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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2556 
ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรช่ัน จ ากดั (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานท่ีประชุม 

ประชุมเม่ือวนัจนัทร์ท่ี 30 กนัยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอล่ี ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขท่ี 89 ซอยพหลโยธิน 3 
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ   

เร่ิมการประชุม 

เจา้หน้าท่ีบริษทัไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีและท่ีปรึกษากฎหมาย
อิสระของบริษทั 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. นายไพบูลย ์      อรุณประสบสุข            ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
3. นายภสันนัท ์        สุวรรณนอ้ย         ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั ติลลิกี แอนด ์กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 

เจา้หนา้ท่ีบริษทัไดเ้รียนเชิญ คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ท าหน้าท่ีประธาน
ในท่ีประชุม ประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 และกล่าวเปิดประชุม หลงัจากนั้น 
ประธานฯไดม้อบหมายใหคุ้ณอรินทร์ แจ่มนารี ซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการบญัชีและการเงิน เป็นผูด้  าเนินการประชุมเพื่อ
พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 

ก่อนเขา้สู่การประชุม เจา้หน้าท่ีบริษทัไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและมอบฉันทะ
จ านวนทั้งส้ิน 97 ราย โดยนับจ านวนหุ้นได ้662,964,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.06 ของทุนจดทะเบียนและช าระแลว้ของบริษทั ซ่ึง
ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย  

ต่อจากนั้น คุณอรินทร์ช้ีแจงใหท่ี้ประชุมรับทราบเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ 
 ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถือรวมกบัจ านวนหุน้ท่ีรับมอบฉนัทะมา 
 ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท าเคร่ืองหมายถูกในบตัรลงคะแนนของแต่ละวาระ 

โดยท าเคร่ืองหมายถูก ในช่อง เห็นดว้ย กรณีท่ีเห็นดว้ย ในช่องไม่เห็นดว้ยกรณีไม่เห็นดว้ย และในช่องงดออกเสียง กรณีตอ้งการ
งดออกเสียง พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบั 

 กรณีผูม้อบฉันทะท่ีมีการลงคะแนนเสียงไวเ้สร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสียง และผูน้ับ
คะแนนจะน าคะแนนไปรวมกบัใบลงคะแนน เวน้แต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผูรั้บมอบฉันทะลงคะแนน
แทนจึงจะไดใ้บลงคะแนนในวาระนั้น 

 ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ  บริษทัอาจเชิญให้ผูถื้อหุ้นออกจากท่ี
ประชุมไดเ้ป็นการชัว่คราวในวาระนั้นๆ  

 บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode)  
 บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 ผลการนบัคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ใหก้บัผูร่้วมประชุมเป็นวาระๆ 
 วาระการประชุมทุกวาระจะตอ้งอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ดงันั้น คุณ
อรินทร์จึงเร่ิมด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556  

คุณอรินทร์ไดแ้ถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2556 และไดจ้ดัท าและ
น าส่งส าเนารายงานการประชุมใหแ้ก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ตลอดจนเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทั้ง
ไดจ้ดัส่งส าเนารายงานประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยขอใหผู้ถื้อหุน้บอกช่ือและนามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ผู้ถือหุ้น: คุณธีรยุทธ พชืธัญญากจิ สอบถามวา่ จากหนงัสือเชิญประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 หน้า 5 ในส่วนของรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2556 เร่ือง สรุปผลการด าเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2555 บริษทัมีรายไดล้ดลงมาโดยตลอด อยากทราบ
สาเหตุของการลดลงของรายได ้และบริษทัมีวธีิการสร้างรายไดเ้พ่ิมข้ึน เพื่อใหบ้ริษทัเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตไดอ้ยา่งไร 

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับ สายการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั แบ่ง
ออกเป็น 4 สายธุรกิจ ดงัน้ี  

1) ธุรกิจอีเอ็มเอส  ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจจ าหน่ายช้ินส่วน
อิเลก็ทรอนิกส์  

2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบดว้ย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์โทรคมนาคม ผลิตภณัฑ์
ของบริษทั  

3) ธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้อง ประกอบดว้ย ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์ฟจราจร ไฟถนน รับเหมาติดตั้งกลอ้งโทรทศัน์วงจร
ปิด (CCTV) ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์วดัไฟระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผา่นดาวเทียม ธุรกิจจดัเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ายจราจร
อจัฉริยะและธุรกิจวางระบบบริหารทรัพยากรองคก์ร (ERP) 

4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบดว้ย ธุรกิจใหบ้ริการเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ 
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ในอดีตท่ีผา่นมา ธุรกิจท่ี 1 เป็นธุรกิจท่ีสร้างยอดขายสูงแต่ให้ผลก าไรต ่า และมีสัดส่วนของรายไดต่้อรายไดร้วมของบริษทัมากท่ีสุด 
ปัจจุบนัน้ี ตลาดฮาร์ดดิสกไ์ดร์ฟก าลงัเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนมากมาย ผูบ้ริโภคนิยมใชส้มาร์ทโฟนเพ่ิม
มากข้ึน ประกอบกบัความตอ้งการของลูกคา้หลกั คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) มีเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน อตัราก าไร
ขั้นตน้ของลูกคา้ดงักล่าวโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ 3 บริษทัไดห้ยดุรับค าส่ังผลิตจากเวสเทิร์น ติจิตอลแลว้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556 
และอยูร่ะหวา่งการหาลูกคา้รายอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 

