
 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอล่ี ชั้น 2 โรงแรม วิก 3 แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอย
พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ   

เร่ิมการประชุม 

เจ้าหน้าท่ีบริษัทได้กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชีและท่ีปรึกษา
กฎหมายอิสระของบริษทั ดงัน้ี 

กรรมการ  

1. นายสนิท  วรปัญญา  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  
2. นายสุธรรม มลิลา  กรรมการตรวจสอบ/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  

1. นายชชัวนิ พิพฒัน์โชติธรรม ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอรินทร์ แจ่มนารี  ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีและท่ีปรึกษากฏหมายอสิระ 

1. นางสาววชุิดา ธนาพุฒิภรณ์ ทนายความอิสระ 
2. นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 
3. นางอารดา ดาวโรจน์  ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบบญัชีจาก บริษทั ส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั 

เจา้หน้าท่ีบริษทัไดเ้รียนเชิญ คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ี
ประธานในท่ีประชุม ประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 และกล่าวเปิด
ประชุม  
หลังจากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้คุณอรินทร์ แจ่มนารี ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
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ก่อนเขา้สู่การประชุม เจา้หน้าท่ีบริษทัไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและมอบ
ฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 134 ราย โดยนับจ านวนหุ้นได ้727,336,875 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.76 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ 
ของบริษทั ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย  

ต่อจากนั้น คุณอรินทร์ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน 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 

 บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode)  
 บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 ผลการนบัคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ใหก้บัผูร่้วมประชุมเป็นวาระๆ 

คุณอรินทร์ไดแ้สดงตวัอยา่งบตัรลงคะแนนและหนา้จอคอมพิวเตอร์แสดงผลคะแนนบนจอโปรเจค็เตอร์ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 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  

คุณอรินทร์ช้ีแจงต่อไปวา่ ในการก าหนดวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาระเบียบวาระตามท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติั
เม่ือวนัที่ 20 กุมภาพนัธ์ 2556  

คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเก่ียวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม 
ดงันั้น คุณอรินทร์จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555  

คุณอรินทร์ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555  เม่ือวนัท่ี 30 มีนาคม 2555 และไดจ้ดัท า
และน าส่งส าเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั รวมทั้งไดจ้ดัส่งส าเนารายงานประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เพื่อให้ท่ี
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความ
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คิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อ
หุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2555 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,848,777 เสียง 
เห็นดว้ย   : 726,848,777 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 

คุณชัชวิน พพิฒัน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารไดน้ าเสนอขอ้มลูเก่ียวกบับริษทัดงัน้ี 

บริษัทด าเนินธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพภายใต้การ
บริหารงานท่ีมีธรรมาภิบาล บริษทัก่อตั้งข้ึนในปี 2532 และไดเ้ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยใ์นปี2548 ธุรกิจหลกัของกลุ่ม
บริษทั แบ่งออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงัน้ี  

1) ธุรกิจอีเอม็เอส ประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงแบ่งออกได ้2 ลกัษณะ คือ งาน 
Turnkey (บริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาวตัถุดิบ) และ งาน Consign (ลูกคา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัหาวตัถุดิบ) ลูกคา้
หลกัไดแ้ก่ เวสเทิร์น ดิจิตอล ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอรร่ิง โตชิบา แคเรียร์ เป็นตน้ และธุรกิจจ าหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ซ่ึงด าเนินธุรกิจโดยบริษทั อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากดั ในปี 2555 สัดส่วนรายไดข้องธุรกิจอีเอ็มเอส คิดเป็นร้อยละ 67 ของ
รายไดห้ลกัของบริษทั  

2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม 
ผลิตภณัฑข์องบริษทั อาทิ เช่น MSAN, PABX, DWDM, GPON เป็นตน้ ลูกคา้หลกัไดแ้ก่ บมจ. ทีโอที โดยบริษทัจ าหน่าย
อุปกรณ์ชุมสายโทรศพัท์และอินเตอร์เน็ตให้แก่ บมจ. ทีโอที มากกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนทั้งหมดของคู่สายโทรศพัท์และ
อินเตอร์เน็ต (พอร์ต) ของบมจ. ทีโอที รายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมส าหรับปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายไดห้ลกัของบริษทั  

3) ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ฟจราจร ไฟถนน รับเหมาติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์
วงจรปิด (CCTV) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑป้์ายอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑมิ์เตอร์วดัไฟระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุรกิจจดัเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้าย
จราจรอจัฉริยะและธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP) ในปี 2555 สัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 
15 ของรายไดห้ลกัของบริษทั  

4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบดว้ย ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงมีแนวโน้มเติบโต
เพ่ิมข้ึน ในปี 2555 รายไดจ้ากธุรกิจดงักล่าวคิดเป็นร้อยละ 10 ของรายไดห้ลกัของบริษทั ณ ส้ินเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 บริษทัมี
จ านวนตูเ้ติมเงิน 23,500 ตู ้มีแอพพลิเคชัน่ท่ีให้บริการไดก้ว่า 14 แอพพลิเคชัน่ จ  านวนเบอร์โทรศพัทข์องผูใ้ชบ้ริการ 13 ลา้น
เลขหมาย จ านวนรายการเฉล่ียต่อวนั 6 แสนรายการต่อวนั มีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ทั้งน้ี บริษทัคาดว่ายอดเติมเงิน
ส าหรับปี 2556 จะเพ่ิมข้ึนเป็น 8 พนัลา้นบาท 

คุณชชัวนิไดก้ล่าวถึงโรงงานของบริษทัว่ามีพ้ืนท่ีประมาณ 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ท่ีจงัหวดันครปฐม มีก าลงัการผลิต 3,000 
ลา้นจุดต่อปี มีสายการผลิตจ านวน 3 สายการผลิต ประกอบดว้ย SMT จ  านวน 15 สายการผลิต Manual Insertion จ านวน 3 
สายการผลิต และ Final Assembly จ านวน 2 สายการผลิต และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนั้น คุณชชัวินไดแ้นะน า
เก่ียวกับฝ่ายวิจัยและพฒันาของบริษัท ซ่ึงมีบุคลากรมากกว่า 200 คน ท าหน้าท่ีวิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีมีราคา
ประหยดักวา่การน าเขา้สินคา้จากต่างประเทศ  
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หลงัจากนั้น คุณชชัวนิไดใ้หคุ้ณอรินทร์สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

คุณอรินทร์รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2555 ดงัน้ี 

สรุปผลการด าเนินงาน 

หน่วย: ลา้นบาท 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 5,887 8,870 11,544 
ก าไรสุทธิ 93 370 318 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจหลกัส าหรับปี 2555 จ  านวน 5,887 ลา้นบาท ลดลงร้อยละ 34 เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดส้ าหรับปี 2554 
ซ่ึงมีจ านวน 8,870 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายไดจ้ากงานรับจา้งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ลูกคา้
รายใหญ่รายหน่ึง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ตลอดจนการชะลอตวัของงานโครงการภาครัฐในส่วนของงานดา้นโทรคมนาคม  

บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2555 จ านวน 93 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบัก าไรสุทธิส าหรับปี 2554 ซ่ึงมีจ านวน 370 ลา้นบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 75 ทั้งน้ี เน่ืองจากการชะลอตวัของงานรับจา้งผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และงานรับเหมาโครงการภาครัฐใน
ส่วนของงานดา้นโทรคมนาคม นอกจากน้ี ในปี 2554 บริษทัมีก าไรจากการขายสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP ให้แก่การ
ไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้สูงถึง 223 ลา้นบาท  

รายได้แยกตามธุรกจิ  

ธุรกิจอีเอม็เอส  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2555 จ านวน 3,948 ลา้นบาท ลดลง 1,513 ลา้นบาท เน่ืองจากการชะลอตวัของ
ธุรกิจรับจา้งประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเวสเทิร์น ดิจิตอล ซ่ึงเป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษทัลดค าส่ังจา้งประกอบ
ฮาร์ดดิสก์ลง ทั้งน้ี เป็นผลสืบเน่ืองจากอุทุกภยัเม่ือปลายปี 2554 ส่งผลให้ค  าส่ังจา้งผลิตลดลงในช่วงคร่ึงปีแรก ประกอบกับ
ตลาดฮาร์ดดิสกอ์ยูใ่นสภาวะชะลอตวัลงจากทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและแรงกดดนัทางดา้นเทคโนโลยท่ีีจะมีการเปล่ียนแปลงใน
ระยะเวลาอนัใกล ้ส่วนของการจ าหน่ายช้ินส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ บริษทัยงัคงรักษาระดบัของยอดขายและก าไรขั้นตน้ไดใ้กลเ้คียง
กบัปีก่อน  

