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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 
ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งวกิทรอล่ี ชั้น 2 โรงแรม วกิ 3 แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 3 
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ   

เร่ิมการประชุม 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระของบริษทั ดงัน้ี 

กรรมการ จ านวน 9 ท่าน  

1. นายสนิท  วรปัญญา  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  
2. นายสุธรรม มลิลา  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
3. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
5. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษทั 
6. นายแกลิก อมตานนท ์ กรรมการ 
7. นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ กรรมการ 
8. นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์ กรรมการ 
9. นางสาวชลธิชา ศิริพงศป์รีดา กรรมการ 

ผู้บริหาร จ านวน 2 ท่าน  

1. นายชชัวนิ พิพฒัน์โชติธรรม ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอรินทร์ แจ่มนารี  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฏหมายอสิะ 

1. นายสุระเทพ เตชะมา  ทนายความอิสระ 
2. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
3. นางอารดา ดาวโรจน์  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชี บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัไดเ้รียนเชิญ คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม ประธานฯ
ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั (มหาชน) 
(“บริษทั”) และกล่าวเปิดประชุมดงัน้ี บริษทัยนิดีรับฟังความคิดเห็นของผูถื้อหุน้ทุกท่านเพ่ือท่ีจะไดป้รับปรุงการด าเนินงานของ
บริษทัในฐานะบริษทัมหาชนจ ากดั การด าเนินกิจการตอ้งมีความโปร่งใส ธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบไดอ้ย่างชดัเจน 
ซ่ึงบริษัทก็ให้ความส าคญัในเร่ืองน้ี รวมถึงการเตรียมความพร้อมของบริษทัเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนหรือสมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้เกิดข้ึนในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้น้ี หลงัจากนั้น ประธานฯไดม้อบหมายใหคุ้ณอรินทร์ แจ่ม
นารี ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน เป็นผูด้  าเนินการประชุมเพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
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ก่อนเขา้สู่การประชุม เจา้หน้าท่ีบริษทัไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและมอบ
ฉนัทะจ านวนทั้งส้ิน 118 ราย โดยนับจ านวนหุ้นได ้733,725,124 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของ
บริษทั ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย  

ต่อจากนั้น คุณอรินทร์ ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
 ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 
 ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะทุกท่านท าเคร่ืองหมายถูกในบตัรลงคะแนนของแต่ละ

วาระ โดยท าเคร่ืองหมายถูก ในช่อง เห็นดว้ย กรณีท่ีเห็นดว้ย ในช่องไม่เห็นดว้ยกรณีไม่เห็นดว้ย และในช่องงดออกเสียง 
กรณีตอ้งการงดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบั 

 กรณีผูม้อบฉนัทะท่ีมีการลงคะแนนเสียงไวเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ในใบมอบฉนัทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสียง และผูน้ับ
คะแนนจะน าคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เวน้แต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผูรั้บมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนจึงจะไดใ้บลงคะแนนในวาระนั้น 

 ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระนั้น หรือ  บริษทัอาจเชิญให้ผูถื้อหุ้นออกจาก
ท่ีประชุมไดเ้ป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระการอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถ
ลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือวา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

 การนบัคะแนนจะนับเฉพาะบตัรท่ีลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และบตัรท่ีลงคะแนนงดออกเสียงโดยคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยจะ
นบัจากจ านวนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมหกัดว้ยคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและคะแนนเสียงท่ีงดออกเสียง 

 ผลการนบัคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ใหก้บัผูร่้วมประชุมเป็นวาระๆ 

คุณอรินทร์ ไดแ้สดงตวัอยา่งบตัรลงคะแนนและหนา้จอคอมพิวเตอร์แสดงผลคะแนนบนจอโปรเจค็เตอร์ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี  
- วาระท่ี 1, วาระท่ี 3 ถึงวาระท่ี 5 และวาระท่ี 7 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ   

ผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
- วาระท่ี 2 เป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่ตอ้งลงมติ 
- วาระท่ี 6 ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและ

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

คุณอรินทร์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกับวิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม    
คุณอรินทร์ช้ีแจงต่อไปวา่ ในการก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดงันั้น 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาระเบียบวาระตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัเม่ือวนัท่ี 
20 กุมภาพนัธ์ 2555 ดงันั้น คุณอรินทร์จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2554  

คุณอรินทร์ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2554  เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2554 และไดจ้ดัท า
และน าส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั รวมทั้งไดจ้ดัส่งส าเนารายงานประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 เพื่อให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2554 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,257,976 เสียง 
เห็นดว้ย   : 733,257,976 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

คุณชัชวิน พิพฒัน์โชติธรรม ผูช่้วยประธานกรรมการบริหารไดแ้นะน าเวบ็ไซต์ใหม่ของบริษทั www.forth.co.th พร้อมทั้ ง
น าเสนอการประกอบธุรกิจหลกัของบริษทัและบริษทัย่อย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงัน้ี 1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบดว้ย 
ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจจ าหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดคิ้ด
เป็นร้อยละ 62 ของรายไดห้ลกัของบริษทั 2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบดว้ย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและ
จ าหน่ายผลิตภณัฑโ์ทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้หลกัของบริษทั 3) ธุรกิจ
เทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ฟจราจรครบวงจร รับเหมาติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วดัไฟระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุรกิจจดัเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้าย
จราจรอจัฉริยะและธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 16 ของรายไดห้ลกัของบริษทั 4) 
ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบดว้ย ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็น
ร้อยละ 4 ของรายไดห้ลกัของบริษทั โดยในช่วงหลงัของการประชุม คุณพงษช์ยั อมตานนท ์ประธานกรรมการบริหาร จะได้
อธิบายเพ่ิมเติมใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัโครงการในอนาคตของแต่ละสายธุรกิจอีกคร้ังหน่ึง  

คุณชชัวนิไดก้ล่าวถึงโรงงานของบริษทัว่ามีพ้ืนท่ีประมาณ 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดันครปฐม มีก าลงัการผลิต 5,000 
ลา้นจุดต่อปี มีสายการผลิตจ านวน 3 สายการผลิต ประกอบดว้ย SMT จ  านวน 14 สายการผลิต Manual Insertion จ านวน 3 
สายการผลิต และ Final Assembly จ านวน 2 สายการผลิต และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนั้น คุณชชัวินไดแ้นะน า
เก่ียวกับฝ่ายวิจัยและพฒันาของบริษทั ซ่ึงมีบุคลากรมากกว่า 200 คน ท าหน้าท่ีวิจยัและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีราคา
ประหยดักวา่การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  

ต่อจากนั้น คุณชชัวนิไดก้ล่าวถึงพฒันาการและความส าเร็จในปี 2554 ดงัน้ี  

 บริษทัไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยแห่งใหม่ช่ือวา่ บริษทั ฟอร์ท คอนซลัต้ิง จ  ากดั เพื่อใหบ้ริการวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร  
 การไฟฟ้านครหลวงไดส่ั้งซ้ือสิทธ์ิในการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP พร้อมบริการบ ารุงรักษาเป็นเวลา 1 ปี ซ่ึงมีมูลค่าตาม