ธุรกิจท่ี 2 และ 3 เป็นธุรกิจท่ีสร้างยอดขายไม่มากนักแต่มีผลก าไรท่ีดี โดยบริษทัมุ่งเน้นงานประมูลโครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ อยา่งไรก็ตาม ธุรกิจน้ีมีความเส่ียงเน่ืองจากบริษทัมีโอกาสท่ีจะชนะหรือแพก้ารประมลู 

ธุรกิจท่ี 4 เป็นธุรกิจใหม่ท่ีเกิดข้ึนมาเม่ือประมาณ 5 ปีก่อน สร้างรายไดท่ี้สม ่าเสมอ (Recurring income) และมีแนวโน้มท่ีก าลงั
เจริญเติบโต  

ผู้ถือหุ้น: คุณธีรยุทธ พชืธัญญากจิ สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัมีแผนธุรกิจในอนาคตอยา่งไรบา้ง 

คุณชัชวิน พพิฒัน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ผมจะขอช้ีแจงในวาระท่ี 4 เน่ืองจากบริษทัมีธุรกิจใหม่ท่ีจะแจง้
ใหท่ี้ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี เพ่ือใหก้ารประชุมมีความกระชบัมากยิง่ข้ึน  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั   
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 571,496,923 เสียง 
เห็นดว้ย   : 571,496,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999825 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0000175 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 2 พจิารณาอนุมัติแผนการน าบริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ 
(Spin-off) และพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ตามแผนการ 
Spin-off เช่น การเพิม่ทุนจดทะเบียน การเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น 

คุณอรินทร์ไดช้ี้แจงว่า บริษทัมีความประสงคจ์ะปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษทั โดยการน าบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยท่ิบริษทัถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61 ของทุนช าระแลว้ของ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (mai) ทั้งน้ี เพ่ือให้สายธุรกิจของ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั มีการด าเนินงานท่ีคล่องตวัชดัเจน 
แยกออกจากธุรกิจของบริษทั และเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นคล่องตวัในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุนมากข้ึน 
ตลอดจนมีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่งเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต รายละเอียดของสารสนเทศเร่ืองดงักล่าวไดแ้นบมาพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี (เอกสารแนบท่ี 2) แผนการ Spin-Off โดยมีสรุปมีดงัน้ี  

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั  

บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั มีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท โดยมีบริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ จ  ากดั (มหาชน) เป็นผูถื้อหุ้น
ใหญ่ โดยถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ61 และผูถื้อหุน้รายอ่ืนๆ ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 39  

สรุปข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด  

 วนัท่ีก่อตั้งบริษทั : วนัที่ 3 ธนัวาคม 2551  
 ทุนจดทะเบียน/ทุนช าระแลว้ : 300 ลา้นบาท โดยมีมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  
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 ลกัษณะการด าเนินธุรกิจ : ธุรกิจใหบ้ริการเติมเงินระบบโทรศพัทมื์อถือประเภทเติมเงินล่วงหนา้ และบริการเติมเงินออนไลน์ผ่าน
เคร่ืองรับช าระเงินอตัโนมติั ในนาม “บุญเติม”  

 จ านวนตูบุ้ญเติม : จ านวน 27,889 ตู ้ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีตูเ้ติมเงินตั้งอยู่ทัว่ประเทศ เพ่ือให้บริการแก่ลูกคา้ตลอด 24 
ชัว่โมง  

วัตถุประสงค์ในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอม็เอไอ 

 เพ่ือใหธุ้รกิจตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือ “บุญเติม” มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง มีด าเนินงานท่ีคล่องตวัชดัเจนแยกออกจากบริษทั 
รวมทั้งมีฐานะการเงินท่ีแขง็แกร่งเพียงพอท่ีจะรองรับการเติบโตในอนาคต  

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) 

 ใชเ้ป็นเงินทุนในการขยายจ านวนตูเ้ติมเงินบุญเติมทัว่ประเทศ 
 ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนของบริษทัในการด าเนินธุรกิจ  

ขั้นตอนในการท ารายการ Spin-Off เพือ่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอม็เอไอ  

1. ลดการพ่ึงพิงบริษทัก่อนด าเนินการเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ 

2. เปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้าก 100 บาทต่อหุน้ เป็น 0.50 บาทต่อหุน้ 

3. จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 300 ลา้นบาท (แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 3 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ซ่ึงภายหลงัการ
ปรับมูลค่าท่ีตราไวเ้ป็น 0.50 บาท จะมีจ านวนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเท่ากบั 600 ลา้นหุ้น) เป็น 400 ลา้นบาท โดยมีจ านวนหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 200 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 104 ลา้นหุ้น ให้กับ
ประชาชนทัว่ไป และการเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทั (Pre-emptive Right) จ านวน 96 
ลา้นหุ้น ทั้งน้ี ภายหลงัการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัใน
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ลดลงจากร้อยละ 61 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เหลือ   
ร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั (ค านวณจากการเสนอขายหุ้นให้กบัประชาชนทัว่ไป
และผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุน้)  