ธุรกิจโทรคมนาคม   

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคม จ านวน 480 ลา้นบาท ลดลง 1,156 ลา้นบาท เน่ืองจากการชะลอตวัของงาน
ประมลูโครงการดา้นโทรคมนาคมของภาครัฐ  

 
ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ธุรกิจอีเอม็เอส 3,948 67 5,461 62 8,986 78 
ธุรกิจโทรคมนาคม 480 8 1,636 18 1,782 15 
ธุรกิจเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง 906 15 1,432 16 639 6 
ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์
และเติมเงินมืออตัโนมติั 

553 10 341 4 137 1 

รวมรายได้จากธุรกจิหลกั 5,887 100 8,870 100 11,544 100 
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ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 906 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากงานดา้นสัญญาณไฟ
จราจร จอ LED และกลอ้ง CCTV จ านวน 518 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการรับจา้งพฒันาระบบ ERP จ  านวน 388 ลา้นบาท  

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมติั 

ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออตัโนมติั จ านวน 553 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 212 ลา้น
บาท เน่ืองจากจ านวนตูเ้ติมเงินและยอดเติมเงินต่อตูท่ี้เพ่ิมข้ึน  

ก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิ 

ในปี 2555 บริษทัมีก าไรขั้นตน้จ านวน 790 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 13.42 ลดลงจากปี 2554 ซ่ึงมีก าไร
ขั้นตน้จ านวน 1,185 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ร้อยละ 13.36 โดยสอดคลอ้งกบัรายไดท่ี้ลดลงของธุรกิจอีเอ็มเอส 
โทรคมนาคม และเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง  

บริษทัมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2555 จ านวน 93 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิร้อยละ 1.6 ลดลงร้อยละ75 เน่ืองจาก ในปี2554 
บริษทัมีก าไรจากการขายสิทธ์ิการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SAP ให้แก่การไฟฟ้านครหลวง ซ่ึงมีก าไรขั้นตน้สูงถึง 223 ลา้นบาท 
ดงันั้น จึงท าใหก้ าไรสุทธิส าหรับปี 2554 เพ่ิมสูงข้ึน 

ฐานะการเงิน 

สินทรัพยร์วม ณ ส้ินปี 2555 ลดลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของลูกหน้ีการคา้และรายไดท่ี้ยงัไม่เรียก
ช าระ เน่ืองจากบริษทัด าเนินโครงการและส่งมอบงานให้แก่คู่สัญญาไดต้ามก าหนดเวลาและสามารถเก็บเงินค่าจา้งตามสัญญา
ได ้ประกอบกบั ในระหวา่งปี 2555 ยงัไม่มีโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐเกิดข้ึน จึงท าให้ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้และรายได้
ท่ียงัไม่เรียกช าระลดลง 

หน้ีสินรวม ณ ส้ินปี 2555 ลดลงจากปีก่อน โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะส้ันส าหรับงานโครงการท่ี
แลว้เสร็จ นอกจากน้ี บริษทัไดรั้บเงินกู้ยืมระยะยาวจ านวน 52 ลา้นบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและจดัหาทรัพยสิ์น 
ตลอดจน การจ่ายช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจ านวน 204 ลา้นบาท   

ส่วนของผูถื้อหุ้น ณ ส้ินปี 2555 เพ่ิมข้ึนจ านวน 25 ลา้นบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิส าหรับปี 2555 จ านวน 103 ลา้นบาท 
และเงินเพ่ิมทุนจากผูถื้อหุ้นส่วนน้อยของบริษทัย่อยจ านวน 85 ลา้นบาท ในขณะเดียวกัน ส่วนของผูถื้อหุ้นลดลงจากการ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จ านวน 163 ลา้นบาท 

อตัราส่วนทางการเงิน 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ส าหรับปี 2553 - 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (%) 4 13 5 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (%) 6 27 26 

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมและอตัราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส าหรับปี 2555 ลดลงจากปีก่อน 
เน่ืองจากการลดลงของก าไรสุทธิ 
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โครงสร้างทุน 

 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 2.1 2.8 3.9 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน ณ ส้ินปี 2555 เท่ากบั 2.1 ต่อ 1 ลดลงจากปีก่อน ซ่ึงเท่ากบั 2.8 ต่อ 1 เน่ืองจากการลดลงของหน้ีสิน
ระยะส้ันส าหรับงานโครงการ  

หลงัจากคุณอรินทร์ไดร้ายงานสรุปผลประกอบการของบริษทัส าหรับปี 2555 แลว้ จึงเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นโดยขอใหผู้ถื้อหุน้บอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดเิรก พพิฒัน์ปัทมา สอบถามวา่ บริษทัมีสัดส่วนรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอส 
คิดเป็นร้อยละ 67 ของรายได้หลัก โดยมีลูกคา้หลกัคือ เวสเทิร์น ดิจิตอล อยากทราบว่า เวสเทิร์น ดิจิตอล มีรายไดคิ้ดเป็น
สัดส่วนเท่าใดของรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอส การพึ่งพารายไดจ้ากเวสเทิร์น ดิจิตอล ท าให้บริษทัมีความเส่ียงอย่างมากท่ีอาจ
ไดรั้บผลกระทบต่อความผนัผวนของรายไดข้องบริษทั ในการด าเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจนั้น บริษทัไม่ควรพ่ึงพาลูกคา้รายใดราย
หน่ึงเกินกวา่ 1 ใน 3 หรือ ร้อยละ 30 ของรายไดข้องบริษทั บริษทัมีนโยบายการก าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจอย่างไร เพ่ือมิให้ตอ้ง
พึ่งพาลูกคา้รายใหญ่เพียงรายเดียว 

คุณอรินทร์ไดช้ี้แจงวา่ ยอดขายของธุรกิจอีเอ็มเอสส าหรับปี 2555 จ านวนประมาณ 2,900 ลา้นบาท เป็นยอดขายของเวสเทิร์น 
ดิจิตอล  

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า แมว้่ายอดขายให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอลจะมีมูลค่าสูง ขณะเดียวกัน 
บริษัทจะตอ้งซ้ือวตัถุดิบจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซ่ึงไม่ไดส้ร้างผลก าไรให้แก่บริษทัมากนัก ส่ิงท่ีบริษัทได้รับจากเวสเทิร์น 
ดิจิตอล คือ ค่าจา้งผลิตหรือค่าจา้งประกอบ ซ่ึงอยู่ในระดับท่ีใกลเ้คียงกับบริษทัอ่ืนๆ ท่ีรับจา้งผลิตให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอล 
บริษทัตระหนักถึงความเส่ียงในการพ่ึงพาเวสเทิร์น ดิจิตอล เป็นอย่างดี ดงันั้น บริษทัจึงไดพ้ยายามเพ่ิมลูกคา้รายอ่ืนๆ ให้มาก
ข้ึน เช่น บริษทัผูผ้ลิตอุปกรณ์รถยนต์ของญ่ีปุ่นท่ีมีฐานการผลิตในประเทศไทย ในปัจจุบนั ตลาดฮาร์ดดิสก์มีแนวโน้มลดลง 
เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี โดยผูบ้ริโภคนิยมใชแ้ท็บเล็ตมากข้ึน ส่งผลให้ค  าส่ังผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ซ่ึง
เป็นผูผ้ลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่ ลดลงด้วยเช่นกัน ข้อดีของการรับจ้างผลิตให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอล คือ ปริมาณการผลิต
ค่อนขา้งมาก ท าใหบ้ริษทัสามารถใชก้ าลงัการผลิตไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี บริษทัมุ่งเน้นพฒันาและผลิตสินคา้ของ
บริษทัเอง ยกตัวอย่างเช่น ในปีน้ี บริษทัมุ่งเน้นพฒันาและผลิตหลอดไฟ LED โดยใช้ตราสินคา้ FORTH ซ่ึงเราคาดว่าจะ
สามารถแข่งขนักับคู่แข่งขนัในตลาดได ้ทั้งดา้นราคารวมถึงระยะเวลาการรับประกนัคุณภาพของสินคา้เพ่ิมข้ึนเป็น 3 ปี ส่ิง
เหล่าน้ีจะช่วยลดผลกระทบจากการพ่ึงพาเวสเทิร์น ดิจิตอล 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่า ตามท่ีคุณพงษ์ชัยไดช้ี้แจงว่า บริษทั
พยายามหาลูกคา้รายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม หากเปรียบเทียบธุรกิจอีเอ็มเอสของบริษทักบับริษทัอ่ืนในประเทศไทย เช่น สตาร์ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิกส์ (SMT) ฮานา ไมโครอิเล็คทรอนิคส (HANA) ซ่ึงโรงงานของบริษัทมีความทันสมยัทัดเทียมกับบริษัท
ต่างประเทศ บริษทัมีนโยบายท่ีจะหาลูกคา้ต่างประเทศเหมือนกบัทั้ง 2 บริษทัดงักล่าวหรือไม่ นอกจากน้ี ลูกคา้รายใหม่ๆ  เช่น 
บริษทัญ่ีปุ่น (มินิแบ) ซ่ึงก็มีฐานการผลิตในประเทศไทย ดงันั้น ส่ิงท่ีผมมองไม่เห็นคือ ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ บริษทัมุ่งเน้น
ธุรกิจตูเ้ติมเงินในปีท่ีผา่นมาและในปีน้ี บริษทัจะมุ่งเน้นผลิตหลอดไฟ LED ดงันั้น การมุ่งเน้นธุรกิจอีเอ็มเอสคงจะน้อย ซ่ึงผม
เสียดายศกัยภาพโรงงานของบริษทั 