สัญญา 436 ลา้นบาท  
 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 115.2 ลา้นบาท 
 บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ โดยการจดัตั้งบริษทั FPT Payment Technology Joint Stock Company ข้ึนท่ีประเทศ

เวยีดนาม  
 บริษทัไดรั้บรางวลั “best supplier award” 3 ปีซอ้นจากบริษทั ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
 กิจการร่วมคา้ Genius ไดรั้บงานจา้งเหมาติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) จากกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีมูลค่ารายได้

ตามสัญญา จ านวน 376 ลา้นบาท 
 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ไดติ้ดตั้งตูเ้ติมเงิน ณ ส้ินปี 2554 มีจ านวน 13,000 ตู ้และมีจ านวนการใชบ้ริการ 

มากกวา่ 350,000 คร้ังต่อวนั และมียอดเติมเงินสูงถึง 2,750 ลา้นบาท 
 บริษทั ฟอร์ท แทร็คก้ิง ซีสเตม็ จ  ากดั ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 10 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท   

หลงัจากนั้น คุณชชัวนิไดใ้หคุ้ณอรินทร์รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ดงัน้ี 
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สรุปผลการด าเนินงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
รายไดร้วม 8,885 11,633 10,045 
ก าไรสุทธิ 370 318 72 

กลุ่มบริษทัมีรายไดร้วมส าหรับปี 2554 จ  านวน 8,885 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 2,748 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมี
รายไดร้วม จ านวน 11,633 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากงานรับจา้งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ใหแ้ก่ลูกคา้รายใหญ่รายหน่ึง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล  

กลุ่มบริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2554 จ านวน 370 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีจ านวน 318 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 16.35 ทั้งน้ี เป็นผลมาจากก าไรจากการขายสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง นอกจากน้ี ในปี 
2553 บริษทับนัทึกผลขาดทุนจากโครงการ ERP จ านวน 116 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัไม่มีภาระผลขาดทุนจากโครงการ
ดงักล่าวแลว้เน่ืองจากโครงการไดผ้า่นการตรวจรับงานจากการไฟฟ้านครหลวงเรียบร้อยแลว้ในระหวา่งไตรมาส 2 ของปี 2554 

รายได้แยกตามธุรกจิ  

ธุรกจิอเีอม็เอส  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2554 จ านวน 5,461 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3,525 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
39.23 เน่ืองจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซ่ึงเป็นลูกคา้รายใหญ่ ไดรั้บผลกระทบจากอุทุกภยัร้ายแรงท่ีเกิดข้ึนในหลายพ้ืนท่ีของประเทศ
ไทย ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 โดยในปี 2554 บริษทัมีรายไดจ้ากการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ให้แก่เวสเทิร์น ดิจิตอล 
จ านวน 4,638 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 3,432 ลา้นบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 42.53 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2553 ซ่ึงมีมูลค่าจ านวน 
8,070 ลา้นบาท 

ธุรกจิโทรคมนาคม   

ในปี 2554 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคม จ านวน 1,636 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 146 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัรายไดข้องปี
ก่อน ซ่ึงถือไดว้า่เป็นการเปล่ียนแปลงอยา่งไม่มีนยัส าคญั โดยในปี 2554 รายไดส่้วนหน่ึงจ านวน 825 ลา้นบาท (2553: 955 ลา้น
บาท) มาจากงานจา้งเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN 577K ใหแ้ก่ บมจ.ทีโอที 

 
ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 

(ล้านบาท) % (ล้านบาท) % (ล้านบาท) % 
ธุรกิจอีเอม็เอส 5,461 61.57 8,986 77.84 8,329 83.26 
ธุรกิจโทรคมนาคม 1,636 18.44 1,782 15.44 1,056 10.55 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 1,432 16.15 639 5.53 605 6.05 
ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมืออตัโนมติั 

 
341 

 
3.84 

 
137 

 
1.19 

 
14 

 
0.14 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 8,870 100.00 11,544 100.00 10,004 100.00 
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ธุรกจิเทคโนโลยีที่เกีย่วข้อง  

ในปี 2554 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 1,432 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 793 ลา้นบาท หรือคิดเป็น  
ร้อยละ 124.10 ส่วนใหญ่เกิดจากรายไดจ้ากการขายสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP และบริการบ ารุงรักษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง จ านวน 394 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการรับจา้งพฒันาระบบ ERP จ  านวน 212 ลา้นบาท ให้กบัการ
ไฟฟ้านครหลวง เช่นเดียวกนั 

ธุรกจิให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมัติ 

ในปี 2554 บริษทัมีรายไดจ้ากใหบ้ริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมติั จ านวน 341 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจ านวน 204 
ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 148.91 เน่ืองจากจ านวนตูเ้ติมเงินท่ีใหบ้ริการเพ่ิมข้ึนจาก 8,000 ตู ้เป็น 13,000 ตู ้หรือเพ่ิมข้ึน 5,000 
ตู ้  

โครงสร้างทุน 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
สินทรัพยร์วม 5,496 6,452 5,425 
หน้ีสินรวม 4,066 5,129 4,295 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,430 1,323 1,130 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วมจ านวน 5,496 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2553 จ านวน 956 ลา้นบาท 
ซ่ึงเกิดจากสินทรัพยห์มุนเวียนลดลง จ านวน 956 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากลูกหน้ีการคา้ และสินคา้คงเหลือของ
งานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงอย่างมีนัยสาระส าคญั เน่ืองจาก เวสเทิร์น ดิจิตอล ไดรั้บผลกระทบจากอุทุกภยั
ร้ายแรง ส่งผลให ้บริษทัปรับลดการผลิตในช่วงเหตุการณ์ดงักล่าวดว้ยเช่นกนั  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จ  านวน 4,066 ลา้นบาท และ 5,129 ลา้นบาท ตามล าดบั 
หรือลดลงร้อยละ 20.73 โดยส่วนใหญ่เกิดจากเจา้หน้ีการคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลง ซ่ึง
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการลดลงของลูกหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือท่ีเก่ียวขอ้งกบังานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล 
นอกจากน้ี บริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 350 ลา้นบาท เพื่อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนและจดัหาสินทรัพย ์
ตลอดจน การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 195 ลา้นบาท  

บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จ านวน 1,430 ลา้นบาท และ 1,323 ลา้นบาท 
ตามล าดบั หรือเพ่ิมข้ึนสุทธิ 107 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2554 จ านวน 371 ลา้นบาท ในขณะเดียวกนั ส่วน
ของผูถื้อหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ  านวน 259 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา มีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนมาโดยตลอด ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

 
 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%) 13 5 1.5 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 27 26 7 
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อตัราการจ่ายเงินปันผล 

ในปี 2554 และ 2553 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล เป็นจ านวน 0.29 บาทต่อหุ้น (คิดเป็นร้อยละ 71 ของก าไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะของกิจการ) และ 0.27 บาทต่อหุน้ (คิดเป็นร้อยละ 75 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ) ตามล าดบั โดยการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ข้ึนอยูก่บัมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี 