การจัดโครงสร้างทุน บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด  

 หุ้นเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) มีจ  านวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละของจ านวนหุ้นหลงัเพ่ิมทุน
ร้อยละ 25 โดยเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิม 96 ลา้นหุ้น (ร้อยละ 48 ของหุ้น IPO) คิดเป็นร้อยละ12 ของจ านวนหุ้นหลงัเพ่ิมทุน และ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป 104 ลา้นหุน้ (ร้อยละ 52 ของหุน้ IPO) คิดเป็นร้อยละ13 ของจ านวนหุน้หลงัเพ่ิมทุน  

 Dilution Effect  (EPS Dilution & Control Dilution) ของผูถื้อหุน้ของบริษทัในบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ร้อยละ 15.25  
 ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนท่ีจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทั จะเป็นราคาเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุ้น

สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป  
 บริษทัมีคุณสมบติัผ่านตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย ์เร่ือง การรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ”  

ดงัน้ี ไดแ้ก่ 1) เกณฑจ์ านวนหุน้ท่ีเสนอขายแก่ประชาชน (ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ของทุนช าระแลว้) : สัดส่วนของจ านวนหุ้นของ
บริษทัย่อยท่ีเสนอขายแก่ประชาชนคิดเป็นร้อยละ 25  2) เกณฑก์ารกระจายการถือหุ้นรายย่อย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุน
ช าระแลว้) : สัดส่วนการกระจายการถือหุน้รายยอ่ยเท่ากบัร้อยละ 35.19 
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ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกดิขึน้จากการท ารายการ 

 ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 มลูค่ากิจการของบริษทัท่ีมีโอกาสปรับสูงข้ึน  
 การไดสิ้ทธิ pre-emptive right  
 เพ่ิมทางเลือกในการลงทุนในบริษทัแม่หรือ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ก็ได ้ตามแต่นโยบายการลงทุนของผูถื้อหุน้ 

ประโยชน์ต่อบริษัท  

 ลดภาระในการสนบัสนุนดา้นการเงิน เน่ืองจาก บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั จะสามารถระดมเงินทุนไดเ้องจาก IPO และ
สามารถระดมทุนเองไดด้ว้ยเคร่ืองมือทางการเงินอื่น ๆ ภายหลงัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยเ์อม็เอไอ เรียบร้อยแลว้  

 ราคาหุ้นของบริษทัจะสะทอ้นมูลค่าท่ีแทจ้ริงมากข้ึน จากการท่ีราคาหุ้นของ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั มีราคาตลาด
อา้งอิง  

 เงินลงทุนในบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ของบริษทัจะสะทอ้นมลูค่าตลาด ซ่ึงมีโอกาสเพ่ิมมลูค่าท่ีสูงกวา่มลูค่าตามบญัชี  

ประโยชน์ต่อบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด 

 เพ่ิมช่องทางในการระดมทุนใหก้บับริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั 
 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั มีเงินทุนจากการระดมทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายใน

กิจการ ซ่ึงจะช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต  
 เพ่ิมมลูค่าและสภาพคล่องใหแ้ก่หุน้สามญัของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั 
 ส่งเสริมภาพลกัษณ์ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน  

ในการเสนอขายหุน้เพ่ิมทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ประสงคท่ี์จะออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 200 ลา้นหุน้ คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนภายหลงัการเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายใหก้บัประชาชนทัว่ไปและผูถื้อหุ้นสามญั
ของบริษทั ทั้งน้ี การด าเนินการดงักล่าวถือเป็นการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย เร่ืองการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 
ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 4.19 ตามเกณฑก์ าไรสุทธิ ซ่ึงบริษทัไดเ้ปิดเผยสารสนเทศให้ผูถื้อหุ้นทราบเม่ือ
วนัที่ 2 กนัยายน 2556  

การค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ทีบ่ริษัทถืออยู่  

1. เกณฑสิ์นทรัพยสุ์ทธิ (Net Tangible Assets; NTA)  3.15% 
2. เกณฑก์ าไรสุทธิ 4.19% 
3. เกณฑม์ลูค่ารวมของส่ิงตอบแทน 2.17%  
4. เกณฑม์ลูค่าหลกัทรัพย ์ ไม่มี  

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกช่ือและ
นามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ผูถ้ือหุ้น: คุณฮ้ังใช้ อัคควัสกุล (หน่ึงในผูก่้อตั้งชมรมผูล้งทุนไทย ซ่ึงปัจจุบนั คือ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) ไดก้ล่าวชมเชย แสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

