป็ นร้ อยละ 90 ดังนี ้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

(6) นางสาวสุธีรา ศรี ไพบูลย์

(7) ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ของ บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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(8) นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช

(9) นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้จดั การใหญ่
กรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

ผู้บริหารที่เข้ าร่วมประชุม
(1) นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์
(2) นางสาวอินทิรา อินทุรัตนา
(3) นางสาวอธิตา วรพันธ์ โตวัน
(4) นายการุณย์ นิ่มเสนาะ

ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายข้ อมูล
Chief Commercial Officer
System & Data Processing Assistant General Manager

ผู้ตรวจสอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
(1) นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง
(2) นางสาวมาติกา พิมพา

ผู้สอบบัญชี บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ผู้ตรวจสอบ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย
(1) นางสาวศุภาวีร์ มหาวรสินธรณ์

ที่ปรึกษาด้ านกฎหมาย/ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

2. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั ้งนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามหนังสือเชิญประชุม โดยกาหนด วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
3. เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรม และเท่าเทียมกัน บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอ
วาระการประชุม และเปิ ดโอกาสให้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั ้งเป็ นกรรมการไว้ ลว่ งหน้ า โดยแจ้ งหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการเสนอเรื่ อง
การกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสทิ ธิเสนอ รวมทั ้งแบบฟอร์ ม และช่องทางในการเสนอ ผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 1 –
28 ธันวาคม 2561 และได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบ
กาหนดเวลาดังกล่าวแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อเพื่อแต่งตั ้งเป็ นกรรมการ
4. ก่อนเริ่มดาเนินการประชุม ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
4.1 การประชุม ในวัน นี ้ บริ ษั ท ได้ ใ ช้ ระบบการลงทะเบี ยน และการนับ คะแนนด้ ว ยบาร์ โ ค้ ด โดยผู้ถือ หุ้น ที่
ลงทะเบียนแล้ ว จะได้ รับบัตรสาหรับลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จากเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดลงทะเบียน ในลักษณะ
กระดาษปรุ สีขาว แบ่งเป็ นแต่ละวาระ และในวาระที่ 5 จะเป็ นการแต่งตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระ เป็ นการ
ลงคะแนนแยก เพื่อแต่งตั ้งกรรมการแยกเป็ นรายบุคคล ในบัตรลงคะแนนเสียง จะระบุชื่อผู้ถือหุ้น และจานวน
หุ้นที่มีสทิ ธิในการลงคะแนนเสียง โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
4.2 ผู้รับมอบฉันทะ ตามการมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ออกเสียงลงมติมาแล้ ว ผู้รับมอบฉันทะจะ
ไม่ได้ รับบัตรลงคะแนน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
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4.3 วิ ธีการใช้ บัตรลงคะแนน คื อ ในแต่ ละวาระ เมื่ อประธานได้ กล่าวถึงวาระใด และได้ แจ้ งร้ องขอมติที่ ประชุม ผู้ถือหุ้น
สามารถทาเครื่องหมาย ( หรือ ) การลงคะแนนเสียงในวาระนั ้น ๆ ได้ เพียง 1 ช่องคะแนนเสียง พร้ อมลงชื่อ
และหย่อนในกล่องที่เจ้ าหน้ าที่จะเดินเก็บบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะเรี ยกเก็บเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้ ลงคะแนนใน
กรณีที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะแสดงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบทางหน้ าจอ
5. วิธีการนับคะแนน
5.1 กรณีที่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน หรือมีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นด้ วย
5.2 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ที่ออกเสียงแล้ ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ
ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้ องประชุมก็ตาม
5.3 ระเบียบวาระตามหนังสือมอบฉันทะใด ๆ ที่ยังไม่ได้ ออกเสียง ให้ ถือว่าออกเสียงเห็นด้ วย ไม่ว่าผู้รับมอบ
ฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้ องประชุมก็ตาม
5.4 ผู้ถือหุ้นซึง่ ลงทะเบียนแล้ ว แต่ยงั ไม่ได้ ออกเสียงลงคะแนน ถ้ าไม่อยู่ในห้ องประชุมให้ ถือว่ าออกเสียงเห็นด้ วย
5.5 เมื่อประกาศปิ ดรับบัตรลงคะแนนแล้ ว บัตรที่มาถึงเจ้ าหน้ าที่นับคะแนนภายหลังการประกาศปิ ด จะถือว่า
เป็ นบัตรที่เห็นด้ วยเท่านั ้น
6. การเสนอความคิดเห็น หรือสอบถาม
6.1 ในทุกระเบียบวาระ ถ้ าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้ องการเสนอความคิดเห็น หรื อเสนอคาถาม ขอให้ ยกมือ
และเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ ว ขอให้ แจ้ ง ชื่อ – นามสกุล ต่อที่ประชุมก่อนด้ วยว่า เป็ นผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบ
ฉันทะชื่อใด เพื่อประโยชน์ ในบันทึกในรายงานการประชุม แล้ วจึงเสนอความคิดเห็นหรื อคาถาม และขอความ
ร่วมมือให้ เสนอความคิดเห็น ที่ตรงกับระเบียบวาระเท่านั ้น หากจะเสนอหรื อสอบถามในเรื่ องอื่น ๆ ขอให้ เสนอ
หรือถามในระเบียบวาระสุดท้ าย
6.2 ในการเสนอความเห็นหรื อคาถาม ขอให้ เสนอโดยตรงประเด็น กระชับ เพื่อให้ การประชุมมีประสิทธิ ภาพ
และไม่เสียเวลาการประชุมของส่วนรวม โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการดาเนินการประชุมที่เ หมาะสมและสมควร
แก่เวลา
7. เมื่อเลิกประชุม ขอให้ ทกุ ท่านส่งบัตรลงคะแนนที่เหลืออยู่ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ด้วย
ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1 พิจำรณำรั บรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถอื หุ้นประจำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชี ้แจงรายละเอียด
ผู้ช่วยเลขานุการบริ ษั ท ได้ เสนอให้ ที่ ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จัดส่งให้ แก่ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนั งสือเชิ ญ
ประชุมแล้ ว โดยรายงานการประชุมดังกล่าวได้ จัดส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน นับตั ้งแต่วันประชุม
และบริษัทได้ เผยแพร่ รายงานดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นขอแก้ ไขแต่
อย่างใด
ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็ น ซึ่ง ไม่ มี ผ้ ูถือ หุ้น ท่ า นใดซักถามและแสดง
ความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติการประชุม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
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มติท่ ปี ระชุม:

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ตามที่เสนอ

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

587,112,208
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

วำระที่ 2 รั บทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทสำหรั บผลกำรดำเนิ นงำนประจำปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวชไมพร อภิ กุลวณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ชี ้แจงรายละเอียด
นางสาวชไมพร อภิ กุลวณิช กรรมการ และผู้จ ัดการใหญ่ ไ ด้ เ สนอผลการดาเนิน งานของบริ ษั ท ในรอบปี บ ัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ให้ ที่ประชุมรับทราบ รายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ผลการดาเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินรวม)

(ประจาปี )

(ประจาปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

436,517,076

487,485,409

11.68

กาไรสุทธิ (บาท)

76,614,052

104,086,815

35.86

ผลการดาเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินเดี่ยว)

(ประจาปี )

(ประจาปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

376,604,455

424,729,292

12.78

กาไรสุทธิ (บาท)

71,809,289

101,636,945

41.54

รายละเอียดผลการดาเนินงานของบริษัทปรากฏตามรายงานประจาปี 2561 ซึง่ ส่งมาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
ประธานฯ ได้ เ ปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถือ หุ้น ซักถามและแสดงความคิ ดเห็ น ซึ่ง ไม่ มี ผ้ ูถือ หุ้ นท่ า นใดซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแต่อย่างใด
นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช กรรมการ และผู้จัดการใหญ่ ได้ รายงานข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการต่อต้ า นทุจริ ต และ
คอร์ รัปชัน่ ว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชั่นทุกรู ปแบบ และมีการกาหนดการรับข้ อร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy)
ที่ครอบคลุมถึงการแจ้ งเบาะแสการกระทาผิดหรือข้ อร้ องเรียน รวมทั ้งกระบวนการในจัดการกับเรื่ องที่ถูกร้ องเรี ยน และแนวทาง
ให้ ความเป็ นธรรมและคุ้ม ครองผู้แจ้ งเรื่ องร้ อ งเรี ยนและบุคคลที่เ กี่ยวข้ อง ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา ไม่มีการแจ้ งข้ อ ร้ องเรี ยน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด และในขณะเดียวกัน ฝ่ ายทรัพยากรบุคคลได้ จัดฝึ กอบรมพนักงานให้ เห็นความสาคัญและมี
จิตสานึกในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ที่ประชุมรั บทรำบ

รายงานของคณะกรรมการบริษัทสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ของ บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 4/16

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ ดเสร็ จของบริ ษัทสำหรั บรอบปี บัญ ชีสิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งผ่ ำนกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแล้ ว
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินฯ ประจาปี 2561 ซึง่ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และได้ ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลญ์
บูรณารมย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นชี ้แจงรายละเอียดให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้ นาเสนอข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 ต่อที่ประชุมทราบเพิ่มเติม ดังนี ้
สินทรัพย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวน 692.90 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมา คิดเป็ นร้ อยละ 8
สาเหตุที่เพิ่มขึ ้นนั ้น เกิดจาก 2 ส่วน คือ (1) สินทรัพย์หมุนเวียนรวมที่เพิ่มขึ ้น ร้ อยละ 12 (2) ส่วนของสินทรัพย์ ที่ไม่หมุนเวียนที่
ใกล้ เคียงกันปี ที่ผ่านมา และเหตุผลหลักของการเพิ่มขึ ้นของสินทรัพย์ หมุนเวียนรวม ร้ อยละ 12 นั ้น เกิดจากกระแสเงินสดรับ
และรายได้ ที่อยู่ระหว่างการรับชาระ ประมาณ 54 ล้ านบาท จึงส่งผลทาให้ สินทรัพย์ รวม เพิ่มขึ ้นประมาณ 52 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับปี ที่ผ่านมา
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิ ดอยู่ที่ 187.66 ล้ านบาท เหตุผลที่เพิ่มขึ ้นนั ้น เกิดจาก 2 ส่วน คือค่าใช้ จ่ายที่
บริษัทยังคงมีการทางานให้ กบั ลูกค้ าอย่างต่อเนื่อง และส่วนของหนี ้สินที่ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึ ้นประมาณ 1.6 ล้ านบาท ส่งผลให้
หนี ้สินรวมขยับขึ ้นประมาณ 15.37 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 8.92
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปิ ดอยู่ที่ 505.24 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนประมาณร้ อยละ 7.78
สาเหตุที่เพิ่มขึ ้นเกิดจากผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้นของบริษัท
อัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี ้สินหมุนเวียน ดีขึ ้น 0.8 เท่า ประมาณร้ อยละ 2.9 อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น อัตราเท่ากับกับปี 2560 คือ 0.37 เท่า และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เนื่องจาก ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ ้น จึงส่ งผลให้
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ปรับขึ ้นเป็ น 0.62 บาท
งบกาไรขาดทุนของบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 บริษัทมีรายได้ รวม 487.49 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 50.97
ล้ านบาท หรือประมาณร้ อยละ 11.68 สาหรับเหตุผลที่เพิ่มขึ ้นนั ้น แบ่งออกเป็ น 2 เรื่อง คือ (1) รายได้ ที่เกิดจากผลการดาเนินงาน
ตามกิ จ กรรมการดาเนิน งานตามปกติ และการขยายตลาดทางด้ า นการให้ บ ริ การข้ อ มูลลูกค้ า โตขึน้ ประมาณร้ อ ยละ 16
(2) รายได้ อื่น ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ และเงินปั นผลรับ
กาไรสุทธิ สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ปิ ดอยู่ที่ 104.09 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 35.86 เมื่อเทียบกับกาไร
สุทธิปีที่ผ่านมา
อัตราส่วนกาไรขั ้นต้ นของปี 2561 ดีขึ ้น เนื่องจาก การบริ หารโครงสร้ างของต้ นทุนในเรื่ องของการให้ บริ การลูกค้ า
อัตราส่ว นก าไรขั ้นต้ นดี ขึ ้น อัตราส่วนกาไรสุทธิ ปิ ดอยู่ที่ร้อ ยละ 21.4 เพิ่ม ขึ ้น นอกเหนือ จากต้ น ทุน และค่ าใช้ จ่า ยที่บ ริ ษั ท
สามารถบริหารได้ ดีแล้ ว ยังมีสว่ นของภาษี เงินได้ และอัตราส่วนกาไรต่อหุ้น ปิ ดอยู่ที่ 0.13 บาท/หุ้น เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 30 เมื่อเทียบ
กับ ปี 2560
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ดังนี ้
(1) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ก่อนเข้ าคาถามได้ กล่าวขอบคุณผู้บริ หารของบริ ษัทที่ทา
ผลงานได้ ดีมาก และมีข้อซักถามว่า จากกาไรสุทธิ ที่เพิ่มขึ ้นนั ้น บริ ษัทสามารถรักษากาไรให้ อยู่ในหลัก 100 ล้ าน เช่นนี ้ไปได้
อย่างต่อเนื่องหรือไม่ จะเป็ น Red Ocean หรือไม่
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ของ บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 5/16