คุณพงษช์ยัตอบวา่ ขอ้คิดเห็นดงักล่าวเป็นขอ้คิดเห็นท่ีดีและบริษทัจะน ากลบัไปพิจารณา อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาได ้
2 แนวทาง คือ บริษทัจะน าเคร่ืองจกัรของบริษทัไปใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษทัเองท่ีมีก าไรสูงกว่า หรือรับจา้งผลิตสินคา้
ให้กับบริษทัอ่ืนๆ โรงงานของบริษทัมีขอ้จ ากัดดา้นพ้ืนท่ี การขยายสายการผลิตโดยการเพ่ิมเคร่ืองจกัรท าไดย้าก การรับจา้ง
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ผลิตสินคา้ใหก้บัลูกคา้ต่างประเทศนั้น บริษทัจะตอ้งลงทุนเพ่ิม ซ่ึงถา้บริษทัจะด าเนินนโยบายการรับจา้งผลิตสินคา้ให้กบัลูกคา้
ต่างประเทศ บริษทัจะตอ้งเปิดสาขาในต่างประเทศ แต่ความตั้งใจของบริษทัคือบริษทัตอ้งการผลิตสินคา้ของบริษทัเอง ซ่ึงจะ
ท าก าไรไดม้ากกวา่ 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ไดส้อบถามว่าขอ้มูล Financial ratios ท่ีแสดงใน Power point เป็นขอ้มูลของปี 2011 หรือ 
2012 

คุณอรินทร์ช้ีแจง้ว่า ขอ้มูล Financial ratios ท่ีแสดงใน Powerpoint ดงักล่าวมีความผิดพลาด ท่ีจริงแลว้ บริษทัตอ้งการแสดง
ขอ้มลูเปรียบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2012, 2011 และ 2010 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพ่ิมเติมว่า รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระในงบแสดงฐานะการเงิน ณ ส้ินปี 2555 และ 
2554 มีจ านวน 909 ลา้นบาท และ 1,740 ลา้นบาท ตามล าดบั รายการดงักล่าวคืออะไร 

คุณอรินทร์ช้ีแจงว่าเป็นการรับรู้รายไดต้ามมาตรฐานการบญัชีในส่วนของงานโครงการ ซ่ึงบริษทัจะรับรู้รายไดง้านโครงการ
ตามวิธีอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จ โดยอตัราส่วนของงานท่ีท าเสร็จค านวณจากตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงเปรียบเทียบกบัประมาณ
การตน้ทุนงานทั้งหมด ส่วนรายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระเป็นรายไดท่ี้รับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก าหนดเรียกช าระตามสัญญา ซ่ึงในแต่
ละโครงการ จะมีการก าหนดงวดการเก็บเงินแตกต่างกนั เช่น 20%, 30% เป็นตน้ 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ บริษทัจะเรียกเก็บเงินไดเ้ร็วข้ึนหรือไม่ 

คุณอรินทร์ช้ีแจงว่า ข้ึนอย่างกบัการบริหารงานโครงการ ถา้หากบริษทัด าเนินงานโครงการไดแ้ลว้เสร็จตามก าหนดในสัญญา 
บริษทัก็สามารถเรียกเก็บเงินจากคู่สัญญาได ้

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ บริษทัท างานเสร็จตามก าหนดในสัญญาหรือไม่  

คุณอรินทร์ช้ีแจงว่า ตามหลกัการบญัชีแลว้ บริษทัจะถือว่าบริษทัไดท้  างานเสร็จแลว้ เพียงแต่ยงัไม่ถึงก าหนดการเรียกเก็บเงิน
ตามสัญญา  

คุณชชัวนิกล่าวเพ่ิมเติมวา่ ยอดคงเหลือของรายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระจ านวน 909 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระ
ของงานโครงการท่ีเกิดข้ึนใหม่และงานโครงการของปีก่อนท่ียงัด าเนินการอยู่ ซ่ึงบางโครงการด าเนินการเสร็จส้ินและเก็บเงิน
ไดแ้ลว้ รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระก็จะลดลง และถา้มีงานโครงการใหม่ๆ เกิดข้ึน รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระก็จะเพ่ิมข้ึน  

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ รายไดท่ี้ยงัไม่เรียกช าระดงักล่าวจะหายไปไดอ้ยา่งไร   

คุณชชัวนิตอบวา่ บญัชีดงักล่าวจะหายไปก็ต่อเม่ือบริษทัไม่รับจา้งท างานโครงการอีกต่อไป  

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ กล่าวว่า จากขอ้มูลในงบการเงิน จะเห็นไดว้่า บริษทัรับจา้งท างานให้กบัหน่วยงานภาครัฐ
ค่อนขา้งมาก ซ่ึงการพ่ึงพิงคู่สัญญาท่ีเป็นหน่วยงานภาครัฐส่งผลท าให้เกิดความผนัผวนต่อของรายไดข้องบริษทั และบริษทั
ด าเนินธุรกิจทั้งหมด 4 ธุรกิจหลกั ดงันั้น จึงอยากทราบว่า บริษทัมีความช านาญหรือความเก่งในดา้นใด ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทั
มุ่งเนน้ความช านาญในดา้นนั้นๆใหม้ากท่ีสุด เพ่ือให้เป็นจุดแข็งหรือขอ้ไดเ้ปรียบของบริษทั และอยากทราบว่า อะไรคือความ
เส่ียงท่ีสุดของธุรกิจของบริษทัและบริษทัมีแนวทางการบริหารความเส่ียงเพื่อลดความผนัผวนของรายไดห้ลกัของบริษัท
อยา่งไร  

คุณพงษช์ยัอธิบายว่า บริษทัด าเนินธุรกิจทางดา้นเทคโนโลย ีและอาจถือไดว้่าเป็นบริษทัแห่งเดียวในประเทศไทยท่ีมีการวิจยั
และพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัเอง บริษทัไดท้  าการวิจยัอุปกรณ์ชุมสายอินเตอร์เน็ต ซ่ึงถือว่าเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง ในแถบ
เอเชียโอชีเนีย ประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศเดียวท่ีสามารถผลิตอุปกรณ์ชุมสายอินเตอร์เน็ตได ้ส่วนใหญ่อุปกรณ์ดงักล่าวจะ
ผลิตในประเทศจีน ญ่ีปุ่น ประเทศแถบยโุรป สหรัฐอเมริกาและอิสราเอล   