 บริษทัไดจ้ดบนัทึกรายละเอียดของค าถามและค าตอบของผูร่้วมประชุมและคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทไวใ้นรายงาน
การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีแนบมาพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี เพื่อให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมอีกไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 90 ไดท้ราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการประชุมผูถื้อหุ้น ถึงแมว้่า พระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดัไม่ไดก้ าหนดเร่ืองดงักล่าวไว ้และฝากขอ้เสนอแนะดงักล่าวไวก้บัเจา้หน้าท่ีของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้น
ในคร้ังน้ี โดยอยากใหต้ลาดหลกัทรัพยส่์งเสริมใหบ้ริษทัจดทะเบียนต่างๆ ยดึถือปฏิบติัในเร่ืองดงักล่าวดว้ยเช่นกนั 

 การน าบริษทัย่อยเขา้มาระดมทุนในตลาดทุน เพ่ือให้บริษทัย่อยมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสามารถในการแข่งขนักบัตลาด
ทุนในต่างประเทศได ้ทั้งน้ี นกัลงทุนท่ีเขา้มาลงทุนในตลาดหลกัทรัพยมี์ความคาดหวงัเก่ียวกบัผลตอบแทนจากการลงทุนไดแ้ก่  
ผลต่างของราคาขายหลกัทรัพยท่ี์สูงกวา่ราคาทุน (Capital gain) และเงินปันผล 

 ช่ือยอ่ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั เหมือนกบัช่ือยอ่หลกัทรัพยข์องบริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซีย ไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
(“FSS”) ดงันั้น เม่ือน าหุน้ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั เขา้ไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดในตลาดหลกัทรัพยจ์ะท า
ใหน้กัลงทุนมีความสับสน และไดฝ้ากประเด็นน้ีไวก้บัเจา้หน้าท่ีของตลาดหลกัทรัพยท่ี์เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมผูถื้อหุ้น
ในคร้ังน้ีดว้ย 

 หลกัเกณฑใ์หม่เก่ียวกบัการรับหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย ์ซ่ึงอนุญาตให้บริษทัท่ีประสงคจ์ะน าหลกัทรัพยเ์ขา้มา
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่จ าเป็นจะตอ้งมีก าไรสุทธิติดต่อกัน 3 ไตรมาส เม่ือหลกัทรัพย์
ดงักล่าวเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ราคาหลกัทรัพยม์กัจะลดต ่าลงกว่าราคาเสนอขายหุ้น IPO ท าให้มีนักลงทุนราย
ย่อยร้องเรียนเร่ืองดงักล่าวเขา้มาท่ีสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยค่อนขา้งมาก โดยฝากประเด็นดงักล่าวไวก้ับเจา้หน้าท่ีของตลาด
หลกัทรัพยท่ี์เขา้ร่วมสังเกตการณ์การประชุมผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ีดว้ยเช่นกนั 

 ราคาเสนอขายหุน้ IPO ของบริษทัยอ่ยคาดวา่จะมีราคาเท่าใด  
 จ านวนหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัสามารถก าหนดเพ่ิมข้ึนไดอี้กหรือไม่  
 วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ของบริษทั เพื่อสิทธิในการจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ย (Record Date) คือวนัท่ีเท่าใด 

คุณอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงว่า ช่ือย่อของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ท่ีใช ้คือ “FSS” นั้น 
เป็นช่ือยอ่ถูกก าหนดข้ึนและใชเ้ป็นการภายในของกลุ่มบริษทั เม่ือบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ไดจ้ดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ ช่ือยอ่หลกัทรัพยจ์ะตอ้งมีการก าหนดข้ึนใหม่ 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่ การเปล่ียนแปลงสัดส่วนของจ านวนหุน้เพ่ิมทุนของบริษทัย่อยท่ีจดัให้แก่ผู ้
ถือหุ้นของบริษทัไม่สามารถกระท าได ้เน่ืองจาก ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัย่อย
แลว้ ส่วนราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยนั้นจะถูกก าหนดข้ึนโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัย่อย และวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั เพ่ือสิทธิในการจองซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัย่อยจะสามารถก าหนดได ้ก็ต่อเม่ือส านักงาน 
ก.ล.ต. ไดอ้นุมติัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยแลว้ 

ผูถ้ือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เคยอยู่
ภายใตก้ารควบคุมของบริษทั แต่เม่ือมีการ Spin-off ออกไป ดูเหมือนว่าผูถื้อหุ้นของบริษทัจะเสียผลประโยชน์ เน่ืองจากรายไดข้อง
บริษทัก็จะลดลง นอกจากน้ี ยงัมีปัจจยัเร่ืองความผนัผวนของภาวะเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของเงินปันผลท่ีบริษทัจะไดรั้บจาก
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัไดค้  านึงถึงประเดน็ดงักล่าวหรือไม่  

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า ถึงแมว้่าการรับรู้ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) จะลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 45 แต่ส่ิงท่ีผูถื้อหุ้นจะไดรั้บ คือ 
มลูค่าของหุน้ของบริษทัท่ีถืออยูน่ั้นจะสะทอ้นมลูค่าหุ้นของบริษทัย่อยดงักล่าวดว้ยเช่นกนั ในอดีตท่ีผ่านมา มูลค่าหุ้นของบริษทัย่อย
ไม่มีราคาตลาดอา้งอิง แต่เม่ือน าหุน้ของบริษทัยอ่ยเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ผูถื้อหุน้หรือนักลงทุนก็จะทราบว่าราคาหุ้นของ
บริษทัย่อยเป็นเท่าใด ส่วนผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยจะสะทอ้นราคาหุ้นของบริษทัย่อยและรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษทั
ตามสัดส่วนการถือหุน้ของบริษทั 