หลงัจากคุณอรินทร์ไดร้ายงานสรุปผลประกอบการของบริษทัส าหรับปี 2554 แลว้ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นโดยขอใหผู้ถื้อหุน้บอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ผู้ถือหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์หงส์ ไดก้ล่าวช่ืนชมบริษทัในการบริหารงาน ถึงแมย้อดขายของบริษทัลดลงแต่กลบัมีก าไรเพ่ิมข้ึน
มากถึง 370 ลา้นบาท อยากทราบวา่ก าไรท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากส่วนงานใด  

คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ ไดช้ี้แจงดงัน้ี สินคา้บางประเภทท่ีบริษทัขายในจ านวนมากๆ แต่อตัราก าไรค่อนขา้งต ่า 
อาทิ สินคา้ท่ีบริษทัผลิตให้กับ เวสเทิร์น ดิจิตอล แต่บริษทัยงัคงผลิตให้กับ เวสเทิร์น ดิจิตอล เพราะว่า บริษทัดงักล่าวเป็น
บริษทัชั้นน าของโลกทางดา้นอุปกรณ์ฮาร์ดดิกส์ ซ่ึงส่งผลให้บริษทัไดรั้บความน่าเช่ือถือในการผลิตสินคา้ให้กบับริษทัชั้นน า
ของโลก นอกจากน้ี ท  าใหภ้าพพจน์ของบริษทัในการท าธุรกรรมกบักลุ่มสถาบนัทางการเงินค่อนขา้งสะดวกและง่าย เช่น การกู้
เงิน นอกจากน้ี บริษทัไดมี้การขยายธุรกิจไปในส่วนอ่ืนๆ ตลอดเวลา เพื่อลดความเส่ียงและสร้างความยัง่ยืนให้กบับริษทั และ
บริษทัยงัเป็นบริษทัไทยแห่งเดียวท่ีใหค้วามส าคญัในเร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญาเป็นอยา่งมาก อาทิ การจดสิทธิบตัรของตูบุ้ญเติม 
ซ่ึงประธานฯขอใหคุ้ณพงษช์ยั เรียนช้ีแจงต่อไป   

คุณพงษช์ยั อมตานนท ์ประธานกรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมดงัน้ี ในปีท่ีผ่านมา บริษทัน่าจะมีผลก าไรมากกว่า 400 ลา้น
บาท แต่เน่ืองจากปัญหาอุทกภยัท่ีเกิดข้ึน ถึงแมว้่า โรงงานของบริษทัไม่ไดรั้บผลกระทบ แต่โรงงานตอ้งหยุดการผลิตชัว่คราว
มากกว่า 2 เดือน เน่ืองจากบริเวณภายนอกโรงงานไดรั้บผลกระทบและผลกระทบของอุทกภยัยงัส่งผลต่อลูกคา้รายใหญ่ของ
บริษัท อย่างเช่น เวสเทิร์น ดิจิตอล ก็ไดร้ะงบัค าส่ังการผลิตชั่วคราวและลูกคา้ท่ีติดตั้งตู้ชุมสายหลายแห่งได้รับผลกระทบ
เช่นกนั อย่างไรก็ตาม ในปีท่ีผ่านมา บริษทัมีก าไรจากการขาย SAP License เพ่ิมเติมของโครงการ ERP ให้กบัการไฟฟ้านคร
หลวง ในปีน้ี บริษทัคาดวา่จะมีก าไรจากโครงการน้ีเพ่ิมเติมในส่วนของงานบ ารุงรักษาซ่ึงจะไดรั้บทุกปีและต่อเน่ือง รวมถึงการ
อพัเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  

ผูถื้อหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์หงส์ ซักถามดงัน้ี โครงการ ERP ท่ีปัจจุบนัมีลูกคา้ 1 ราย คือ การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงบริษทัไดส่้ง
มอบงานเรียบร้อยแลว้นั้น บริษทัมีแผนการท่ีจะขยายฐานลูกคา้ส าหรับโครงการ ERP เพ่ิมเติมอีกหรือไม่  

คุณพงษช์ยัไดช้ี้แจงดงัน้ี โครงการ ERP ของบริษทัเป็นการพฒันาและวางระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับโปรแกรม SAP ในเดือน
มกราคมท่ีผ่านมา บริษทัไดรั้บจา้งวางระบบ ERP ให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (โครงการAirport Link) มูลค่างาน
ประมาณ 150 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัยงัไดรั้บจา้งวางระบบ ERP ให้กบับมจ. การบินไทย ในส่วนงานระบบบญัชี ซ่ึงงาน
ส่วนใหญ่ท่ีบริษทัไดรั้บ เน่ืองจากบริษทัสามารถส่งมอบงานใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง ถึงแมว้า่โครงการดงักล่าวจะประสบผล
ขาดทุนก็ตาม ซ่ึงท าให้หลายบริษทัมีความเช่ือมัน่ในผลงานของบริษทั ซ่ึงในอนาคต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีนโยบายท่ีจะ
จดัการระบบไฟฟ้าทั้งหมดโดยการเปล่ียนมิเตอร์ไฟให้เป็นระบบ smart grid ซ่ึงมีมูลค่าโครงการ มากกว่า 1 แสนลา้นบาทใน
อีก 10 ปีขา้งหนา้ ซ่ึงคาดวา่ในแต่ละปี ตอ้งมีงบประมาณไม่ต ่ากวา่ 1 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวงก็มีโครงการท่ีจะท า
ในลกัษณะเดียวกนั 

ผู้ถือหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์หงส์ ซกัถามดงัน้ี ท  าไมรายไดจ้ากการรับเหมาเพ่ิมข้ึนมากกว่า 100 ลา้นบาท แต่ตน้ทุนกลบัเพ่ิมข้ึน
มากกว่า 300 ลา้นบาท และในส่วนงานบริการก็เช่นกนั รายไดจ้ากงานบริการเพ่ิมข้ึนมากกว่า 200 ลา้นบาท แต่ตน้ทุนบริการ
กลบัเพ่ิมข้ึนมากถึง 240 ลา้นบาท อยากให้ผูบ้ริหารช้ีแจงในประเด็นดงักล่าว ส่วน Debt to Equity ratio ของบริษทัก็สูงเกินไป 
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มีโอกาสท่ีจะลดลงในอนาคตไดห้รือไม่ ถึงแมว้่า ในปีน้ี อตัราส่วนดงักล่าวจะต ่ากว่าปีท่ีผ่านมา ในอนาคต ถา้บริษทัตอ้งการ
ระดมทุนโดยการออก warrant จะส่งผลใหต้น้ทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอยา่งไร  

คุณพงษช์ยั ไดช้ี้แจงดงัน้ี บริษทัให้ความส าคญัเป็นอย่างมากกบั Debt to Equity ratio และในปีท่ีผ่านมา บริษทัมีการขยาย
จ านวนตูบุ้ญเติมเพ่ิมมากข้ึน เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้อตัราส่วนน้ีสูง อย่างไรก็ตาม บริษทัจะขอเรียนช้ีแจงประเด็นน้ีเพ่ิมเติมใน
วาระถดัไป 