 8 

คุณพงษช์ยัช้ีแจงต่อไปวา่ ทั้ง 4 ธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ทั้งส้ิน ยกตวัอย่างเช่น ตู้
เติมเงิน ซ่ึงจะมีอุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนประกอบ มีระบบซอฟตแ์วร์และฮาร์ดแวร์ต่างๆ ตลอดจนระบบ 
Backoffice เพ่ือใช้ในประมวลผลขอ้มูลและการติดต่อส่ือสาร เหมือนกับตู้เอทีเอ็มของธนาคาร บริษทัจึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ทางดา้นเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ บริษทัเป็นผูคิ้ดคน้เทคโนโลยี ออกแบบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เอง ดงันั้น 
ธุรกิจทั้ ง 4 ธุรกิจของบริษทัไม่ได้เป็นการแตกไลน์ธุรกิจไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวเน่ืองกัน แต่เป็นการประยุกต์น าเอา
เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ไปใชง้านในดา้นต่างๆ เท่านั้น ส่วนการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจของบริษทันั้น บริษทัได้
ตระหนกัถึงการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจมาโดยตลอด ตวัอย่างเช่น ธุรกิจตูเ้ติมเงินเป็นธุรกิจให้บริการกบัลูกคา้รายย่อย ซ่ึง
สร้างรายไดอ้ยา่งสม ่าเสมอใหแ้ก่บริษทัเช่นเดียวกบัธุรกิจจ าหน่ายช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากน้ี บริษทัจะมุ่งเน้นผลิตและ
จ าหน่ายสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็น Retail (สินคา้ท่ีมีการผลิตและขายจ านวนมาก) เช่น หลอดไฟท่ีใชเ้ทคโนโลย ีLED ซ่ึงจะได้
อธิบายรายละเอียดต่อไป เพื่อลดความเส่ียงจากความผนัผวนของรายได้ บริษทัตระหนักดีกว่า งานโครงการของหน่วยงาน
ภาครัฐมีความไม่แน่นอนค่อนขา้งมาก อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะไม่ละทิ้งการเขา้ร่วมประมลูงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ถือหุ้น: คุณณัฐชัย ชาตรีก าแหง เสนอแนะวา่ จากการท่ีไดมี้โอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยคร้ัง พบว่า ป้ายจราจรและป้าย
บอกเส้นทางของประเทศไตห้วนัมีการน าหลอดไฟ LED เขา้ไปใส่ไวใ้นป้ายดงักล่าว ส่วนป้ายจราจรและป้ายบอกเส้นทางของ
ประเทศไทยยงัคงเป็นป้ายสะทอ้นแสง อยากทราบว่า หน่วยงานวิจยัของบริษทัท าการวิจยัผลิตภณัฑด์งักล่าวแลว้หรือไม่ และ
หากน าเทคโนโลยดีงักล่าวผนวกกบัเทคโนโลยโีซล่าร์เซลลพ์ฒันาและออกแบบผลิตภณัฑเ์พ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษทัในอนาคต  

คุณบุญญา ตันติพานิชพนัธ์ กรรมการ ตอบว่า ขอ้เสนอแนะดงักล่าวเป็นขอ้เสนอแนะท่ีดี ปัจจุบนั บริษทัไดผ้ลิตและจ าหน่าย
ป้ายท่ีเป็นสัญลกัษณ์หรือเคร่ืองหมายจราจร โดยใชเ้ทคโนโลยี LED แลว้ ส่วนป้ายบอกเส้นทางท่ีเป็นตวัอกัษร บริษทัยงัไม่ได้
เร่ิมด าเนินการ 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดเิรก พพิฒัน์ปัทมา สอบถามวา่ ในปีท่ีผา่น ธุรกิจตูเ้ติมเงินมีแนวโน้มของ
ผลประกอบการเติบโตเพ่ิมข้ึน ท าไมจึงตั้งเป้าการติดตั้งตูเ้ติมเงินเพียง 30,000 ตู ้และบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีว่า 
จะมีการพฒันาตูเ้ติมเงินให้เป็นตู้ขายสินคา้ เช่น เคร่ืองด่ืม ถุงยางอนามยั เป็นตน้ บริษทัไดมี้การวจิยัตลาดเก่ียวกบัพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคคนไทยวา่มีความตอ้งการซ้ือสินคา้จากตูข้ายสินคา้อตัโนมติัหรือไม่ 

คุณพงษช์ยัอธิบายวา่ บริษทัผลิตตูข้ายสินคา้เช่น ตูข้ายน ้า ตูข้ายถุงยาง เรียบร้อยแลว้ และอยูร่ะหวา่งการทดสอบตลาด และไดมี้
การติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง เช่น ตูข้ายถุงยางซ่ึงบริษทัน าไปติดตั้งไวห้น้ามหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทร์เกษม ยอดขายถุงยางเฉล่ีย
วนัละ 2 กล่อง สมมติว่า ตูข้ายถุงยางท าก าไรไดว้นัละ 100 บาท บริษทัมีตูบุ้ญเติมจ านวน 23,000 ตู ้ดงันั้น บริษทัจะมีก าไรวนั
ละ 2 ลา้นกวา่บาท ตูข้ายถุงยางไม่ไดล้งทุนเพ่ิมมาก เพียงแค่ติดตั้งกล่องใส่ถุงยางเพ่ิมเขา้ไปท่ีฐานวางตูบุ้ญเติม ถุงยางท่ีขายคือ
ยีห่อ้โอกาโมโต ้ซ่ึงไดก้ าไรกล่องละประมาณ  30 บาท สมมติว่า ขายถุงยางได ้1 กล่อง จะมีก าไรวนัละ 30 บาท หรือเดือนละ 
900 บาท ซ่ึงผลท่ีไดก้็ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจนัก แต่ถา้ขายถุงยางไดว้นัละ 3 กล่อง จะมีก าไรวนัละเกือบ 100 บาท หรือเดือนละ 
3,000 บาท เงินลงทุนท่ีใชไ้ม่เกิน 10,000 บาท ดงันั้น ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 เดือน ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เท่าเดิม เช่น ค่าเช่า
สถานท่ี ส่วนตูข้ายน ้ านั้น บริษทัไดติ้ดตั้งตูข้ายน ้ าไปแลว้ประมาณ 4-5 ตู ้โดยจ านวน 2 ตูอ้ยู่ในหมู่บา้น พบว่า ระยะเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน สามารถสร้างยอดขายน ้ าได ้5,000 บาทต่อตู ้ตน้ทุนท่ีใช้ผลิตน ้ าไม่เกิน 500 บาทต่อตู ้(รวมค่าไฟฟ้า) 
อย่างไรก็ตาม ตน้ทุนผลิตตูข้ายน ้ าค่อนขา้งสูง เน่ืองจากผลิตจากสแตนเลสประเภท Food grade ตูข้ายน ้ ารวมถึงถงัเก็บน ้ า
โดยทัว่ไปจะผลิตจากไฟเบอร์กล๊าส ตูข้ายน ้ าของบริษทัมีเซ็นเซอร์ตรวจวดัค่าความสะอาดของน ้ า โดยจะส่งขอ้มูลกลบัมายงั
ระบบคอมพิวเตอร์ท่ีส่วนกลาง นอกจากน้ี ตูข้ายน ้ าของบริษทัสามารถเติมเงินมือ จ่ายบิลค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้า
นครหลวงได ้สมมติว่า ตน้ทุนผลิตตูข้ายน ้ า 60,000 บาท สามารถขายน ้ าและมีก าไรเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท ระยะเวลาคืน
ทุนประมาณ 10 เดือน ผมพิจารณาแลว้เห็นว่า ตูข้ายน ้ าของบริษทัมีแนวโน้มการลงทุนท่ีน่าจะเป็นไปได ้หากบริษทัท าการ
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โฆษณาและประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ท  าให้ผูบ้ริโภคมัน่ใจในความสะอาดของน ้ า ประกอบกบั บริษทัจะด าเนินการขอเคร่ืองหมาย 
“อย” จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา     

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่าตูบุ้ญเติมดีกว่าการเติมเงินท่ีธนาคารหรือ
ร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ อยา่งไร 

คุณพงษช์ยัช้ีแจงว่า ตูบุ้ญเติมมีการติดตั้งหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 4,000 ตู ้ลูกคา้เติมเงินท่ีตูบุ้ญเติมจะเสียค่าบริการ เช่น 
เติมเงิน 20 บาท เสียค่าบริการ 2 บาท เติมเงิน 100 บาท เสียค่าบริการ 5 บาท เป็นตน้ แต่ถา้ลูกคา้เติมเงินมือถือของเอไอเอสใน
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะไม่เสียค่าบริการ แต่จะตอ้งเติมเงินขั้นต ่า 50 บาท เอไอเอสจะมองว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเป็นคู่แข่งใน
ตลาดมือถือ การเติมเงินท่ีร้านเซเวน่ อีเลฟเวน่ แคชเชียร์จะได ้E-PIN มาจากเอไอเอส เพื่อจะคียข์อ้มลูเขา้ระบบคอมพิวเตอร์ แต่
การเติมเงินท่ีตูบุ้ญเติม ลูกคา้ก็จะไดรั้บเงินค่า Airtime ภายในเวลา 3 วินาที ซ่ึงสะดวก รวดเร็ว มีความเป็นส่วนตวัและไม่ตอ้ง
เสียเวลาเขา้แถวรอคิว 

จากนั้น คุณชชัวินไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัจะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัธุรกิจของบริษทัในช่วงทา้ย
ของการประชุม ทั้งน้ี เพ่ือเป็นการบริหารเวลาในการประชุมใหมี้ความกระชบัมากยิง่ข้ึน 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