ผูถ้ือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามเพ่ิมเติมว่า เงินปันผลท่ีบริษทัเคยจ่ายให้กบัผูถื้อ
หุน้ปีละ 2 คร้ัง จะยงัคงจ่ายไดใ้นอตัรา 0.12 บาท ต่อหุน้ต่อคร้ัง หรือไม่  
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คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า ผมเป็นทั้งผูถื้อหุ้นและผูบ้ริหารของบริษทั ผมขอตอบในฐานะผูบ้ริหาร
ของบริษทัวา่ การพ่ึงพิงบริษทัตลอดไปนั้นจะท าให้การด าเนินธุรกิจของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ไม่คล่องตวั การ Spin-
off ออกไปจะเกิดผลดีต่อบริษทัและบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั มากกวา่ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั สามารถระดม
ทุนไดด้ว้ยตวัเอง บริษทัก็จะไม่มีภาระท่ีจะตอ้งให้ความสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางการเงิน นอกจากน้ี เงินปันผลท่ีบริษทัจ่าย
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัรา 0.12 บาท ต่อหุ้นนั้น มาจากผลการด าเนินงานของบริษทั บริษทัยงัไม่เคยไดรั้บเงินปันผลจากบริษทั ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแผนการน าบริษทัย่อย คือ บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็มเอไอ (Spin-off) และพิจารณาอนุมติัในหลกัการการจดัโครงสร้างทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วสิ จ  ากดั ตามแผนการ Spin-off ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 จ านวนเสียงทั้งหมด  : 571,497,122 เสียง 
 เห็นดว้ย  : 571,496,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999475 
 คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0000525 
 งดออกเสียง  : ไม่มี 

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซ้ือ
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) 

คุณอรินทร์ไดช้ี้แจงว่า ตามท่ีบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั จะเพ่ิมทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้กบัประชาชน (IPO) 
และผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั จ านวน 200 ลา้นหุ้น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งก าไรและสิทธิในการออกเสียงของบริษทัในบริษทั ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั เพื่อลด
ผลกระทบท่ีจะเกิดกบัผูถื้อหุน้ของบริษทัจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัในบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ท่ีลดลง (Dilution 
Effect) คณะกรรมการบริษทัเห็นควรท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วสิ จ  ากดั จ  านวน 96 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ านวนหุ้น IPO ให้ผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทั
สามารถใชสิ้ทธิจองซ้ือไดต้ามสัดส่วนการถือหุ้นของตนในบริษทั (Pre-emptive Right) นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณามอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้น IPO ของบริษทั ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทั ใหส้ าเร็จลุล่วง  

หลงัจากนั้น คุณอรินทร์ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกช่ือและ
นามสกุลก่อนท่ีจะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระน้ี 

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามว่า ถา้มีหุ้นของบริษทัจ านวน 100 หุ้น จะไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วสิ จ  ากดั จ านวนก่ีหุน้ 

คุณอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุน้ของบริษทั จ านวน 10 หุ้น จะไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั จ านวน 1 หุน้ หรือคิดอตัราส่วนเท่ากบั 10 : 1 

ผูถ้ือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษทัมีหลกัเกณฑ์อย่างไรในการก าหนดว่า ผู ้
ถือหุน้ของบริษทัไดสิ้ทธิท่ีจะซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั จ  านวน 96 ลา้นหุน้ และประชาชนทัว่ไปไดสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุน จ านวน 104 ลา้นหุน้  

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ท่ีปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ช้ีแจงว่า บริษทั ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น 
จ  ากดั (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 480 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหุ้นสามญัจ านวน 960 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท บริษทั 
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ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั มีทุนจดทะเบียน 300 ลา้นบาท ประกอบดว้ย หุ้นสามญัจ านวน 600 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 
บาท (ภายหลงัการปรับลดมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นให้เท่ากบัมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นของบริษทั) บริษทัย่อยจะเสนอขายหุ้น IPO จ  านวน 
100 ลา้นบาท เท่ากบัจ านวน 200 ลา้นหุน้ ซ่ึงค านวณเป็นอตัราส่วนของจ านวนหุ้นของบริษทัต่อจ านวนหุ้นเพ่ิมทุนของบริษทัย่อยได้
เท่ากบั 5 : 1 ท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิ้จารณาร่วมกบัคณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัแลว้มีความเห็นวา่อตัราส่วนการจดัสรรหุ้น
เพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยใหก้บัผูถื้อหุน้ของบริษทัท่ีเหมาะสม คือ 10 : 1 ทั้งน้ี เพ่ือให้มีจ  านวนเศษหุ้นน้อยท่ีสุด โดยไดพ้ิจารณาถึงปัจจยั
ต่างๆ อาทิ เกณฑ์จ านวนหุ้นท่ีเสนอขายแก่ประชาชน เกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ความเหมาะสมและความจ าเป็นของ
จ านวนเงินท่ีบริษทัยอ่ยตอ้งการใชจ้ากการระดมทุน เป็นตน้ 

ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในกรณีผูถื้อหุ้นของบริษทับางส่วนไม่ใชสิ้ทธิ
ซ้ือหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั หุน้เพ่ิมทุนท่ีเหลือจะด าเนินการอยา่งไร 

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ช้ีแจงว่า หุ้นเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท 
สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ท่ีน ามาขาย IPO มีจ  านวนทั้งส้ิน 200 ลา้นหุน้ โดยเสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั จ านวน 96 ลา้นหุ้น (ร้อยละ 
48 ของหุน้ IPO) และเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไป จ านวน 104 ลา้นหุน้ (ร้อยละ 52 ของหุน้ IPO) ดงันั้น หากผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่ใช้
สิทธิซ้ือหุน้ หุน้เพ่ิมทุนท่ีเหลือจากการจดัสรรดงักล่าวจะน ามาจดัสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นล าดบัต่อไป 

ผู้ถือหุ้น: คุณยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ สอบถามวา่ผูถื้อหุน้ของบริษทัสามารถจองเกินสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ไดห้รือไม่ 

นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ช้ีแจงวา่ ผูถื้อหุน้ของบริษทัไม่สามารถ
จองเกินสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัไดก้ าหนดไว ้ถา้ตอ้งการจองเกินสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ ผูถื้อหุ้นจะตอ้งติดต่อผ่านบริษทั
หลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์(Underwriter) ของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ส่วนการยื่นแบบ
แสดงรายการขอ้มูลและร่างหนังสือช้ีชวน (การยื่น filing) คาดว่าจะด าเนินการไดภ้ายในไตรมาสท่ี 4 ของปีน้ี และจะตอ้งไดรั้บการ
อนุมติัจากส านักงาน ก.ล.ต. หลงัจากนั้น คณะกรรมการบริษทัจึงจะสามารถก าหนดวนัก าหนดสิทธิในการจองซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนของ
บริษทัยอ่ย (Record Date) และประกาศใหผู้ถื้อหุน้หรือนกัลงทุนทราบต่อไป 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี  

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จ ากดั ให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษัทไดจ้องซ้ือตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และอนุมติัการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท
ด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุน้เพ่ิมทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ใหก้บัผูถื้อหุ้นของบริษทั ให้ส าเร็จ
ลุล่วง ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 จ านวนเสียงทั้งหมด  : 571,496,919 เสียง 
 เห็นดว้ย  : 571,496,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
 คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
 งดออกเสียง  : ไม่มี 

หลงัจากพิจารณาวาระท่ี 3 เสร็จส้ินแลว้ คุณอรินทร์ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใดจะเสนอวาระการประชุม ซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ผูถ้ือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การ Spin-off บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส 
จ ากดั จะมีผลท าใหร้ายไดข้องบริษทัลดลง ดงันั้น บริษทัมีกลยทุธ์หรือธุรกิจใหม่ๆ เขา้มาชดเชยการลดลงของรายไดห้รือไม่  

คุณชัชวิน พพิฒัน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงวา่ คุณพงษช์ยัจะเป็นผูน้ าเสนอเก่ียวกบัธุรกิจใหม่ของบริษทัในช่วง
ทา้ยของการประชุม  
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ผูถ้ือหุ้น: คุณยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ สอบถามเก่ียวกบัความคืบหน้าของผลการด าเนินงานตามวาระท่ี 8 ของรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2556  

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทัจะรายงานให้ท่ีประชุมรับทราบในช่วงทา้ยของการ
ประชุมเช่นเดียวกนั 

ผู้ถือหุ้น: คุณชัยนันท์ กิติสารศักดิ์  สอบถามว่า บริษทัมีนโยบายการลงทุนตามโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ซ่ึงมีการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผูรั้บซ้ือหรือไม่  

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทัทราบว่ามีการออกประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังานเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าวเม่ือวนัที่ 6 กนัยายน 2556 และบริษทัมีความสนใจในโครงการดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ประกาศดงักล่าว
ไดก้ าหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการวา่ จะตอ้งมีวตัถุประสงคข์องบริษทัใหด้  าเนินการเก่ียวกบั การผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า และ
ก าหนดระยะเวลาการยื่นแบบค าขอขายไฟฟ้าไวต้ั้งแต่วนัท่ี 23 กนัยายน 2556 ถึงวนัท่ี 11 ตุลาคม 2556 ซ่ึงมีระยะเวลากระชั้นชิด ใน
การประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทั
อีกจ านวน 1 ขอ้  คือ การประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องบริษทัท่ีมีอยู่ปัจจุบนั จ านวน 50 ขอ้ ไม่
ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทัขา้งตน้ ดงันั้น วาระการประชุมท่ีเพ่ิมเติมในการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2556 มีดงัน้ี  

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จ านวน 1 ข้อ คือ ประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายไฟฟ้า  

วาระที่ 5  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท   

ผูถ้ือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทจะด าเนินการจดทะเบียนการแก้ไข
เพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์ไดท้นัเวลาหรือไม่  