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถาม กรณีกาไรสุทธิ ที่เพิ่มขึ ้นนั ้นถือเป็ น
Blue Ocean ไม่ใช่ Red Ocean อย่างแน่น อน และตอบคาถามเพิ่ม เติม ว่า การใช้ Big Data และความเข้ าใจในการใช้
เครื่องมือของ Data มาบริ หาร ซึ่งเป็ นแนวโน้ มในภาพรวมของอุตสาหกรรม ในภาพรวมของสังคม เราจะอยู่ในธุรกิจได้ ต้ อง
อาศัยเรื่ องของ Data ซึ่งแต่ละภาคธุรกิจใช้ ข้อมูลไม่เหมือนกัน แนวโน้ มการใช้ ข้อมูลในรู ปแบบของการตัดสินใจในธุรกิจนั ้น
ด้ วยมี Tools มาช่วยเพื่อให้ การตัดสินใจ ถูกต้ อง แม่นยา และประหยัดเวลา เป็ น Trend ที่ปฏิ เสธไม่ได้ ซึ่ง กาไรสุทธิ ที่ดีขึ ้นนั ้น
เป็ นความตั ้งใจ และอยู่ในแผนของบริษัท และเชื่อว่าในอนาคตจะเติบโตต่อไป ซึ่งผู้บริ หาร และทีมงานจะเต็มที่ภายใต้ การนา
ของคณะกรรมการบริษัท จะนาผลงานที่ดีขึ ้นในทุกปี มาเสนอผู้ถือหุ้น
(2) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม โดยขอให้ กล่าวชี ้แจงเกี่ยวกับ บริ ษัท
เพียร์ พาวเวอร์ จากัด และบริษัท อีคาร์ ท สตูดิโอ จากัด
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถาม สาหรับ บริ ษัท อีคาร์ ท สตูดิโอ จากัด
(“อีคาร์ ท”) มีการปรับโครงสร้ างการหารายได้ จากรู ปแบบของ Project มาเป็ นการให้ บริ การ (service) มากขึ ้น และมีการปรับโครงสร้ าง
การถือหุ้นโดยมีบริษัทเข้ ามาลงทุนเพิ่ม คือ บริษัท อินทัช โฮดิ ้ง จากัด (มหาชน) เนื่องจาก เห็นศักยภาพของอีคาร์ ท ในการขยายบริ การ
ให้ เป็ น Mass มากขึ ้น และบริ ษัทยังมี Project ที่ร่วมกันทากับอีคาร์ ท และในอนาคตบริ ษัทจะใช้ Solution ของอีคาร์ ท เพื่อแปลงเป็ น
บริการอีกทางหนึง่ โดยจะไปให้ บริ การกับภาครัฐ
บริ ษัท เพียร์ พาวเวอร์ จากัด อยู่ในขั ้นตอนการรอ License ในอดีตเน้ นการปล่อยกู้ของ SMEs ลักษณะ P2P เป็ นการ
ระดมทุนจากนักลงทุนรายย่อย หรื อสถาบัน และปล่อยกู้ตรงให้ กับ SMEs ที่ต้องการเงินทุน จะเป็ นตัวกลางแทนที่การไปกู้กับสถาบัน
การเงินโดยตรง ซึ่งในช่วงต้ นปี ที่ผ่านมาทาง กลต. เปิ ดรับฟั งความคิดเห็น ซึ่งจะเปิ ด License อีก 1 ใบ ซึ่งเป็ น License ที่สามารถทา
Platform ที่มีลกั ษณะคล้ ายหุ้นกู้ หรื อ B/E โดยที่ในอดีต ผู้ที่จะออก B/E ได้ จะเป็ นบริ ษัทในตลาดหลักทรัพย์ อย่างเดียว ซึ่งในอนาคต
SMEs สามารถระดมทุนผ่าน B/E ได้ ซึง่ ในช่วงนี ้ เพียร์ พาวเวอร์ อยู่ในระหว่างการหารื อ กับ กลต. เพื่อให้ ได้ License
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมจาก นายชัยพร เกียรตินันทวิมล
สาหรับ บริษัท อีคาร์ ท สตูดิโอ จากัด เป็ นบริ ษัทที่ทา Application อยู่บนแผนที่ นอกเหนือจากนั ้นจะมี Application ที่เกี่ยวข้ องกับ
การเรี ยก Taxi ซึ่ง มีเ ครื อ ข่ า ย Taxi Beam ที่อ ยู่ต่า งจัง หวัดหลายพัน คัน ใช้ ง านอยู่ และในเวลาเดี ยวกับ ก็ มี Application ที่
เกี่ยวกับชาวประมง เป็ นต้ น อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้ องกับสร้ าง Application ที่อยู่บนแผนที่ เป็ นธุรกิจของอีคาร์ ท ซึง่ มีแนวโน้ มที่สามารถ
ไปได้ อีกไกล ซึง่ เป็ น Application ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตประจาวันและธุรกิจ
บริ ษั ท เพี ยร์ พาวเวอร์ จ ากัด เป็ นบริ ษั ทหนึ่ง ในแนวหน้ า ในธุ รกิ จ P2P ที่ ขอ License เชื่ อ ว่า ในเร็ ว ๆ จะได้
License และสามารถดาเนินงานได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ ทาให้ สามารถเห็นรูปแบบการบริการทางการเงินใหม่ ๆ ในอนาคต ซึ่งถือเป็ น
แนวโน้ มที่ดี
(3) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามเพิ่มเติม ตามที่คุณมินทร์ ได้ ชี ้แจงว่ า บริ ษัท
อีคาร์ ท สตูดิโอ จากัด มีแนวโน้ มที่ดี เหตุใดจึงไม่รักษาเปอร์ เซ็นการถือหุ้นไว้ ให้ เท่าเดิม
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อ ซักถามเชิง เปรี ยบเที ยบ บริ ษั ท อี คาร์ ท
สตูดิโอ จากัด เปรียบเสมือนอาหารอร่อย ซึง่ อาหารอร่อยเราต้ องแบ่งให้ ผ้ อู ื่นได้ ทาน การที่ได้ ทานเพียงคนเดียว หรื อแค่สองคน
จะทาให้ ไม่ สามารถไปได้ ไ กล ทาให้ อิ่มมากจนเกินไป ความอร่ อยนัน้ จะหายไป เพราะฉะนั ้นเราอยากให้ คนเก่ง หรื อ มีส่ว น
ผลัก ดัน ให้ เ กิ ด ความส าเร็ จ มาร่ ว มงานกับ เรา ความสาคัญ ไม่ ไ ด้ อ ยู่ที่ เ ราถื อ หุ้ นกี่ เ ปอร์ เ ซ็ น แต่ อ ยู่ ที่ ท าอย่ า งไรให้ บ ริ ษั ท
เจริญก้ าวหน้ า