คุณชชัวิน ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า ในส่วนของตน้ทุนรับเหมาโครงการท่ีเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากผลของการรับรู้ทางบญัชีของโครงการ 
ERP ท่ีบริษทัไดบ้นัทึกผลขาดทุนไปแลว้เม่ือ 2-3 ปีก่อน แต่ในขณะนั้น บริษทัยงัไม่สามารถรับรู้รายได ้ในปีน้ี การไฟฟ้านคร
หลวงไดรั้บมอบงานดงักล่าวแลว้ บริษทัจึงรับรู้รายไดแ้ละค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนปีปัจจุบนั ซ่ึงตน้ทุนหรือค่าใช้จ่ายมี
จ านวนสูงกว่ารายได ้โดยทัว่ไป งานรับเหมาโครงการจะมีก าไรประมาณ 30-40% ส่วนรายไดบ้ริการท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากธุรกิจตู้
เติมเงิน ซ่ึงมีรายไดจ้ากค่าบริการ และมีอตัราก าไรขั้นตน้ประมาณ 50% ซ่ึงจะแบ่งกบั franchisee คนละคร่ึง แต่ไม่สามารถ
เปรียบเทียบตวัเลขรายไดก้บัปีท่ีแลว้ได ้เน่ืองจาก จ านวนตูบุ้ญเติมท่ีมีสัดส่วนเพ่ิมมากข้ึน  

ผู้ถือหุ้น : คุณพรีนาถ โชติพฒันา ซกัถามดงัน้ี งบการเงินค่อนขา้งสับสน มีการบนัทึกรายการส ารองผลขาดทุนโครงการ และ
รายการโอนกลบัส ารองผลขาดทุนงานโครงการในงบการเงิน อยากทราบวา่ หากการตดัรายการดงักล่าว แลว้ผลการด าเนินงาน
จะเป็นอยา่งไร  

คุณอรินทร์ ช้ีแจงว่า ผลของรายการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ ERP จ านวน 277 ลา้นบาทไม่มีผลกระทบต่อก าไรหรือ
ขาดทุนในปีน้ีแลว้ เน่ืองจากบริษทัไดบ้นัทึกส ารองผลขาดทุนไปแลว้ในงบการเงินปีก่อนๆ และคุณชชัวิน ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า 
เป็นการรับรู้รายการตามหลกัการบญัชี ซ่ึงไม่ให้รับรู้รายไดเ้น่ืองจากในขณะนั้นยงัไม่มีรายไดเ้ขา้มามีแต่ขาดทุน แต่พอปีน้ีมี
รายไดเ้ขา้มา บริษทัจึงรับรู้รายไดแ้ละตน้ทุน รวมทั้ง ส ารองผลขาดทุนท่ีเคยรับรู้ไปแลว้ ผลสุทธิของรายการน้ีจึงเท่ากบัศูนย ์
ส าหรับปีน้ี มีรายไดจ้ากขาย License เพ่ิมเติมใหก้บัการไฟฟ้านครหลวง   

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อ คุณอรินทร์ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั
ตามท่ีรายงานขา้งตน้    

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

คุณอรินทร์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 57 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท ารายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั  งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ “งบการเงิน” ใน
รายงานประจ าปี 2554 ตั้งแต่หน้าท่ี 68-103 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยไดแ้สดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว จากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้บอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ผู้ถือหุ้น : คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามว่า ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร
เพ่ิมสูงข้ึนจากปีก่อน เกิดจากสาเหตุใด 

คุณอรินทร์ ไดต้อบค าถามดงัน้ี ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหารท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากค่าใชจ่้ายในการผลิตส่วน
หน่ึงจ านวน 24 ลา้นบาท ไดร้วมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารแทนตน้ทุนผลิต เน่ืองจากโรงงานของบริษทัไดล้ดการ
ผลิตลง ซ่ึงเป็นผลกระทบจากอุทุกภยัท่ีเกิดข้ึนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปีน้ี นอกจากน้ี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจ านวน 20 ลา้นบาท และค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสิทธิการหาผลประโยชน์บนป้ายจราจรอจัฉริยะท่ีเพ่ิมข้ึน
จ านวน 16 ลา้นบาท 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองงบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,295,081 เสียง 
เห็นดว้ย   : 733,295,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 4  พจิารณาจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 

คุณอรินทร์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51 
ก าหนดวา่บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษทัมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัภาษีเงินได ้ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรส ารองตาม
กฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ี
ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงาน
รวมถึงการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ  

บริษทัมีก าไรสะสมจดัสรร – ส ารองตามกฎหมายยกมา ณ วนัตน้ปี 2554 จ านวน 39,926,330.97 บาท และมีก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 394,919,950.90 บาท ดงันั้น บริษทัจะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิจ านวน 8,073,669.03 บาท ไวเ้ป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนส ารองตามกฎหมายครบเต็มจ านวน 48,000,000 บาท หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือจดัสรรก าไรจ านวนดงักล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ในอตัราหุน้ละ 0.29 บาท คิด
เป็นจ านวนเงิน 278.4 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 0.09 บาทต่อหุ้น ซ่ึงเป็นการจ่าย
จากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.20 บาทต่อหุ้น จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน 
(ไม่ไดรั้บเครดิตภาษี) ทั้งน้ี เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  
คิดเป็นเงินจ านวน 115.2 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดน้ีอีกในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 163.2 ลา้น
บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนจ านวน 0.09 บาทต่อหุน้ ซ่ึงเป็นการจ่ายจากก าไรส่วนท่ีเสียภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไดรั้บเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวล
รัษฎากร ส่วนท่ีเหลือจ านวน 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากก าไรสุทธิท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (ไม่ไดรั้บเครดิตภาษี)  

โดยก าหนดช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 
225 แห่งพ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 เมษายน 2555 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวรายละเอียดในวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ดงันั้น คุณอรินทร์ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2554 ตาม
รายละเอียดท่ีน าเสนอดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,295,081เสียง 
เห็นดว้ย   : 733,295,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดวาระ 

คุณอรินทร์ แถลงว่าต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 17 และ 18 ไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งคณะกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑท่ี์กฏหมายก าหนดและในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการในขณะนั้น โดย
กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกได ้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 มี
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ ต าแหน่ง: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ     ต าแหน่ง: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษป์รีดา   ต าแหน่ง: กรรมการ 

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีครบวาระในปีน้ี บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและตรงตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษทั แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัแต่อย่างใด ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายช่ือ
ดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง   

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดวาระเป็นรายบุคคล 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัมาเป็นกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอ โดยประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

1. นายพงษช์ยั อมตานนท ์ ต าแหน่ง: กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร  
จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,407,381 เสียง 
เห็นดว้ย    : 733,407,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

2. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ     ต าแหน่ง:  กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 
จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,407,376 เสียง 
เห็นดว้ย    : 733,407,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษป์รีดา   ต าแหน่ง: กรรมการ 
จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,407,376 เสียง 
เห็นดว้ย    : 733,407,376 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 
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วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

คุณอรินทร์ แจง้ท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 34 
ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวลั เบิ้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยเปรียบเทียบ
อา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์และภาระหน้าท่ีของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึง
พิจารณาจากสภาวการณ์ทางธุรกิจและผลก าไรของบริษัทแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2555 ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จประจ าปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานกรรมการบริษทั     33,000 บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
- กรรมการบริษทั                                           22,000 บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ                      49,500 บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 
- กรรมการตรวจสอบ                                  46,200 บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหน่ึงคร้ัง 

ค่าเบ้ียประชุมส าหรับปี 2555 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ไดก้ าหนดให้เท่ากบัอตัราค่าเบ้ียประชุมประจ าปี 2554 นอกจากน้ียงัได้
ก าหนดเงินบ าเหน็จประจ าปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท (2554: ไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท) โดยก าหนดจดัสรรให้เฉพาะ
กรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ 

คุณอรินทร์ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัถือว่ามีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี  

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวรายละเอียดในวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 

มติ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2555 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 79,662,081 เสียง 
เห็นดว้ย   : 79,662,081 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555 

คุณอรินทร์  แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
59 และ 60 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ประจ าปี 2555 ทั้ งน้ี ก าหนดให้ผูส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูป้ฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2554) 
2. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  



 11 

3. นางสาวทิพวลัย ์นานานุวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรายอ่ืน
ของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสัมพนัธ์
และ/หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกับบริษทั/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว นอกจากน้ี 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จ  ากดั ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัย่อยและบริษทัร่วมอีก 7 แห่ง และ
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2555 เท่ากบัค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2554 ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีจ่ายให้แก่บริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั ไดแ้ก่ ค่าบริการรับรอง
ขอ้มลูทางบญัชี และค่าบริการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การท าลายสินคา้คงเหลือ รวมเป็นจ านวน 30,000 บาท 

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวรายละเอียดในวาระน้ี 

ผู้ถือหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์หงส์ ซักถามดงัน้ี การจา้งผูส้อบบญัชีให้ตรวจสอบบญัชีของทั้งบริษทัและบริษทัย่อยเป็นจ านวน
เงินเกือบ 3 ลา้นบาท เป็นไปไดไ้หมท่ีผูส้อบบญัชีจะไม่คิดค่าบริการรับรองทางบญัชี ส่วนการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การท าลาย
สินคา้ ท  าไมตอ้งมีกระบวนการน้ีและมีการสังเกตการณ์ทุกปีหรือไม่ จ านวนสินคา้คงเหลือในแต่ละปีมีประมาณเท่าใด  

คุณพงษช์ยั ไดช้ี้แจงวา่ สินคา้คงเหลือท่ีท าลายนั้นเป็นสินคา้เก่าเก็บคา้งสตอ็กหรือสินคา้ไม่สามารถจ าหน่ายไดแ้ลว้ ซ่ึงจะตอ้งมี
การท าลาย เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถถือเป็นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได ้ซ่ึงการท าลายสินคา้คงเหลือ
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากรจ าเป็นจะตอ้งมีผูส้อบบญัชีเขา้ร่วมสังเกตการณ์ดว้ย ดงันั้น บริษทัจึงว่าจา้งให้
ผูส้อบบญัชีของบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั เขา้ร่วมสังเกตการณ์การท าลายสินคา้คงเหลือ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม คุณอรินทร์ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2555  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2555 จ  านวน 1,090,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 733,407,381 เสียง 
เห็นดว้ย   : 733,407,381 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  

เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองใดท่ีจะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงขอให้คุณพงษ์ชยั เสนอรายละเอียดโครงการในอนาคตของ
บริษทัส าหรับปี 2555 ใหท่ี้ประชุมรับทราบดงัน้ี 

คุณพงษช์ยัไดเ้รียนช้ีแจงวา่ ในปีน้ีบริษทัมีแนวทางการด าเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามสายธุรกิจ ดงัต่อไปน้ี  

ธุรกิจอีเอม็เอส  

ในปีท่ีผา่นมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธนัวาคม 2554 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยั ถึงแมว้่าโรงงานของบริษทัจะไม่ได้
รับผลกระทบ แต่บริเวณพ้ืนท่ีรอบนอกโรงงานและ Supply chain ไดรั้บผลกระทบ และตั้งแต่ตน้ปี 2555 ค าส่ังการผลิตก็เร่ิม
ทยอยกลบัเขา้มา และเร่ิมดีข้ึนเร่ือยๆ ตามล าดบั โดยในเดือนมีนาคม 2555 มีค  าส่ังผลิตเขา้มามากกว่าร้อยละ 90 นอกจากน้ี 
บริษทัยงัไดรั้บค าส่ังผลิตจากลูกคา้รายใหม่ๆ เพ่ิมเติม อาทิ บมจ. เบนชม์าร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย)  เป็นตน้  
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ธุรกิจโทรคมนาคม  

ในปีน้ี ทั้ง บมจ. ทีโอที (TOT) และบมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) จะมีการลงทุนตามนโยบายบอร์ดแบนดแ์ห่งชาติ ใน
ประเทศไทย มีครัวเรือนมากกวา่ 18 ลา้นครัวเรือน แต่มีครัวเรือนไม่ถึง 5 ลา้นครัวเรือนที่สามารถใชอิ้นเตอร์เน็ตได ้ยงัมีโอกาส
อีกมากท่ีให้บริษัทสามารถเข้าไปให้บริการหรือประมูลโครงการท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อรองรับนโยบายบอร์ดแบนด์
แห่งชาติ บริษทัเป็นผูว้จิยัและผลิตสินคา้โทรคมนาคมเองทั้งหมด ตามแผนการลงทุนของบมจ. ทีโอที โครงการ เอ็นจีเอ็น ซ่ึง
มลูค่าประมาณ 13,000 ลา้นบาท มีแนวโน้มท่ีจะลา้ชา้ ซ่ึงเป็นผลดีต่อบริษทั เพราะตูชุ้มสายท่ีบริษทัติดตั้งไปส าหรับโครงการ
ใหญ่ๆ ยงัมี slot ใหติ้ดตั้งการ์ดเพ่ิมเติมไดอี้กมากมาย ไม่ว่าจะเพ่ิมความเร็วของอินเตอร์เน็ต หรือแมแ้ต่เพ่ิมการ์ด FTTx ซ่ึงการ
ขายการ์ดไดก้ าไรค่อนขา้งมาก ส่วน CAT จะมีโครงการ FTTx ซ่ึงมูลค่ามากกว่า 6,000 ลา้นบาท รวมถึงการปรับปรุงโครงข่าย 
IP ท่ีมูลค่าประมาณ 1,350 ลา้นบาท นอกจากน้ี ยงัมีโครงการฟรี Wi-Fi ของรัฐบาล ท่ีมีแผนจะติดตั้งมากกว่า 30,000 จุด ซ่ึง
บริษทัไดร่้วมวจิยัและพฒันาระบบ Wi-Fi ซ่ึงมีราคาถูกกวา่น าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ บริษทัไดมี้การวิจยัและพฒันา Android 
Tablet ท่ีสามารถพฒันาเช่ือมต่อกบัระบบ IP Phone และมาพร้อมกบัล าโพง ซ่ึงเตรียมท่ีจะวางจ าหน่ายกบัหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ   

ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง อาทิเช่น 

 โครงการ ERP ท่ีท  าให้การไฟฟ้านครหลวงได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแลว้ และมีรายไดจ้ากค่าบ ารุงรักษาในปีน้ี
มากกวา่ 100 ลา้นบาท  

 Nurse call เป็นสินคา้ท่ีมีการใชจ้ริงในโรงพยาบาลชั้นน า เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลต ารวจ เป็นตน้  
 ส าหรับแยกฉลาด บริษทัไดมี้การขยายการขายอยา่งต่อเน่ือง ในแต่ละปี มีรายไดม้ากกวา่ 80 ลา้นบาท 
 ส าหรับ LED street light การไฟฟ้านครหลวงมีนโยบายท่ีจะเปล่ียนไฟถนนเป็นไฟส่องสว่างชนิด LED ซ่ึงสามารถ

ประหยดัไฟไดม้ากกวา่ 50%  
 อุปกรณ์ติตตามยานพาหนะมีการติดตั้งมากกวา่ 10,000 คนั และมีผลก าไรมาโดยตลอด 
 มิเตอร์ไฟฟ้า การไฟฟ้าภูมิภาคมีนโยบายท่ีจะเปล่ียนมิเตอร์เป็นรุ่น smart grid ในอีก 10 ปี ขา้งหน้า ซ่ึงจะมีการส่งขอ้มูล

ผา่นระบบคอมพิวเตอร์ และในเดือนเมษายนน้ี บริษทัมีแผนท่ีเขา้ร่วมจะประมลูมิเตอร์เพ่ิมเติมกบัการไฟฟ้านครหลวง  

ธุรกิจใหบ้ริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมติั 

รูปแบบการด าเนินธุรกิจของธุรกิจตูเ้ติมเงินนั้น บริษทัไม่มีนโยบายขายตูเ้ติมเงิน แต่ท าเป็นระบบแฟรนไชส์ โดยทุกรายการจะ
มีการเช่ือมต่อสัญญาณตรงกบั service operator และ server ของบริษทั เพื่อให้บริการท่ีรวดเร็ว ตูเ้ติมเงินน้ีมีอตัราความแม่นย  า
ในการเติมเงินและการส่ง SMS เพ่ือยนืยนักบัลูกคา้สูงถึงร้อยละ 99.99 ซ่ึงรายไดค่้าบริการจะมีการแบ่งคร่ึงกบัผูซ้ื้อแฟรนไชส์ 
ซ่ึงในปีน้ี บริษทัมีแผนท่ีจะขยายและพฒันาตูเ้พ่ิมข้ีน บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีประมาณ 13% ของยอดเติมเงิน (โดยแบ่งเป็นค่า
คอมมิชชัน่ (commission) จาก service operator 4.5% และค่าบริการ (service charge) ประมาณ 8-9%) ขณะน้ีมีตูเ้ติมเงินอยู่ทัว่
ประเทศมากกว่า 17,000 ตู ้และมียอดเติมเงินรายวนัประมาณ 12 ลา้นบาท มีผูม้าใช้บริการมากกว่า 440,000 รายการต่อวนั 
นอกจากน้ี บริษทัมี call center ท่ีท  างานทุกวนั 24 ชัว่โมง เพ่ือใหบ้ริการแก่ลูกคา้  

ปัจจุบนั ยอด ARPU (รายไดต่้อตูต่้อเดือน) ประมาณ 23,000 บาทต่อเดือน ในปีน้ี บริษทัคาดว่าจะมียอดเติมเงินประมาณ 5,000 
ลา้นบาท และปีถดัไป ยอดเติมเงินประมาณ 8,000 ลา้นบาท บริษทัมีแผนการเพ่ิมตูป้ระมาณ 1,000 ตูต่้อเดือน โดยบริษทั
ตอ้งการเพ่ิมตูใ้หไ้ดถึ้ง 30,000 ตู ้และ ARPU ใหไ้ดถึ้ง 25,000 บาทต่อเดือน 

ในอีก 1-2 ปีขา้งหนา้ บริษทัมีโครงการท่ีจะออกตูแ้บบใหม่ ซ่ึงสามารถขายสินคา้และเติมเงินได ้เช่น ตูข้ายของ ตูถุ้งยาง เคร่ือง 
Bill payment ตู้น ้ าด่ืม เป็นตน้ โดยตู้น ้ าด่ืมสามารถเติมเงินและผลิตน ้ าด่ืมท่ีสะอาดโดยสามารถควบคุมทุกอย่างผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ มีการวดัคุณภาพน ้าตลอดเวลาเพ่ือใหไ้ดน้ ้ าท่ีสะอาดและมีคุณภาพ โดยปกติน ้าด่ืมมีตน้ทุนค่าขนส่งค่อนขา้งสูง แต่
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บริษทัไดมี้การออกแบบขวดน ้ าให้เล็กและแบนเพื่อประโยชน์ในการขนส่ง ซ่ึงบริษทัวางแผนท่ีจะติดตั้งตูน้ ้ าด่ืมทัว่ประเทศ 
นอกจากน้ี ตูน้ ้ าด่ืมยงัสามารถผลิต น ้าโซดา น ้าแร่ รวมถึงใหบ้ริการน ้าเยน็ ไดอี้กดว้ย  

ในส่วนของธุรกิจเติมเงินในต่างประเทศนั้น บริษทัมีการขยายการลงทุนไปยงัประเทศฟิลิปปินส์ และเวียดนาม แลว้ โดยใน
ประเทศฟิลิปปินส์ มีการติดตั้งตูเ้ติมเงิน 600 ตู ้ประเทศเวียดนาม มีการติดตั้งตูเ้ติมเงิน 1,000 ตู ้ส่วนประเทศอินโดนีเซียอยู่
ระหวา่งการพิจารณาหาผูร่้วมทุน 

หลงัจากนั้น คุณพงษช์ยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ผู้ถือหุ้น : คุณฉัตรชัย สิริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซักถามดงัน้ี ประเด็นของธุรกิจอีเอ็มเอส ท่ีมีลูกคา้
หลกัอยูเ่พียง 1 ราย และมีสัดส่วนของรายไดม้ากกว่า 50% ของรายไดร้วม บริษทัมีการบริหารความเส่ียงอย่างไร และธุรกิจ
โทรคมนาคมท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง บริษทัมีขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งไร 