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียนและการ
ด าเนินการจดทะเบียนจะใชเ้วลาไม่เกิน 1 สัปดาห์  

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามวา่ บริษทัสามารถผลิตอุปกรณ์ส าหรับระบบการผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar 
PV Rooftop) ไดเ้องหรือไม่ 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า บริษทัเคยผลิตอุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (Battery 
Charger Controller Inverter: Invert/Charger) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีบริษัทออกแบบข้ึนเพ่ือใช้งานร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
(Photovaltaic Module) ท าหน้าท่ีแปลงกระแสไฟฟ้าท่ีไดจ้ากแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าเก็บไวใ้นอุปกรณ์ส ารองไฟ (Battery) และท า
หน้าท่ีจ่ายไฟฟ้าท่ีอยู่ในอุปกรณ์ส ารองไฟดงักล่าว เพื่อจ าหน่ายให้กบัโครงการ “Solar Home System Project” ส าหรับหมู่บา้นท่ีอยู่
ตามภูเขาสูงและเกาะต่างๆ กว่า 239,000 ครัวเรือน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์บริษทัจะตอ้งซ้ือจากผูจ้ดั
จ  าหน่าย และหากบริษทัเขา้ร่วมโครงการดงักล่าว บริษทัจะตอ้งท าการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับการผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยบ์น
หลงัคาโรงงานของบริษทั   

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามเพ่ิมเติมวา่ บริษทัจะติดตั้งอุปกรณ์ดงักล่าวเฉพาะบนหลงัคาโรงงานของบริษทัเท่านั้น บริษทัไม่ได้
ผลิตอุปกรณ์เพื่อจ าหน่ายใช่หรือไม่ 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ โรงงานของบริษทัจะเป็นผูข้ายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามต่อไปวา่ บริษทัจะผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยเ์พื่อจ าหน่ายใหก้บับุคคลภายนอกดว้ยหรือไม่ 
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คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ึแจงว่า บริษทัสามารถผลิตอุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อ
จ าหน่ายได ้ส่วนแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์บริษทัไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต  

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามวา่ ท  าไมจะตอ้งมีการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัดว้ย 

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ระบุว่า บริษทัมี
วตัถุประสงค ์จ านวน 50 ขอ้ ดงันั้น เม่ือบริษทัแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัจาก 50 ขอ้ เป็น 51 ขอ้ จึงจ าเป็นจะตอ้งแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบัจ านวนวตัถุประสงคข์องบริษทัดว้ยเช่นเดียวกนั  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณชชัวนิจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทั และพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงค์
ของบริษทั 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัจ านวน 1 ขอ้ คือ ประกอบกิจการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้า ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 571,486,819 เสียง 
เห็นดว้ย   : 571,486,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000  
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

มต ิ ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติม
วตัถุประสงคข์องบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

จ านวนเสียงทั้งหมด  : 571,486,819 เสียง 
เห็นดว้ย   : 571,486,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 
คดัคา้น/ไม่เห็นดว้ย  : ไม่มี 
งดออกเสียง   : ไม่มี 

วาระที่ 6  พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 

เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองใดท่ีจะเสนอใหพิ้จารณาอีก คุณอรินทร์จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามขอ้มลูเก่ียวกบับริษทั   

ผู้ถือหุ้น: คุณไกรวัลย์ คทวณิช ไดก้ล่าวชมเชยและเสนอแนะในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

 การไม่ไดน้ าเช็คของตนเองซ่ึงเป็นลูกคา้ของบริษทั ไปฝากธนาคารโดยทนัที เน่ืองจาก สินคา้ดงักล่าวยงัมีปัญหาการใชง้านอยู่ ถือ
ไดว้า่เป็นจรรยาบรรณท่ีดีของบริษทั  

 ในขณะท่ีตนเองเดินออกไปขา้งนอกหอ้งประชุม เจา้หนา้ท่ีของบริษทัคิดวา่ ตนเองก าลงัจะกลบับา้นแลว้ และคงลืมโน๊ตบุ๊คทิ้งไว ้
ดงันั้น เจา้หนา้ท่ีบริษทัจึงรีบเดินตามมา และน าโน๊ตบุ๊คส่งคืนใหก้บัตนเอง การกระท าดงักล่าวเป็นส่ิงท่ีน่าช่ืนชม 

 ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังก่อน ตนเองไดมี้ขอ้ทว้งติงบริษทั เร่ือง ขอ้ผดิพลาดจากการบนัทึกขอ้มลูการรับช าระเงินจากลูกคา้ โดย
เจา้หน้าท่ีของบริษทั บริษทัไดด้  าเนินการแกไ้ขโดยการน าระบบ Bill Payment มาใชง้าน ซ่ึงจะช่วยลดขอ้ผิดพลาดดงักล่าวได ้
อยา่งไรก็ตาม ระบบดงักล่าวยงัใชง้านไดไ้ม่สมบูรณ์ โดยสามารถจ่ายช าระท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารได ้แต่ยงัไม่สามารถจ่ายช าระทาง
อินเตอร์เน็ตได ้ดงันั้น ตนเองจึงอยากฝากใหบ้ริษทัช่วยติดตามการพฒันาและการปรับปรุงระบบดงักล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป ซ่ึงจะ
ช่วยลดตน้ทุนและเพ่ิมผลก าไรใหก้บับริษทั  
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คุณชัชวิน พพิฒัน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัธุรกิจตูเ้ติมเงิน ดงัน้ี  