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
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ประธานฯ สอบถามในที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษั ท
สาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 4

587,522,308
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิเป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุ มัติจ่ำยเงินปั นผลแก่
ผู้ ถือ หุ้น สำหรั บผลกำรดำเนิ น งำนสิน้ สุด ณ วั นที่ 31 ธัน วำคม 2561 และกำหนดวันก ำหนดรำยชื่ อ
ผู้ถอื หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล

ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณา การจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการอนุมัติจ่ายเงินปั นผล
แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยมอบหมายให้ นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ทราบ
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงินได้ นาเสนอต่อที่ประชุม ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด กาหนดให้ บริษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าบริษัทจะมีทนุ สารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ซึง่ บริษัทมีการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายรวมเป็ น 8,260,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ครบเรียบร้ อยแล้ ว
นางสาวกัลยพัลญ์ บูรณารมย์ ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ได้ น าเสนอให้ ที่ประชุมพิจ ารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปั นผลแก่ผ้ ถู ือหุ้น จากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท (ราคาพาร์ 0.10
บาท) ส่วนที่ไม่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.075 บาท/หุ้น และส่วนที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน 0.045 บาท/หุ้น (ราคาพาร์
0.10) บาท รวมเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 98.46 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 94.59 เปรี ยบเทียบกับผลกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 ตามงบ
การเงินรวม โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลสาหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และอนุมัติ
จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วัน พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ใน
อัตราหุ้นละ 0.12 บาท และกาหนดวันจ่ายเงินปั นผล ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ตามรายละเอียดที่เสนอ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วำระที่ 5

587,522,509
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ

ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 18. กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้
กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ เป็ นสาม
ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม (1/3) ซึง่ ในปี นี ้กรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษัทตามกาหนดวาระ มีจานวน 4 ท่าน โดยประธานฯ มอบหมายให้ นายอนัน ต์ ตัง ทัต สวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงรายละเอียด
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงรายละเอียดให้ ทราบว่า ในปี นี ้มี
กรรมการที่ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร และเลขานุการบริษัท

บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
ตามกระบวนการสรรหาฯ เป็ นการล่วงหน้ า ตั ้งแต่วนั ที่ 1 - 28 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม
เข้ าเลือกตั ้งเป็ นกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท จึงได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว เห็น
ว่าพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์ แก่การดาเนินงานของบริ ษัท และคานึงถึงคุณสมบัติตามที่กฎหมายบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทยที่ เ กี่ ยวข้ องกาหนด ตลอดจนเป็ น ผู้ มี ความรู้ ความสามารถ ปฏิ บัติห น้ า ที่ ด้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ มี ความ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สจุ ริต จึงนาเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกรรมการทั ้ง 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของ
บริ ษั ทอีกวาระหนึ่ง ทั ้งนี ้ รายละเอี ยดประวัติการทางานของแต่ละท่า นนั ้น ปรากฏในเอกสารเชิ ญประชุมที่ส่งให้ แล้ ว (โดย
ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนเชิญกรรมการทั ้ง 4 ท่านออกจากห้ องประชุม)
1.
2.
3.
4.