คุณอรินทร์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 และขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 57 ก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัท ารายงานประจ าปี งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
พิจารณาอนุมติั งบแสดงฐาะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยู่ในหัวขอ้ 
“งบการเงิน” ในรายงานประจ าปี 2555 ตั้งแต่หนา้ท่ี 67-103 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึง
ไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงินดงักล่าว จากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซักถาม แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดซกัถาม 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,928,877 เสียง 
เห็นดว้ย   : 726,928,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 

คุณอรินทร์ ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 51 
ก าหนดวา่บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักดว้ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษทัมีนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัภาษีเงินได้ ขาดทุนสะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรส ารองตาม
กฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัอาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลมีอตัราน้อยกว่าอตัราท่ี
ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจ าเป็นในการขยายการด าเนินงาน
รวมถึงการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ  
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บริษทัมีทุนจดทะเบียนจ านวน 480,000,000 บาท และมีทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 48,000,000 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ดงันั้น บริษทัไดจ้ดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายครบเตม็จ านวนแลว้  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัยงัไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.12 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 115.2 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และก าไรสะสมส่วนของ
กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงผูรั้บเงินปันผลท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่ง
ประมวลรัษฎากร   

โดยก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีผูมี้สิทธิรับเงินปันผลในวนัที่ 26 เมษายน 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 29 เมษายน 2556 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2556 

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวรายละเอียดในวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้น
ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ ดงันั้น คุณอรินทร์จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2555  

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมติัจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2555 ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอ
ดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,968,477 เสียง 
เห็นดว้ย   : 726,968,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000 
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 2556 มี
กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายแกลิก อมตานนท ์ ต าแหน่ง กรรมการ 
2. นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 
3. นางมาทินี วนัดีภิรมย ์    ต าแหน่ง กรรมการ 

ในการสรรหาบุคคลเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัแทนกรรมการท่ีครบวาระในปีน้ี บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซต์
ของบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลผูมี้คุณสมบติัเหมาะสมและตรงตามท่ีกฎหมายก าหนดเพ่ือเขา้รับการสรรหาเป็น
กรรมการบริษทั แต่ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัแต่อย่างใด ดงันั้น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายช่ือ
ดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหน่ึง   

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดวาระเป็นรายบุคคล 

ภายหลงัจากเจา้หน้าท่ีของบริษทัประกาศผลการนับคะแนนในวาระน้ี คุณดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดแ้ยง้ว่า การประกาศผลการลงคะแนนเสียงมีคะแนนเสียงท่ีงดออกเสียงในวาระน้ี จ  านวน 200 เสียง 



 11 

ดงันั้น บริษทัประกาศวา่ ผลการนบัคะแนนเสียงในวาระน้ีวา่ มีจ  านวนเสียงท่ีเห็นดว้ย คิดเป็นร้อยละ 100 และจ านวนเสียงท่ีงด
ออกเสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 นั้นไม่ถูกตอ้ง 

คุณพงษช์ยัไดช้ี้แจงวา่ ระบบการประมวลผลการนับคะแนนเสียงของบริษทัแสดงผลการนับคะแนนโดยแสดงทศนิยมเพียง 2 
ต าแหน่ง ดงันั้น จึงท าใหค้ะแนนเสียงท่ีงดออกเสียง ซ่ึงมีจ านวน 200 เสียง คิดเป็นสัดส่วนท่ีน้อยกว่าร้อยละ 0.00 จึงถูกปัดเศษ
ทศนิยมทิ้งไป และบริษทัจะน าขอ้เสนอแนะดงักล่าวไปปรับปรุงระบบการประมวลผลการนบัคะแนนเสียงในคราวถดัไป 

ดงันั้น ในการบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและรายงานมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
บริษทัจึงไดแ้กไ้ขและรายงานผลการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยแสดงจุดทศนิยมเพ่ิมข้ึนเป็น 5 ต าแหน่ง   

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามเพ่ิมเติมว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ถือว่า
กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุน้เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษหรือไม่   

คุณอรินทร์ไดช้ี้แจงว่า ตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่ถือว่า
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระน้ี 

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัมาเป็นกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึงตามท่ีเสนอ โดยประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 

1. นายแกลิก อมตานนท ์ ต าแหน่ง กรรมการ  
จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,945,177 เสียง 
เห็นดว้ย    : 726,944,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 

2. นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์ ต าแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริหาร 
จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,945,177 เสียง 
เห็นดว้ย    : 726,944,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 

3. นางมาทินี วนัดีภิรมย ์    ต าแหน่ง กรรมการ 
จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,945,277 เสียง 
เห็นดว้ย    : 726,945,077 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99997 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00003 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 

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 2556 ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเบ้ียประชุมและเงินบ าเหน็จประจ าปี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าเบ้ียประชุม 

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

ค่าเบ้ียประชุมส าหรับปี 2556 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ไดก้ าหนดให้เท่ากบัอตัราค่าเบ้ียประชุมประจ าปี 2555 นอกจากน้ี ยงัได้
ก าหนดเงินบ าเหน็จประจ าปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัเงินบ าเหน็จประจ าปี 2555 โดยก าหนดจดัสรรให้
เฉพาะกรรมการท่ีมิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือกรรมการอิสระ 

คุณอรินทร์ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า กรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัถือว่ามีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองน้ี จึงไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี  

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดโ้อกาสใหผู้ถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะ
สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ไดส้อบถามว่า ท  าไมการก าหนดค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการตรวจสอบจึงสูงกวา่ค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษทั  

คุณอรินทร์ไดอ้ธิบายวา่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การพิจารณาถึงขอบเขต อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูช้ี้แจงประเด็นน้ีแทนผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและ
การเงิน คุณจิณพกัตร์ไดส้อบถามวา่ ท  าไมค่าเบ้ียประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบจึงสูงกว่าค่าเบ้ียประชุมของประธาน
กรรมการบริษัท รวมถึงค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบก็สูงกว่าค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
เช่นเดียวกนั 

คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท ไดช้ี้แจงว่า ตามหลกัการโดยทัว่ไปแลว้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จะตอ้งเป็นบุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบับริษทั และไม่สมควรเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั ดงันั้น สิทธิท่ีพึงจะไดรั้บในฐานะผูถื้อหุ้นก็จะ
ไม่มี และถือไดว้า่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพอิสระ นอกจากน้ี ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก็มีสูง
มากเช่นกนั ยกตวัอยา่งเช่น มีการตรวจสอบการทุจริต มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา และมีความเส่ียงท่ีจะสูญเสียสัมพนัธ์
ภาพกบับุคคลในองค์กร เป็นตน้ ซ่ึงถือว่ามีตน้ทุนในการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีสูง ดงันั้น การก าหนดค่าตอบแทนจึงสูงกว่า ซ่ึงเป็น
หลกัการท่ีใชโ้ดยทัว่ไปในหลายๆ บริษทั  

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา สอบถามว่า คุณสนิท วรปัญญา ด ารงต าแหน่งเป็น
ประธานกรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ดงันั้น ท่านจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ต  าแหน่ง ใช่หรือไม่ 

คุณสนิทช้ีแจงว่า ผมจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ต าแหน่ง โดยไดรั้บค่าตอบแทนจากการด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริษทัและประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงบริษทัไดถื้อปฏิบติัมาตั้งแต่การเร่ิมตน้เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
นอกจากน้ี  ผมไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั  

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ไดเ้สนอแนะว่า เป็นไปไดห้รือไม่ท่ีบุคคลท่ีด ารง
ต าแหน่งประธานกรรมการอิสระซ่ึงเป็นผูค้วบคุมดูแลคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นคนละบุคคลกบัผูด้  ารงประธานกรรมการ
บริษทั  
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คุณอรินทร์ช้ีแจงว่า ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิม คือ คุณสุธรรม มลิลา ไดด้  ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 
ครบก าหนดวาระ 2 วาระติดต่อกนัแลว้ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรใหมี้การสลบัหมุนเวยีนเปล่ียนภาระหนา้ท่ี 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ไดเ้สนอแนะว่า ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมบริษัท ซ่ึงเป็นผูค้วบคุมดูแลฝ่ายบริหาร ไม่ควรด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงท าหน้าท่ี
ตรวจสอบการท างานของฝ่ายบริหาร  

คุณอรินทร์ช้ีแจงวา่ บริษทัจะรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวพ้ิจารณา 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ ไดส้อบถามวา่ การเปล่ียนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ บริษทัไดแ้จง้ให้ใครทราบหรือไม่ 
และไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบหรือไม่  