คุณพงษช์ัย ไดช้ี้แจงดงัน้ี บริษทัตระหนักถึงการพึ่งพิงค าส่ังผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ค่อนขา้งมาก อย่างไรก็ตาม บริษทัมี
นโยบายท่ีจะลดการพึ่งพาลูกคา้ดงักล่าวลง โดยการหาลูกคา้รายใหม่ๆ ขณะน้ีก าลงัการผลิตไม่เพียงต่อความตอ้งการเน่ืองจาก
บริษทัมีลูกคา้รายใหม่ๆ วา่จา้งใหป้ระกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ ดงันั้น ในปีน้ี บริษทัจะมีการเพ่ิมสายการผลิตอีก 2 ราย เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  

ธุรกิจโทรคมนาคมท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูงโดยเฉพาะจากจีน แต่งานโครงการใหญ่ๆ ของภาครัฐ จะมีการกระจายไปให้
ผูป้ระกอบการหลายราย ไม่สามารถจะให้บริษทัเดียวรับผิดชอบโครงการใหญ่ได ้ส าหรับโครงการใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนมีความ
ซับซ้อนและค่อนข้างยาก และต้องอาศัยความช านาญและใช้เวลาในการด าเนินโครงการ จึงจ าเป็นต้องกระจายให้
ผูป้ระกอบการหลายราย 

ผู้ถิอหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามวา่ ธุรกิจตูบุ้ญเติมถึงจุดคุม้ทุน (Break even) หรือยงั และเม่ือใด ตูเ้ติมเงินตดัค่าเส่ือมราคาก่ีปี  

คุณพงษ์ชัย ได้เรียนช้ีแจงดังน้ี ตู้บุญเติมมีการตัดค่าเส่ือมราคา 5 ปี โดยให้ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด เป็น
ผูด้  าเนินการ โดยในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ผลประกอบการของบริษทัเร่ิมมีก าไร ในปีท่ีผ่านๆ มา ผลประกอบการของบริษทั
ยงัคงขาดทุนอยู ่เน่ืองดว้ยเหตุผลหลายประการ ไดแ้ก่ ค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลจากการท่ีบริษทัขายตูเ้ติมเงินให้แก่
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั จะตอ้งมีการบวกก าไรส่วนเพ่ิม นอกจากน้ี บริษทัยงัไม่สามารถเรียกเก็บค่าแฟรนไชส์จาก
ผูซ้ื้อไดเ้ตม็จ านวนเน่ืองจากตอ้งการขยายจ านวนตูเ้ติมเงินใหม้ากข้ึน  

คุณชชัวนิ ไดเ้รียนช้ีแจงเพ่ิมเติมดงัน้ี บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั มีผลประกอบการขาดทุนส าหรับปีท่ีผ่านมาจ านวน 
25 ลา้นบาทโดยเป็นค่าเส่ือมราคาจ านวน 85 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม เม่ือบวกกลบัรายการค่าเส่ือมราคาดงักล่าวแลว้จะพบว่า 
บริษทัมีก าไรท่ีเป็นเงินสดประมาณ 60 ลา้นบาท แต่ถา้พิจารณาผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริษทั จะพบว่าธุรกิจน้ี
มีก าไรแลว้   

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามวา่ บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดในบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากดั และท าไมตอ้งถือหุน้แค่นั้น 

คุณพงษ์ชัย ไดเ้รียนช้ีแจงดงัน้ี บริษทัถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวร้อยละ 51 เน่ืองจากผูถื้อหุ้นอีกกลุ่มหน่ึงไดน้ าความรู้ในดา้น
การตลาดมาช่วยขยายธุรกิจตูเ้ติมเงิน ดงันั้น บริษทัจึงตอ้งให้ผูร่้วมทุนถือหุ้นในสัดส่วนท่ีเหลือเพ่ือไม่ให้เป็นการเอารัดเอา
เปรียบ 

ผู้ถือหุ้น : คุณคณณัฏฐ์ ยนต์หงส์ ซกัถามดงัน้ี บริษทัมีนโยบายบริหารจดัการ D/E Ratio อย่างไร ตูบุ้ญเติมมีอายุการใชง้านก่ีปี 
และบริษทัมีนโยบายในการรักษาพนกังานฝ่ายวจิยัและพฒันาอยา่งไร 
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คุณพงษช์ยั ไดช้ี้แจงว่า บริษทัไดใ้ห้ความส าคญักบั D/E Ratio และพยายามควบคุมให้อตัราส่วนดงักล่าวลดลง ส่วนหน่ึงเป็น
ผลมาจากการให้เครดิตสินเช่ือทางการคา้กับบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ค่อนขา้งมาก จึงมีส่วนท าให้ D/E Ratio 
ค่อนขา้งสูง อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีแผนการท่ีจะเพ่ิมทุนในบริษทัย่อยดงักล่าว เพื่อน าเงินมาใชใ้นการขยายธุรกิจ และช าระคืน
หน้ีใหแ้ก่บริษทั ซ่ึงก็จะท าให ้D/E Ratio ลดลง 

อายใุชง้านของตูบุ้ญเติมประมาณ 8-10 ปี ซ่ึงใชว้สัดุท่ีคุณภาพเหมือนตูชุ้มสายโทรศพัท ์ส าหรับตู้ vending เป็นการน าตูมื้อสอง
จากญ่ีปุ่นมาดดัแปลงใหเ้ติมเงินมือถือได ้ส าหรับแผงวงจรและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์อ่ืนๆ ท่ีอยู่ภายในตูมี้อายุการใชง้านเกิน 5 
ปี 

ส าหรับหน่วยงานวจิยัและพฒันา บริษทัมีการดูแลอยา่งเป็นพิเศษและมีสวสัดิการท่ีดี มีโบนสัพิเศษให้ ถา้สามารถวิจยัสินคา้ได้
ตามก าหนด การลาออกก็นอ้ย ส าหรับประเทศในแถบอาเซียน ไม่มีประเทศใดท่ีมีหน่วยวจิยัและพฒันาสินคา้โทรคมนาคม เช่น 
FTTx, MSAN และอ่ืนๆ ไดเ้ช่นเดียวกบับริษทัซ่ึงมีทีมวจิยัและพฒันาท่ีเป็นคนไทยทั้งหมด   

ผู้ถือหุ้น : คุณไกรวัลย์ คทวณิช ไดก้ล่าวขอบคุณคุณพงษช์ยัและผูบ้ริหารของบริษทัท่ีไดด้  าเนินการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัสินคา้
ของบริษทัตามท่ีไดแ้จง้ให้คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัรับทราบในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปีท่ีผ่านมา และได้
แจง้ให้ทราบถึงขอ้ผิดพลาดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2554 หน้าท่ี 86 ซ่ึงไม่ไดแ้สดงหน่วยนับของจ านวนเงินท่ีแสดงใน
หัวขอ้ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร” และ “เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน” จากนั้น คุณไกรวลัยไ์ด้
สอบถามดงัน้ี เคร่ือง Bill payment (counter service) ค่อนขา้งมีขนาดเล็ก ผลิตภณัฑน้ี์ตอ้งการท่ีจะวางท่ีร้านสะดวกซ้ือเพ่ือท า
ธุรกรรมอ่ืนๆ คลา้ยกับร้าน 7-11 หรือไม่ และเม่ือเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ท าไมตู้บุญเติมจึงมีความเสถียรมากกว่า และทาง
ผูบ้ริหารไดเ้รียนช้ีแจงในตอนตน้วา่ตูน้ี้มีอตัราความแม่นย  า 99.99% ตูข้องบริษทัมีความแม่นย  าแตกต่างจากตูเ้อทีเอ็มอย่างไร มี
การงดใหบ้ริการในบางช่วงเวลาหรือไม่ และมีแผนการขยายตูบุ้ญเติมโดยน าไปติดตั้งตามโรงงานต่างๆ หรือไม่อยา่งไร 