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น ซึ่งไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติเป็ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุม จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติให้ แต่งตั ้งกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและ
กรรมการที่แต่งตั ้งใหม่เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงดังนี ้
5.1 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วำระที่ 6

587,522,609
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5.2 นายประยูร รัตนไชยานนท์
เห็นด้ วย
587,522,609 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5.3 ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
เห็นด้ วย
587,522,609 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

5.4 นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล
เห็นด้ วย
587,522,609
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริ ษัท

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแยกเป็ น 2 เรื่อง คือ 1) การอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้ แก่
คณะกรรมการบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 และ 2) การอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562 โดยประธานฯ
มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี ้แจงต่อที่ประชุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการ
ทางานของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน จากผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ปรากฏผลดังนี ้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ของ บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 9/16

ผลการดาเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ตามงบการเงินรวม)

(ประจาปี )

(ประจาปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

436,517,076

487,485,409

11.68

กาไรสุทธิ (บาท)

76,614,052

104,086,815

35.86

ปี 2560

ปี 2561

เพิ่มขึ ้น (ลดลง)

(ประจาปี )

(ประจาปี )

ร้ อยละ

รายได้ รวม (บาท)

376,604,455

424,729,292

12.78

กาไรสุทธิ (บาท)

71,809,289

101,636,945

41.54

ผลการดาเนินงาน
(ตามงบการเงินเดี่ยว)

6.1 ขอเสนอที่ ประชุม พิจ ารณาอนุมัติจ่ ายเงิ นโบนัสให้ แก่ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ตามรายละเอียด ดังนี ้
ลาดับ

ชื่อ

1
2
3
4
5
6

นายนรวัฒน์ สุวรรณ*
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์*
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

7

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

8

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

9

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
รวมเป็ นเงิน

ปี บญ
ั ชี 2560
(บาท)
320,000
200,000
80,000
80,000
80,000

ปี บญ
ั ชี 2561
(บาท)
400,000
400,000
160,000
160,000
160,000

80,000

160,000

80,000

160,000

80,000

160,000

1,000,000

1,760,000

*นายนรวัฒน์ สุวรรณ มีผลถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561และนายบรรยงค์ ลิ ้มประยูร วงศ์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 29 มีนาคม 2561

ทั ้งนี ้ นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช และ นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล ขอสละสิทธิในการรับโบนัสในฐานะกรรมการ
ประธานฯ ได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อ หุ้น ซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ถู ื อ หุ้น ท่ านใดสอบถามเพิ่ มเติ ม
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้ แก่ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริษัท สาหรับรอบปี บญ
ั ชี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ของ บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 10/16

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
บัตรเสีย

521,230,112
0
0
66,292,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

88.7166
0.0000
0.0000
11.2834
0.0000

ทั ้งนี ้ ผู้ถือ หุ้น ที่มี ส่ว นได้ ส่ว นเสียซึ่งเข้ า ร่ ว มประชุม และไม่มี สิท ธิ ออกเสียงลงคะแนนการอนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (เงินโบนัส) มีจานวน 66,292,500 หุ้น
6.2 ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาหรับปี 2562 เป็ นดังนี ้
ลาดับ

ชื่อ

1
2
3
4

นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
นายประยูร รัตนไชยานนท์
นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์

5

นางสาวมานิดา ซินเมอร์ แมน

6

นางสาวสุธีรา ศรีไพบูลย์

7

ผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

ตาแหน่ง
กรรมการ และประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2561
(บาท/เดือน)
285,000
283,821
20,000
20,000
53,500
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000

ปี 2562
(บาท/เดือน)
299,250
298,012
25,000
25,000
58,500
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000

- ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการบริษัทที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครั ้ง)
5,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครั ้ง)
5,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมสาหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครั ้ง)
5,000 บาท
- สิทธิประโยชน์อื่นใดที่มอบให้ กรรมการ
ไม่มี
- ทั ้งนี ้ ดร. วิวสัน เตียว ยอง เพ็ง , นางสาวชไมพร อภิ กุลวณิช และ นายชัยพร เกียรตินันทวิมล เสนอที่จะไม่รับ
ค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่งกรรมการ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ไม่ได้ รับค่าตอบแทนรายเดือน
แต่มีค่าเบี ้ยประชุมสาหรับกรรมการที่มาเข้ าร่วมประชุม (ต่อครั ้ง)
- นางสาวชไมพร อภิกลุ วณิช และนายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล เสนอที่จะไม่รับค่าเบี ้ยประชุมกรรมการบรรษั ทภิบาล
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
ของ บริษัท บิซเิ นส ออนไลน์ จากัด (มหาชน)

หน้ าที่ 11/16

(1) นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุน มี ข้อซักถามว่ า ปี 2562 มีการขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการแล้ ว ในปี 2563 จะขออนุมัติเงิ นโบนัสอีกหรื อไม่ ซึ่งการอนุมัติครัง้ นี ้ไม่รวมเงิ นโบนัสปี 2562 ที่ต้องรอผล
ประกอบการ จึงจะมาขออนุมตั ิในปี 2563 เข้ าใจถูกต้ องใช่หรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้ อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นเข้ าใจถูกต้ องแล้ ว
(2) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อสงสัยว่าตามหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 6 ที่ระบุว่า สิทธิ
ประโยชน์อื่นใดที่มอบให้ กรรมการ ไม่มี นั ้น หากไม่ระบุบรรทัดนี ้ได้ หรือไม่ เพราะว่า จะเป็ นการปิ ดประตูเกินไป หากมีค่าใช้ จ่าย
อื่นที่ไม่ควรให้ กรรมการจ่าย
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ตอบข้ อซักถาม ตามข้ อกฎหมายค่าใช้ จ่าย ค่า ตอบแทนกรรมการ
ต้ อ งเป็ นไปตามมติ ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้น เท่ านัน้ หากที่ ประชุม มี มติ ไม่ อ นุมัติ ก็ จ่า ยไม่ ไ ด้ ซึ่ง คาว่ า ไม่ มีใ นที่นี น้ ัน้ หมายถึง ไม่ มี
นอกเหนือจากการที่ขออนุมตั ิครั ้งนี ้ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสบายใจว่าบริษัทจะไม่มีการจ่ายเกินกว่าที่ขออนุมัติ
นายไกรวัลย์ คทวณิ ช ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเอง มี ข้ อแนะน าเพิ่ม เติ ม ว่า วาระที่ 6.2 เป็ นเรื่ อ งค่า ตอบแทนหลัก
ในขณะที่วาระที่ 6.1 ถือเป็ นค่าตอบแทนเสริม ทาไมวาระที่ 6.2 และ วาระที่ 6.1 จึงไม่สลับกัน
นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์ ประธานกรรมการ ขอรับไว้ พิจารณา
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตาม
รายละเอียด ที่เสนอดังกล่าวข้ างต้ น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
บัตรเสีย