คุณอรินทร์ไดอ้ธิบายว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนั้นไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงบริษทัได้
เปิดเผยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัในเร่ืองดงักล่าวผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑข์อง
ตลาดหลกัทรัพย ์ส่วนในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีไม่ไดแ้จง้ไว ้ 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ ไดก้ล่าวเพ่ิมเติมวา่ เราตอ้งมีธรรมาภิบาลในทุกเร่ือง มีความโปร่งใสและชดัเจน ผูถื้อหุ้นท่ีนั่ง
อยูใ่นท่ีประชุมคร้ังน้ีถือวา่เป็นเจา้ของบริษทั ไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อย ดิฉันเช่ือว่ากรรมการทุกท่านเขา้มาท างานดว้ยความ
รับผดิชอบคือ รับทั้งผดิและรับทั้งชอบ ดงันั้น ในการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยทัว่ไปแลว้ ผูถื้อหุ้นก็ไม่มีขอ้ขดัขอ้งแต่
ประการใด เพียงแต่ขอให้คณะกรรมการบริษทัอธิบายเหตุผลไดอ้ย่างสมเหตุสมผล และเพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจไป
ไดด้ว้ยดี ตลอดจน คุม้ครองดูแลธุรกิจและผูถื้อหุน้ คุณจิณพกัตร์กล่าวต่อไปวา่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบนั้นสูงกว่า
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัเกือบ 2 เท่า และการช้ีแจงเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษทัควรให้คุณสุธรรม มลิลา 
ซ่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบในปีก่อนและอยู่ในท่ีประชุมคร้ังน้ี เป็นผูช้ี้แจงในประเด็นน้ีแทนท่ีจะให้ผูอ้  านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงินของบริษทัเป็นผูช้ี้แจง ซ่ึงถือวา่เป็นการให้เกียรติกบัประธานกรรมการตรวจสอบดว้ย ทั้งน้ี เพ่ือให้บริษทัเป็น
บริษทัท่ีเก่งและมีธรรมมาภิบาลท่ีดี 

คุณอรินทร์กล่าวต่อไปวา่ บริษทัจะรับขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวพิ้จารณา  

คุณพงษช์ัยไดช้ี้แจงเพ่ิมเติม โดยยกตวัอย่างเปรียบเทียบกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิจนั้น จะจดัให้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษทัเป็นประจ าทุกๆ เดือน และในบางเดือนก็อาจมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 2-3 คร้ัง ส่วนของบริษทั
นั้น ก าหนดใหมี้การประชุมคณะกรรมการบริษทัอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง ซ่ึงในบางคร้ังท่ีไม่ไดจ้ดัให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั บริษทัก็จะไปขอค าปรึกษา ค าแนะน าต่างๆ จากท่านกรรมการเหล่าน้ีดว้ย ซ่ึงท่านก็ไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าแก่บริษทั โดยไม่ไดคิ้ดค่าตอบแทนใดๆ เพ่ิมเติม 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ กล่าวขอบคุณคุณพงษช์ยัท่ีไดช้ี้แจง และกล่าวเพ่ิมเติมว่า ดิฉันไม่ไดต้อ้งการให้เปรียบเทียบ
กับรัฐวิสาหกิจ ดิฉันเห็นว่า การจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเท่าท่ีจ  าเป็น ตลอดจน ความอนุเคราะห์เก่ียวกับการให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน าจากคณะกรรมการโดยไม่คิดค่าใชจ่้าย เป็นส่ิงท่ีดีกวา่การก าหนดวา่จะตอ้งมีการจดัประชุมคณะกรรมการก่ี
คร้ังในแต่ละเดือน ดิฉันเคยสอบถามคณะกรรมการบริษทัมหาชนบางบริษทัว่า คณะกรรมการท่ีแต่งตั้งจ  านวน 40 คนนั้น 
บริษทัไดใ้ชป้ระโยชน์อยา่งเตม็ท่ีจากกรรมการทั้งหมดแลว้หรือไม่ การท่ีผลประกอบการของบริษทัขาดทุน ท าให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดน้ั้น บริษทัควรกลบัไปพิจารณาวา่ บริษทัไดมี้การบริหารจดัการในส่วนของคณะกรรมการดีแลว้
หรือไม่ ดิฉันขอขอบคุณบริษทัท่ีจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเท่าท่ีจ  าเป็นและขอบคุณประธานกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการบริษทัท่ีไดใ้หค้  าปรึกษาโดยไม่คิดมลูค่า 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2556  
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มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2556 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 107,273,377 เสียง 
เห็นดว้ย   : 107,273,177 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99981  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : 200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00019 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556 

คุณอรินทร์แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 59 
และ 60 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการแต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 
2556 ทั้งน้ี ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูป้ฏิบติัหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั 

1. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรือ 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัประจ าปี 2555 และ 2554) 
2. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
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 2556 เท่ากบัค่าตอบแทนของ
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2555 ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีจ่ายให้แก่บริษทั ส านักงาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั ไดแ้ก่ ค่าบริการเขา้ร่วม
สังเกตการณ์การท าลายสินคา้คงเหลือ จ านวน 10,000 บาท 

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเก่ียวรายละเอียดในวาระน้ี 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ ท  าไมค่าตรวจสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมจึงเพ่ิมข้ึนจ านวน 230,000 
บาท  

คุณอรินทร์ช้ีแจงว่า เน่ืองจากผูส้อบบญัชีจะตอ้งสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเพื่อเตรียมตวัเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ เม่ือบริษทัยอ่ยเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ค่าตรวจสอบบญัชี
ของบริษทัยอ่ยจะเพ่ิมข้ึนอีกหรือไม่  

คุณอรินทร์ช้ีแจงวา่ ค่าตรวจสอบบญัชีจะไม่เพ่ิมข้ึน  
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ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ ค่าตอบแทนอื่น ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าบริการเขา้ร่วมสังเกตการณ์การท าลายสินคา้คืออะไร 

คุณอรินทร์ช้ีแจงวา่ ในระหว่างปี 2555 บริษทัด าเนินการท าลายสินคา้คงเหลือซ่ึงเป็นสินคา้เส่ือมสภาพท่ีไม่สามารถใชง้านได ้
ดงันั้น เพื่อใหค่้าใชจ่้ายดงักล่าวสามารถเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีอากร ตามหลกัเกณฑข์องกรมสรรพากร บริษทัจึงตอ้งเชิญผูต้รวจ
สอบบญัชีเขา้ร่วมสังเกตการณ์การท าลายสินคา้คงเหลือดงักล่าว  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม คุณอรินทร์จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ
บญัชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2556  

มต ิ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 3 ท่านดงักล่าวขา้งตน้และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 726,968,877 เสียง 
เห็นดว้ย   : 726,968,877 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00000  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  

เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองใดท่ีจะเสนอให้พิจารณาอีก คุณอรินทร์จึงขอให้คุณชัชวิน เสนอรายละเอียดเก่ียวกับแผนธุรกิจของ
บริษทัส าหรับปี 2556 ใหท่ี้ประชุมรับทราบดงัน้ี 

ธุรกิจอีเอม็เอส 

ในอดีต ธุรกิจอีเอม็เอสมีสัดส่วนของรายไดม้ากท่ีสุด ปัจจุบนั การรับจา้งผลิตใหก้บัเวสเทิร์น ดิจิตอลมีแนวโนม้ลดลง บริษทัจะ
พยายามหาลูกคา้รายใหม่ๆ ส าหรับการรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนรายไดจ้ากการจ าหน่ายช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดบัใกลเ้คียงกบัปีก่อนจ านวนประมาณ 800 ลา้นบาท บริษทัตั้งเป้ายอดขายส าหรับปี 2556 ของธุรกิจ
อีเอม็เอสไวเ้ท่ากบั 2,000 ลา้นบาท 

ธุรกิจโทรคมนาคม  

การเติบโตของความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตยงัขยายตัวอยู่ รัฐบาลยงัมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
อินเตอร์เน็ตไดง่้าย โดยมีโครงการของภาครัฐท่ีช่ือว่า Smart Thailand บริษทัคาดว่าจะมีรายไดจ้ากธุรกิจน้ีจ านวนประมาณ 
2,000 ลา้นบาท โดยปัจจุบนัมี Backlog อยูป่ระมาณ 1,300 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากโครงการ Wifi จ  านวน 1,000 ลา้นบาท โครงการ 
IP Phone ของกรมต ารวจจ านวน 200 ลา้นบาท และงานขายปลีกจ านวน 300-400 ลา้นบาท 

ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง  

ในปี 2556 บริษทัตั้งเป้ายอดขายไวป้ระมาณ 2,100 ลา้นบาท ประกอบดว้ย งานรับเหมาติดตั้งกลอ้ง CCTV และระบบสัญญาณ
ไฟจราจรจ านวน 1,800 ลา้นบาท ซ่ึงไดมี้การลงนามในสัญญาแล้วมูลค่าประมาณ 1,300 ลา้นบาท งานขายปลีกและงาน
โครงการขนาดเลก็มลูค่าประมาณ 500 ลา้นบาท และงานบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวงมูลค่าประมาณ 
300 ลา้นบาท  

ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมติั 

บริษทัตั้งเป้าหมายว่าจะติดตั้งตูเ้ติมเงินให้ครบ 30,000 ตู ้ภายในส้ินปี 2556 และคาดว่ายอดเติมเงินส าหรับปี 2556 มีจ านวน
ประมาณ 8,000 ลา้นบาท ตูข้ายถุงยางและตูข้ายน ้ าอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด ส่วนตูแ้ลกเหรียญอยู่ระหว่างการท าสินคา้
ตน้แบบ (Prototype) 
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คุณพงษ์ชัยไดก้ล่าวเสริมว่า ปัจจุบนั เทคโนโลยี LED ก าลงัเป็นท่ีน่าสนใจ ในอดีตท่ีผ่านมา เทคโนโลยีดงักล่าวยงัไม่เป็นท่ี
น่าสนใจเน่ืองจากราคาสูง ยกตวัอย่างเช่น โคมไฟถนนชนิด LED และหลอดไฟประหยดัพลงังานชนิด LED ซ่ึงจะมาทดแทน
โคมไฟถนนและหลอดไฟท่ีใช้ส าหรับท่ีอยู่อาศยัแบบเดิม แต่จะประหยดัพลงังานและมีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่า โดย
ผลิตภณัฑข์องบริษทัจะมีราคาถูกกวา่และรับประกนั 3 ปี ซ่ึงจะท าใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนักบัสินคา้ของคู่แข่งขนัรายอ่ืนๆ เช่น 
พานาโซนิค ฟิลลิปส์ ได ้โดยคาดวา่จะสามารถเร่ิมผลิตและจ าหน่ายไดภ้ายในเดือนมิถุนายน 2556  

ผลประกอบการของบริษทัส าหรับปี 2556 น่าจะดีกว่าปีก่อน เน่ืองจากงานโครงการต่างๆ ของภาครัฐไดท้ยอยเกิดข้ึน เช่น 
โครงการกลอ้ง CCTV ของกรุงเทพมหานคร โครงการ Wifi ของกระทรวงไอซีที เป็นตน้ 

ส่วนโครงการบ ารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของการไฟฟ้านครหลวง คาดว่าจะสามารถสร้างผลก าไรให้กับบริษทัไดปี้ละ
ประมาณ 50 ลา้นบาท นอกจากน้ี การไฟฟ้านครหลวงจะตอ้งเปล่ียนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใหม่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ใหสู้งข้ึน ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณจ านวนประมาณ 800 ลา้นบาท บริษทัสนใจท่ีจะเขา้ร่วมประมลูงานดงักล่าวดว้ย   

หลงัจากนั้น คุณพงษช์ยั ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริษทัมีความเช่ียวชาญทางดา้นซอฟ์ตแวร์ ดงันั้น มีธนาคารสนใจติดต่อขอให้
บริษทัผลิตตูล้กัษณะเดียวกบัตูบุ้ญเติมของบริษทัหรือไม่ และธนาคารถือเป็นคู่แข่งขนัของบริษทัหรือไม่  

คุณชชัวนิตอบวา่ บริษทัไม่ไดผ้ลิตตูด้งักล่าวใหก้บัธนาคาร 

คุณพงษช์ยักล่าวเสริมวา่ ธนาคารถือเป็นคู่แข่งขนัในธุรกิจเติมเงินมือถือ แต่กลุ่มลูกคา้จะแตกต่างกนั  

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามว่า ตูบุ้ญเติมส่ือสารเป็นภาษาไทย ถา้เปิดประชาคมเศรษฐกิฐอาเซียน (AEC) ตูบุ้ญ
เติมจะส่ือสารเป็นภาษาองักฤษดว้ยหรือไม่  

คุณพงษ์ชัยไดช้ี้แจงว่า ตู ้บุญเติมสามารถเลือกได้ว่าจะส่ือสารเป็นภาษาใด ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย พม่า หรือองักฤษ โดยตู้
มาตรฐานจะใชภ้าษาไทยกบัภาษาองักฤษ  

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ ตูบุ้ญเติมสูญหายบา้งหรือไม่   

คุณพงษช์ยัไดช้ี้แจงวา่ ในช่วงเร่ิมตน้ของการท าตูเ้ติมเงินนั้น ตูบุ้ญเติมถูกคนร้ายงดัแงะเช่นเดียวกบัตูโ้ทรศพัทส์าธารณะทัว่ไป 
โดยมีจ านวนตูท่ี้เสียหายประมาณ 50-60 ตู ้แต่ก็สามารถจบักุมคนร้ายได ้ตูบุ้ญเติมมีระบบเซ็นเซอร์ ดงันั้น ถา้ตูถู้กงดัหรือทุบ 
ระบบเซ็นเซอร์ก็จะท างานโดยส่งเสียงร้องดงัข้ึน และจะแจง้เตือนให้ call center ท่ีส่วนกลางทราบ ในช่วงแรก ตูบุ้ญเติมมี
จุดอ่อนอยูบ่า้ง คนร้ายสามารถงดัแงะไดไ้ม่ยากมากนัก ต่อมาบริษทัไดป้รับปรุงระบบล็อคให้มีความแข็งแรงมากยิ่งข้ึน ท าให้
คนร้ายตอ้งใชเ้วลาในการงดัแงะนานข้ึน ตลอดจน ติดไซเรน ซ่ึงจะส่งเสียงร้องดงัมากยิ่งข้ึน ตวัแทนบริการจะสามารถเดินทาง
ไปยงัตูท่ี้เกิดเหตุไดท้นัท่วงที นอกจากน้ี บริษทัจะเรียกเก็บค่าประกนัภยัจากตวัแทนบริการเดือนละ 40 บาทต่อตู ้เพ่ือเป็นการ
ประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงดงักล่าว 

ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพกัตร์ พรพบูิลย์ สอบถามวา่ บริษทัผลิตแทบ็เลต็ไดห้รือไม่ และผลิตมาตั้งแต่เม่ือใด 

คุณพงษช์ยั ตอบวา่ บริษทัผลิตแทบ็เลต็ไดเ้อง งานโครงการ IP Phone ของกรมต ารวจ ก็ตอ้งใชแ้ทบ็เลต็ ซ่ึงสามารถประยุกตใ์ช้
งานเป็น VDO IP Phone ได ้ส่วนโครงการแท็บเล็ตส าหรับเด็กนักเรียน ป. 1 นั้น บริษทัไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้ง เน่ืองจาก
บริษทัไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคากบัคู่แข่งขนัจากประเทศจีนได ้

ผู้ถือหุ้น: คุณจิรภัณฑ์ กรพบูิลย์ สอบถามวา่ โคมไฟถนนมีระบบเปิด-ปิดอตัโนมติัหรือไม่  

คุณพงษ์ชัย ตอบว่า โคมไฟถนนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันยงัไม่มีระบบเปิด-ปิดอัตโนมติั เน่ืองจากการไฟฟ้านครหลวงยงัไม่มี
งบประมาณ อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีความพร้อมและศกัยภาพท่ีจะท าได ้
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คุณพงษ์ชยัไดต้อบค าถามของคุณดิเรก พิพฒัน์ปัทมา เพ่ิมเติมว่า บริษทัไม่ไดต้ั้งเป้าหมายติดตั้งตูบุ้ญเติมเพียง 30,000 ตู ้แต่
ตอ้งการติดตั้งเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ ในปีน้ี บริษทัตั้งเป้าหมายจะติดตั้งตูบุ้ญเติมใหค้รบ 30,000 ตู ้โดยเฉล่ียเดือนละประมาณ 1,000 ตู ้ 

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดเิรก พพิฒัน์ปัทมา สอบถามเพ่ิมเติมวา่ คู่แข่งขนัของตูบุ้ญเติมมีหรือไม่  

คุณพงษ์ชัยตอบว่า คู่แข่งขันของตู้บุญเติมมีขนาดท่ีเล็กกว่ามาก เพราะว่าจะต้องมีระบบซอฟต์แวร์ ระบบการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ และตอ้งใชเ้งินทุนจ านวนมาก 