คุณพงษช์ยั เรียนช้ีแจงดงัน้ี เคร่ือง Bill payment ผลิตข้ึนเพื่อรองรับรายการท่ีมีมลูค่าสูงๆ เช่น บิลค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
เน่ืองจากธุรกรรมดงักล่าวไดรั้บผลตอบแทนท่ีน้อยกว่าการเติมค่าโทรศพัท์แบบ prepaid เคร่ือง Bill payment น้ี จะตอ้งมี
อุปกรณ์ยงิ barcode และ printer เพ่ือป้องกนัความผดิพลาดท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ 

ตูบุ้ญเติมมีเสา GPRS เหมือนกบัตูเ้อทีเอ็มของธนาคาร เน่ืองจากบริษทัเป็นผูผ้ลิต GSM Routerให้บริษทัอ่ืนๆ เพ่ือน าไปติดตั้ง
กบัตูเ้อทีเอ็ม ดงันั้น ระบบการส่ือสารจึงเหมือนกบัตูเ้อทีเอ็ม นอกจากน้ี ตูบุ้ญเติมมีการฝัง IP securityไวใ้นตู ้เพื่อเป็นระบบ
ป้องกนัของตูเ้ช่นกนั 

ส าหรับอตัราความแม่นย  า 99.99% ปัจจุบนั มีคนมาใชบ้ริการท่ีตูบุ้ญเติมมากกว่า 400,000 รายการ โดยจ านวนประมาณ 200 
รายการใน 400,000 รายการ จะเป็นปัญหาเก่ียวกับแบงก์หรือเหรียญติด ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยมากเม่ือเทียบกบัจ านวน
รายการเติมเงินทั้งหมด ซ่ึงบริษทัจะรับผิดชอบโดยการเติมเงินคืนให้ลูกคา้ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผูใ้ชไ้ม่รู้วิธีการใชง้าน แต่
เม่ือผูใ้ชรู้้วธีิการใชง้านแลว้ ปัญหาเหล่าน้ีก็จะหมดไป นอกจากน้ี ตูบุ้ญเติมไม่ทอนเงิน ปัญหาก็จะนอ้ยกวา่ตูเ้อทีเอม็ 

บริษทัมีการตั้งตูบุ้ญเติมตามโรงงานต่างๆ แลว้ ในบางจุด ยอดเติมเงินประมาณ 4-5 แสนบาทต่อเดือน หรือแมแ้ต่ท่ีตลาดไทก็มี
ยอดเติมเงินสูงเช่นกนั 

ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาถ โชติพัฒนา ซักถามดงัน้ี ตูบุ้ญเติมค่อนขา้งมีการลงทุนท่ีสูงเน่ืองจากมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง 
แลว้ผูร่้วมทุนท่ีเหลือจะมีความสามารถในการเพ่ิมทุนหรือไม่ 

คุณพงษช์ยั ช้ีแจงดงัน้ี ผูร่้วมทุนท่ีเหลือก็จะตอ้งลดสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ลงไป โดยบริษทั
มีแผนการเพ่ิมทุนในบริษทัดงักล่าว ภายหลงัการเพ่ิมทุนแลว้ ผูร่้วมทุนท่ีเหลือจะมีหุน้เหลือประมาณ 10% 
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ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาถ โชติพัฒนา ซักถามดงัน้ี หลงัจากท่ีบริษทัด าเนินการส่งมอบงานโครงการ ERP ให้กบัการไฟฟ้านคร
หลวงแลว้ ท าไมบริษทัยงัคงรับงานโครงการ ERP ให้กบับมจ. การบินไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย (โครงการAirport 
Link) อีก บริษัทมีการท าสัญญาท่ีรัดกุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดป ญหาเช่นเดียวกับโครงการ ERP ของการไฟฟ้านครหลวง 
หรือไม่ อยา่งไร  

คุณพงษช์ยั ช้ีแจงดงัน้ี บริษทัจะไม่มีการผิดพลาดเหมือนกบัโครงการท่ีแลว้อย่างแน่นอน ส าหรับโครงการ Airport Link เดิม
นั้น บริษทัเป็นผูรั้บเหมาช่วง (subcontractor) ให้กบับริษทัแห่งหน่ึงในประเทศเยอรมนั แต่เน่ืองจากปัญหาภายในของบริษทั
ดงักล่าว จึงท าใหโ้ครงการตอ้งหยดุชะงกัไป ซ่ึงในขณะนั้น โครงการดงักล่าวใกลจ้ะแลว้เสร็จ ต่อมามีการเปิดประมูลโครงการ
ใหม่ บริษทัจึงไดเ้ขา้ร่วมประมลูและไดรั้บงานโครงการดงักล่าว ซ่ึงมีมลูค่างานเพ่ิมข้ึน 

งานโครงการ ERP ท่ีท  าให้แก่การบินไทย ไม่มีปัญหา เน่ืองจาก บริษทัท่ีปรึกษาท่ีท างานร่วมกบับริษทัไดเ้คยมีประสบการณ์
ท างานให้กบัการบินไทยมาก่อน และพบว่า ผูใ้ชง้านมีความรู้และเขา้ใจระบบ ERP ค่อนขา้งดี ส่ิงท่ีส าคญัของระบบ ERP คือ 
ผูใ้ชง้าน ถา้ผูใ้ชง้านเขา้ใจระบบก็จะท าใหง้านราบร่ืนข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลายบริษทัท่ีมาขอให้บริษทัท างานให้ แต่บริษทัก็
ไดป้ฎิเสธไป เน่ืองจากคาดวา่อาจเกิดปัญหาข้ึนในภายหลงั 

เม่ือสมควรแก่เวลา และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ส าหรับค าถาม 
รวมทั้ งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาบริษัทต่อไป ท่ีผ่านมา บริษทัไดพ้ิสูจน์ผลงานในหลายๆ ดา้นท่ี
ประสบความส าเร็จ และในอนาคต บริษทัอาจกา้วทดัเทียมกบับริษทัชั้นน าของโลกได ้และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 17.30 น. 

 
ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

 (นายสนิท วรปัญญา)  
 
 

ลงช่ือ           ผูบ้นัทึกการประชุม 
 (นางสาวศุภลกัษณ์ ปรมสวสัด์ิ)  
 