522,830,121
0
0
64,692,500
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

88.9889
0.0000
0.0000
11.0111
0.0000

ทั ้งนี ้ ผู้ถือ หุ้น ที่มีส่ว นได้ ส่ว นเสียซึ่ง เข้ า ร่ ว มประชุม และไม่มีสิท ธิ อ อกเสียงลงคะแนนการอนุม ัติการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ (ค่าตอบแทนรายเดือน) มีจานวน 64,692,500 หุ้น
วำระที่ 7

พิจำรณำอนุมัติกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกำหนดค่ ำสอบบัญชี สำหรั บปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายอนันต์ ตังทัตสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุม
นายอนัน ต์ ตัง ทัต สวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุม ทราบว่ า คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาในเรื่องค่าสอบบัญชี และคุณสมบัติในการตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สานักงาน อีว าย จากัด เป็ น สานักงานสอบบัญชี
ที่มีประสบการณ์ และมีชื่อ เสียงเป็ น ที่ยอมรับ โดยทั่ว ไป อีกทั ้งมีคุ ณสมบัติไ ม่ข ัดกับ หลักเกณฑ์ ข องตลาดหลักทรัพ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอคณะกรรมการบริ ษัท เพื่ อขออนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้น พิ จารณาและอนุมัติ
แต่งตั ้งให้ ผ้ สู อบบัญชี นางสาวศิริวรรณ นิตย์ดารง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 และ/หรื อ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์ วรเทพ
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ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4377 และ/หรื อ นางสริ น ดา หิ รั ญ ประเสริ ฐ วุ ฒิ ผู้ สอบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตเลขที่ 4799
แห่งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ดังนี ้
รายการ

บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
2561
1,000,000
200,000
1,200,000

ค่าสอบบัญชี
ค่าบริการอื่น*
ยอดรวม

2562
1,000,000
240,000
1,240,000

เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
จากปี 2561
%
20
3.33%

หมายเหตุ
- * ค่าบริการอื่น ประกอบด้ วย ค่าสอบทานบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าสอบทานรายงานประจาปี
- ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามที่ได้ จ่ายจริง
นอกจากนี ้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย คือ บริษัท ดี แอนด์ บี
(ประเทศไทย) จากัด และบริ ษัท บีโ อแอล ดิ จิตอล จากัด
ทั ้งนี ้ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั ้งเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษั ทย่ อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือ หุ้น รายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เ กี่ยวข้ องกับ บุคคลดัง กล่าว ใน
ลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
นายไกรวัลย์ คทวณิ ช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ข้ อ มูลตามที่ แสดงใน Slide และหนังสือเชิญประชุม ฯ ในช่อ ง
ค่าบริการอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ ้น 20% นั ้น ไม่ได้ หมายความว่ายอดรวมทั ้งสิ ้นเพิ่มขึ ้น 20% ในช่องยอดรวมที่เป็ นร้ อยละน่าจะไม่ถกู ต้ อง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับทราบและรับกลับไปแก้ ไข
มติท่ ปี ระชุม:
2562 ตามที่เสนอ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี สาหรับ ปี
587,522,622
0
0
0

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

100.0000
0.0000
0.0000
0.0000
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วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ยกมือสอบถาม ดังนี ้