ผู้ถือหุ้น: คุณไกรวัลย์ คทวณิช ทกัทว้งเร่ืองขอ้ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมซ่ึงระบุสถานท่ีจดัประชุมไม่ถูกตอ้งโดยระบุว่า 
ซอยพหลโยธิน 18 แต่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งคือ ซอยพหลโยธิน 3 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของเอกสารแนบเก่ียวกับแผนท่ีสถานท่ี
ประชุมระบุขอ้มลูถูกตอ้ง 

คุณไกรวลัยย์งัไดท้กัทว้งเก่ียวกบัความแม่นย  าทางดา้นวศิวกรรมของตูบุ้ญเติม ดงัน้ี  

เร่ืองท่ีหน่ึง คือ เหรียญด าและเหรียญบ่ินช ารุด ซ่ึงส่งผลต่อตน้ทุนท่ีเพ่ิมข้ึนของผูแ้ทนบริการ เน่ืองจากธนาคารไม่รับฝากเหรียญ
ประเภทน้ี ผูแ้ทนบริการจึงเป็นผูแ้บกรับภาระค่าใช้จ่ายดงักล่าว บริษทัมีนโยบายในแกไ้ขปัญหาดงักล่าวให้กบัผูแ้ทนบริการ
อยา่งไรบา้ง 

เร่ืองท่ีสอง คือ call center ของบริษทั ซ่ึงมี 2 ส่วน คือ ส่วนของผูใ้ชบ้ริการรายย่อย และส่วนของตวัแทนบริการ โดยคุณไกร
วลัยไ์ดรั้บค าช้ีแจงจากเจา้หน้าท่ีของบริษทัว่า call center ส าหรับผูใ้ช้บริการรายย่อยจะมีระบบบนัทึกไฟล์เสียง เพื่อท่ีจะ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของการท างานและขอ้เท็จจริงต่างๆ ส่วน call center ส าหรับตวัแทนบริการจะไม่มีระบบบนัทึกไฟล์
เสียง โดยใหเ้หตุผลวา่ ตวัแทนบริการมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ผูใ้ชบ้ริการรายยอ่ย คุณไกรวลัยจึ์งขอทกัทว้งในประเด็นดงักล่าว 
โดยมีความเห็นวา่ ตวัแทนบริการจะเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินหลกัหม่ืนบาทหรือหลกัแสนบาท ในขณะท่ี ผูใ้ชบ้ริการรายย่อยจะ
เก่ียวขอ้งกับจ านวนเงินหลกัสิบบาทหรือหลักร้อยบาท ดงันั้น ความรับผิดชอบของบริษัทต่อจ านวนเงินระหว่างบริษทักับ
ตวัแทนบริการยอ่มจะสูงมากข้ึนดว้ยเช่นกนั 

เร่ืองท่ีสาม คือ การปรับเงินตวัแทนบริการในกรณีท่ีท าให้ตู ้ปิดบริการเน่ืองจากตู้เต็มวงเงิน ซ่ึง เป็นข้อผิดพลาดท่ีเกิดจาก
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั บริษทัมีมาตรการชดเชยความผดิพลาดในกรณีดงักล่าวใหก้บัตวัแทนบริการอยา่งไรบา้ง  

คุณพงษช์ัยช้ีแจงว่า เหรียญด าสามารถน าไปแลกไดท่ี้กองกษาปณ์เต็มจ านวน และสามารถน ามาแลกท่ีบริษทัได้ เหรียญบ่ิน
ช ารุดจะแลกไดไ้ม่เตม็จ านวน ความผิดพลาดท่ีตูบุ้ญเติมรับเหรียญดงักล่าวเกิดจากอุปกรณ์รับเหรียญและรับแบงก์ ซ่ึงอุปกรณ์
ดังกล่าว บริษัทไม่ได้เป็นผูผ้ลิตและน าเข้าจากต่างประเทศ ดังนั้ น เม่ือเกิดปัญหาเหล่าน้ี บริษัทจะต้องส่งเร่ืองให้ผูผ้ลิต
ด าเนินการแกไ้ข ประเดน็เร่ือง call center ส าหรับตวัแทนบริการจะไม่มีระบบบนัทึกไฟลเ์สียง บริษทัเห็นดว้ยและจะน าระบบ
การบนัทึกไฟลเ์สียงมาใชก้บัระบบ call center ส าหรับตวัแทนบริการ ส่วนประเด็นเร่ือง การปรับเงินตวัแทนบริการในกรณีท่ี
ท าใหตู้ปิ้ดบริการ บริษทัมีนโยบายคุณภาพบริการของตูเ้ติมเงิน โดยตอ้งการใหตู้บุ้ญเติมสามารถใหบ้ริการได ้24 ชัว่โมง ดงันั้น 
จึงไดก้ าหนดมาตรการดงักล่าวข้ึน ในกรณีท่ีความผิดพลาดของการปรับเงินตวัแทนบริการเกิดจากพนักงานของบริษทันั้น 
บริษทัจะน าเร่ืองดงักล่าวกลบัไปประชุมหารือร่วมกบัแผนกต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 

ผู้ถือหุ้น: คุณณัฐชัย ชาตรีก าแหง สอบถามวา่ ธุรกิจตูเ้ติมเงินในต่างประเทศเป็นอยา่งไรบา้ง 

คุณพงษ์ชัย ช้ีแจงว่า ธุรกิจตูเ้ติมเงินในประเทศฟิลิปปินส์ยงัคงเป็นตลาดท่ีน่าสนใจและเติบโตต่อไปได ้มีเพียงปัญหาเร่ือง 
ระบบสัญญาณ GPRS ยงัไม่เสถียร ส่วนธุรกิจตูเ้ติมเงินในประเทศเวียดนามนั้น ตลาดเติมเงินมือถือยงัคงนิยมรูปแบบบตัรเติม
เงิน การเติมเงินมือถือผา่นตูเ้ติมเงินยงัไม่เป็นท่ีแพร่หลายเหมือนกบัประเทศไทย ดงันั้น บริษทัจะหยุดด าเนินธุรกิจตูเ้ติมเงินใน
ประเทศเวยีดนาม บริษทัมีความสนใจเขา้ไปท าธุรกิจตูเ้ติมเงินประเทศอินโดนีเซีย เน่ืองจากตลาดเติมเงินมือถือมีขนาดใหญ่ แต่
ยงัอยูร่ะหวา่งการหาผูร่้วมทุน ส่วนตลาดเติมเงินมือถือในประเทศมาเลเซียมีขนาดเลก็เกินไป  
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ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวินทร์ สอบถามวา่ ตูผ้ลิตน ้าด่ืมของบริษทัผลิตจากสแตนเลสประเภท food grade แบบใด  

คุณพงษช์ยั ตอบวา่ ผมไม่แน่ใจเก่ียวกบัขอ้มลูในส่วนน้ี   

ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวินทร์ สอบถามต่อไปว่า ระบบการผลิตน ้ าด่ืมเป็นแบบระบบ RO (Reverse Osmosis) จะท าให้
ผูบ้ริโภคจะอ่อนแอลง   

คุณพงษช์ยั ตอบวา่ บริษทัตอ้งการควบคุมเร่ืองคุณภาพความสะอาดของน ้า ดงันั้น จึงใชร้ะบบ RO ซ่ึงจะช่วยก าจดัส่ิงปนเป้ือน
ต่างๆ ท่ีอยูใ่นน ้า รวมถึงเกลือแร่ดว้ย อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจพิจารณาเติมเกลือแร่เขา้ไป ซ่ึงไม่ไดท้  าให้ตน้ทุนการผลิตสูงข้ึน
มากนกั 

ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวินทร์ เสนอแนะวา่ บริษทัควรจะเติมเกลือแร่เขา้ไปเพ่ือช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บเกลือแร่จากน ้าด่ืมและ
ไดส้อบถามเพ่ิมเติมวา่ หลอดไฟ LED จะผลิตและส่งไปขายในต่างประเทศเม่ือใด  

คุณพงษช์ยั ตอบวา่ บริษทัจะผลิตและขายในตลาดภายในประเทศก่อน ส่วนตลาดในต่างประเทศยงัไม่มีความแน่นอน โดยคาด
วา่จะเร่ิมผลิตในเดือนมิถุนายนน้ี                                              

เม่ือสมควรแก่เวลา และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม ส าหรับค าถาม 
รวมทั้ งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาบริษัทต่อไป ท่ีผ่านมา บริษทัไดพ้ิสูจน์ผลงานในหลายๆ ดา้นท่ี
ประสบความส าเร็จ คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะด าเนินธุรกิจภายใตห้ลกัธรรมาภิบาลและผลกัดนัให้บริษทัเติบโต
ต่อไปในอนาคต และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 
ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 

 (นายสนิท วรปัญญา)  
 

ลงช่ือ 
          

ผูบ้นัทึกการประชุม 

 (นางสาวอริสา คงศิริเชวง)  
 