(1) นายโชคชัย สกุลวิสิฏฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามเรื่ องเกี่ยวกับ Service MatchLink อยากทราบ
ทิศทางการบริการจัดการ ว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหน และปั จจุบนั อยู่ในสถานะใด
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า MatchLink เป็ น platform
ที่บ ริ ษั ท จะหาโอกาส และสร้ างความแตกต่ า งจากบริ การเดิ ม ๆ ที่ เ รามี เพราะในอดี ตเราจะให้ บ ริ การในรู ป แบบการคิ ด
ค่าธรรมเนียมรายปี ผู้ที่จะใช้ งาน สมัคร ชาระค่าบริ การ และใช้ งานได้ 1 ปี ซึ่งบริ ษัทพบว่าพฤติกรรม หรื อแนวโน้ มต่อไป หาก
เราต้ องการขยายตลาดให้ มีกลุม่ ลูกค้ ามากขึ ้น จะเป็ นกลุม่ ลูกค้ ารายย่อย หรื อ SMEs ซึ่งการที่ลกู ค้ าจะชาระค่าบริ การเป็ นราย
ปี อาจจะค่อนข้ างยาก จึงเป็ นจุดเริ่มต้ นของโมเดล MatchLink ซึง่ เป็ น platform ที่บริษัทนาข้ อมูลของเราที่มี มาให้ บริ การฟรี ใน
ระดับหนึง่ ซึง่ สามารถดึง User เข้ ามาใน platform ได้ ปั จจุบันมีประมาณ 1,000,000 User/เดือน โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทได้
เจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาช่องทาง และโอกาสในการทาธุรกิจร่ วมกัน ซึ่งคาดว่าในช่วง Q2 – Q3 บริ ษัทสามารถ launch
การปล่อยเงินกู้ผ่านระบบ MatchLink โดยที่ MatchLink จะเป็ นตัวกลางส่งข้ อมูลของผู้ประกอบการที่เข้ ามาใช้ งานต่อไปยัง
ธนาคาร และธนาคารสามารถพิจารณา คัดเลือก และอนุมตั ิได้
ในภาพกว้ าง ๆ หรือมุมมองในอนาคต บริษัทมีวิสยั ทัศน์ว่า การทาธุรกิจเราอยากให้ เข้ ามาอยู่ใน platform ที่เป็ น
digital มากขึ ้น เพราะฉะนั ้น MatchLink ก็จะกลายเป็ น platform กลางที่พยายามเอื ้อให้ ธุรกิจมาเจอกัน และหาประโยชน์ จาก
platform ได้ เช่น ต้ องการซื ้อ ต้ องการขาย ต้ องการ Contact ต้ องการแชท ต้ องการเงินกู้ เป็ นต้ น ซึ่งมี option มากมายที่รองรับ
platform digital ในอนาคต เพื่อให้ เกิดการเชื่อมโยงทางธุรกิจที่มากขึ ้น
ในส่วนของ Revenue model บริษัทก็ต้องปรับ ผู้ที่เข้ ามาใช้ บริการ ที่ต้องการตรวจสอบข้ อมูลมากขึ ้น บริ ษัทก็จะ
มี model ที่จะไปคิดค่าบริการ เช่น การทา on board ซึง่ ในอดีตจะตรวจสอบเพียงลูกค้ ามีความสามารถในการชาระหนี ้หรื อไม่
แต่ปัจจุบันแนวโน้ มในการตรวจสอบมีมากขึ น้ เช่น การตรวจสอบ supplier จากหน่วยงานใหญ่ ๆ หรื อบริ ษั ทข้ ามชาติ หาก
ต้ องการทาธุรกิจด้ วยต้ องมีการตรวจสอบตามข้ อกาหนด เป็ นต้ น เพราะฉะนั ้น platform ก็จะมีวิวฒ
ั นาการของการใช้ ข้อมูลของ
User ในขณะเดี ยวกันบริ ษัทก็หา Business Model ใหม่ ๆ เช่ น ลูกค้ า ที่มาขอกู้เงิน กับธนาคาร และธนาคารปล่อ ยกู้ ผ่า น
platform บริษัทก็จะเก็บค่าบริหารจัดการจากธนาคารเป็ นเปอร์ เซ็นจากยอดเงินที่ปล่อยกู้ ซึง่ จะเป็ นรายได้ อีกทางหนึง่ เป็ นต้ น
(2) นายโชคชัย สกุลวิสฏิ ฐ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า การทา interaction บน platform จะทา
ให้ เกิด Data ขึ ้นมา ระหว่าง Users ที่อยู่ในระบบ บริษัทได้ เตรียมการบริหารจัดการอย่างไรกับ Data นั ้นให้ เกิดประโยชน์
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อานวยการฝ่ ายบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า เป็ นแนวคิดหลักที่บริ ษัท
พยายามสร้ าง platform MatchLink ขึ ้นมา ซึ่งในอดีตเราจะได้ ข้อ มูลจากภาครัฐ และการสารวจ ซึ่ง platform นี ้ จะ create
Data เองจากพฤติกรรมการใช้ งานของ User ใครเชื่อมโยงกับใคร ใครซื ้อขายกับใคร ก็จะเก็บอยู่ใน platform กรณีมีปัญหา
เช่น ซื ้อขายกันแล้ วไม่ชาระเงิน ก็จะเริ่ มมีความลึกของข้ อมูล ในขณะเดียวกัน ก็จะมี user self generated content คือ ผู้ที่
ต้ องการโฆษณาตนเอง เช่น ได้ รางวัล หรือขายของอะไร เป็ นต้ น ในอดีตการเก็บข้ อมูลส่วนนี ้มีข้อจากัดในเรื่ องอายุของข้ อมูลที่
สั ้น ในเวลา 1 ปี ข้ อมูลอาจ Update เพียง 60% ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการ Update จะเยอะ แต่ในขณะที่ผ้ ใู ช้ งานได้ รับประโยชน์ การ
Update ข้ อมูลก็จะเป็ นไปโดยธรรมชาติ ซึ่งการได้ ข้อมูลดังกล่าว จะทาให้ เกิด Big Data, AI, Analytics เรามีเทคโนโลยี และ
ข้ อมูล จะทาให้ เราเติบโตไปได้ อย่างมัน่ คง
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(3) นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า มีคาแนะนาว่าในวาระที่ 8 นั ้น ควรมีสรุ ปทุกวาระ
ขึ ้น Slide โชว์ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบอีกครั ้ง และมีข้อซักถามว่า ในรายงานประจาปี หน้ าที่ 36 ข้ อที่ 4 ที่มีการระบุเปอร์ เซ็นการถือหุ้น
51.01 เมื่อนาข้ อมูลที่ระบุในหน้ า 38 มารวมกันแล้ ว ขาดอยู่ประมาณ 3% ไม่ทราบว่าหายไปไหน
นายมินทร์ อิงค์ ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า 3.72% นั ้น อยู่ที่ บริ ษัท แพน
แปซิฟิค คอนซัลแตนท์ จากัด
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีคาแนะนาว่า เช่นนี ้ควรแก้ ไขข้ อมูลในรายงานประจาปี ให้ ถกู ต้ อง
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร รับกลับไปแก้ ไข
(4) นายเฉลิมเดช ลีวงศ์เจริ ญ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคต BOL จะเติบโตไปในทิศทางไหน
และในหน้ าสารจากประธานที่กล่าวถึง Fintech, AI, Blockchain, Social Listening อยากให้ อธิ บายว่า เทคโนโลยีใหม่ ๆ
เหล่านี ้จะส่งผลอย่างไรกับบริษัท และจะมีการแข่งขันมากขึ ้นหรือไม่
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามว่า ในเวลานี ้ถ้ าสังเกตดู หากเป็ น
User ของบริ ษัทจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ที่ชัดมากคือ Product MatchLink ซึ่งเราจะได้ Data และพฤติกรรมการใช้ งาน ใน
อนาคตจะมีเ รื่ อ ง Big Data ระหว่ างผู้บริ โภคกับผู้บริ โภค หรื อ บริ ษัท กับ บริ ษัท ที่ติดต่ อกัน ข้ อ มูลเหล่านี จ้ ะทาให้ บริ ษัท มี
ความสามารถในการวิเคราะห์เป็ นพฤติกรรม และความน่าเชื่อถือ ซึ่ง Product ของบริ ษัทนั ้นจะมี 1) Score Credit Bureau ที่
บริษัทเป็ นผู้ถือหุ้น และผู้ประมวลผลของบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด 2) FS Score ที่นาข้ อมูลการเงิน 10 – 20 ปี มา
วิเคราะห์หาอัตราความเสีย่ ง 3) Social Listening ที่กาลังพัฒนาบน Product Corpus ซึ่งในกระบวนการของบริ ษัทจะเริ่ มเก็บ
ข้ อมูล Social เพื่ อเป็ นฐานข้ อมูลใหญ่ และในเวลาเดียวกันจะร่ ว มกับ สถาบัน การศึกษาท า Al เป็ น การเก็ บพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคเพื่อให้ จดั ทาสรุปเป็ นตัวเลข เพื่อช่วยลูกค้ าในการตัดสินใจ
(5) นายเฉลิม เดช ลีว งศ์ เ จริ ญ ผู้ถือ หุ้น มาด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่ ม เติ ม ว่ า คู่แ ข่ ง Al นัน้ ประเทศจี น และ
สหรัฐอเมริกา เป็ นผู้เชี่ยวชาญ คุณมินทร์ มองว่าเป็ นไปได้ หรือไม่ที่จะเข้ ามาทาการแข่งขันกับเราในประเทศ
นายมินทร์ อิงค์ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ตอบข้ อซักถามว่า ไม่มีอะไรที่เป็ นไปไม่ได้ ทุกวันนี ้
ธุรกิจที่ผมทาไม่ใช่แค่ผมทาเพียงผู้เดียว ทั่วโลกมีคนทา เราจึงต้ องทาการศึกษา ซึ่งมี 2 ทาง คือ เราต้ องเก่งกว่า หรื อร่ วมเป็ น
พันธมิตร ซึง่ บริษัทมีนโยบายในการเป็ นพันธมิตร
(6) นายธวัชชัย เทียนบุญส่ง ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามว่า 1) Social Score การที่ได้ ข้อมูลมา บริ ษัท
ร่วมกันทาผู้อื่น ไปซื ้อข้ อมูล หรือได้ จากผู้สมัครใช้ งานบน platform และ 2) เมื่อไหร่ บริ ษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด จะ
สร้ างอาคารสานักงาน
นายมิน ทร์ อิ งค์ ธเนศ กรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อ ซักถามว่า สาหรับ คาถามที่ 1 Product
MatchLink เป็ นการพยายามดึง ผู้ใช้ งานเข้ ามา โดยการให้ บริ การข้ อ มูลเบื ้องต้ น ที่ไ ม่เสียค่ าใช้ จ่า ย และหลัง จากนั ้นจะเกิ ด
สมาชิก ซึง่ ระหว่างที่สมาชิกมีการโต้ ตอบกัน ทางบริษัทก็จะได้ ข้อมูลมา ซึง่ ข้ อมูลเหล่านี ้จะกลายเป็ น Score ที่ทุกคนต้ องการใน
อนาคต และบริ ษัทสร้ าง platform ที่เป็ น Social Listening บน Product ของบริ ษัท ที่นาข้ อมูลจากทุกเส้ นทางที่มีผ้ ใู ช้ บริ การ
เยอะ นามาประมวล และสร้ างเป็ น Product ซึ่งเป็ นสิ่งที่บริ ษัทพยายามจะทา คือ power of information และสุดท้ ายแล้ วเรา
ต้ องทา Engine ให้ เป็ น โดยไม่ต้องนาคนมาวิเคราะห์ เอาความสามารถของ Engine มาใช้ วิเคราะห์ แทน เป็ นต้ น เพราะฉะนั ้น
อะไรที่เป็ นเทคโนโลยีหากจาเป็ นต้ องซื ้อ บริษัทจะซื ้อ อะไรที่บริษัทสามารถสร้ างได้ เอง บริษัทจะทาเอง
สาหรับคาถามที่ 2 อาคารสานักงาน บริษัท เอบิคส์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด ตึกนั ้นยังไม่ได้ สร้ าง เพราะบริ ษัทเพิ่ง
ย้ ายสถานที่ทาการมายังอาคาร MS Siam โดยวันที่ประชุมนี ้ คือ การเปิ ดใช้ งานครั ้งแรก ซึง่ จะใช้ งานประมาณ 5 – 6 ปี ก่อน
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 วันที่ 2 เมษายน 2562
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(7) นางสาวสุวนั ทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง มีข้อซักถามว่า บริ ษัทมีแผนการที่จะเข้ าไปดาเนินการใน
ต่างประเทศบ้ างหรือไม่ ที่ใดบ้ าง
นายชัยพร เกียรตินัน ทวิมล กรรมการ และผู้อานวยการฝ่ ายบริ ห าร ตอบข้ อซักถามว่า ปั จจุบันบริ ษัทกาลังอยู่
ระหว่างการจัดตั ้งบริ ษัทในประเทศเวียดนาม และมี Partner ที่อยู่ระหว่างการตกลงกันในบางประการ ซึ่งภายในปี 2562 จะ
สามารถเริ่ มดาเนิ นการได้ Concept โดยบริ ษัทต้ องการนา Know-how ที่ ใช้ ในเมือ งไทย ไปใช้ ในเวี ยดนาม ในขั ้นแรกจะมี
Product ในกลุม่ ของธนาคาร และ MatchLink ที่จะนามาซึง่ รายได้ ในอนาคต และศึกษาประเทศอื่น ๆ ในขั ้นต่อไป และบริ ษัท
ได้ คยุ กับ Partner คือ D&B ที่มีข้อมูลต่างประเทศ โดยการนาข้ อมูลที่ D&B มี มา Match กับข้ อมูลของบริ ษัท ให้ เป็ น Format
เดียวกัน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการนาเข้ าข้ อมูลใหม่ และขยายไปในต่างประเทศ
(8) นางสาวสุวนั ทา จรัสธเนศ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทในเวียดนามนั ้น ประมาณการ
ได้ หรือไม่ว่าจะเริ่มต้ นช่วงไตรมาสใด
นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล กรรมการ และผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร ตอบข้ อซักถามว่า คาดว่าประมาณ Q2 น่าจะ
สามารถเริ่มดาเนินการได้
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลาประมาณ 16:00 น.

(ลงชื่อ)

-นายบรรยงค์ ลิ้ มประยูรวงศ์ _____________________________
(นายบรรยงค์ ลิ ้มประยูรวงศ์)
ประธานกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุม

(ลงชื่อ)

-นายชัยพร เกี ยรติ นนั ทวิ มล_____________________________
(นายชัยพร เกียรตินนั ทวิมล)
ผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร

กรรมการ และเลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ)

-นางสาวสุพชั ญา ปานแสง_____________________________

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุพชั ญา ปานแสง)
ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท
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