 เป็นธุรกิจใหบ้ริการผา่นเคร่ืองเติมเงินอตัโนมติัท่ีรู้จกักนัในนาม “ตูบุ้ญเติม” 
 เป็นการด าเนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธ์ิในตูบุ้ญเติมและระบบต่างๆ ผูร่้วมทุนเป็นผูแ้ทนบริการ

ท าหนา้ท่ีดูแลรักษาตูอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน เก็บเงินออกจากตูแ้ละน าเงินส่งใหก้บับริษทั โดยไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบของ
ค่าคอมมิชชัน่ 

 ปัจจุบนั มีการติดตั้งตูไ้ปแลว้ประมาณ 25,000 ตู ้กระจายอยู่ทัว่ประเทศ แบ่งออกเป็น กรุงเทพฯ 4,000 ตู ้ภาคอีสาน ร้อยละ 25 
ภาคตะวนัออก ร้อยละ 16 ภาคเหนือ ร้อยละ 10 และภาคใต ้ร้อยละ 12  

 ในเดือนสิงหาคม 2556 มียอดเติมเงินประมาณ 658 ลา้นบาท จ านวนรายการท่ีลูกคา้ใชบ้ริการต่อวนัเกินกว่า 790,000 รายการต่อ
วนั บริษทัคาดวา่จะยอดเติมเงินทั้งปีประมาณ 7,500 ลา้นบาท และจะมีก าไรสุทธิประมาณ 100-120 ลา้นบาท ในปีหน้า บริษทัมี
แผนจะขยายจ านวนตูเ้พ่ิมข้ึนอีก 10,000 ตู ้โดยใชเ้งินจากการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

 มีการพฒันาตู้ออกมาหลายรูปแบบ เช่น ตู้เติมเงินท่ีเป็นตูโ้ทรศพัท์สาธารณะ เคร่ืองรับช าระเงินขนาดเล็ก ตูข้ายน ้ ากรองซ่ึง
สามารถเติมเงินได ้ตูแ้ลกเหรียญซ่ึงสามารถเติมเงินได ้เป็นตน้ 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวเสริมว่า ระบบ Back office ของธุรกิจตูบุ้ญเติมมีลกัษณะเทียบเคียงกับ
ระบบของธนาคารท่ีเรียกวา่ Core Banking ปัจจุบนัมีลูกคา้มาใชบ้ริการเติมเงินผา่นตูข้องบริษทัประมาณ 7-8 แสนรายการต่อวนั หรือ 
24 ลา้นรายการต่อเดือน ยอดเติมเงินต่อคร้ังโดยส่วนใหญ่อยู่ท่ี 20 บาท ต่อจากนั้น คุณพงษช์ยัไดก้ล่าวถึงธุรกิจท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลย ี
LED ไดแ้ก่ หลอดไฟและโคมไฟถนนชนิด LED โดยอธิบายถึงมูลค่าตลาดของไฟส่องสว่างส าหรับปี 2556 แนวโน้มของตลาด
หลอดไฟและโคมไฟชนิด LED  

คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ไดอ้ธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโอกาสทางการตลาดและคู่แข่งขนัท่ีอยู่ใน
ตลาดหลอดไฟและโคมไฟชนิด LED ของประเทศไทย 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อไปวา่ โคมไฟถนนชนิด LED ของบริษทัเร่ิมผลิตและจ าหน่ายตามหมู่บา้น
จดัสรรรวมถึงเขา้ร่วมประมูลในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบา้งแลว้ โคมไฟถนนดงักล่าวจะช่วยประหยดัพลงังานไดก้ว่า
โคมไฟรูปแบบเดิมประมาณ 5 เท่า และคาดว่าจะใชเ้วลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โคมไฟถนนของบริษทัไดรั้บเคร่ืองหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือ “มอก.” เรียบร้อยแลว้ หลงัจากนั้น คุณพงษช์ยัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติม  

ผูถ้ือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษทัมีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ของ
หลอดไฟและโคมไฟชนิด LED เท่าใด และบริษทัมีเป้าหมายของรายไดจ้ากสินคา้ดงักล่าวเป็นจ านวนเงินเท่าใด 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษทัเพ่ิงเร่ิมตน้ในธุรกิจน้ีและอยู่ในช่วงของการวางแผนการตลาดและ
การจดัหน่าย โดยคาดวา่จะผลิดและจ าหน่ายภายในประเทศก่อน บริษทัวางต าแหน่งผลิตภณัฑข์องบริษทั (Market Positioning) ไวสู้ง
กว่าสินคา้ของประเทศจีนแต่ต ่ากว่าสินคา้ท่ีเป็นแบรนดต่์างประเทศ (International Brand) โดยราคาจะถูกกว่าสินคา้ท่ีเป็นแบรนด์
ต่างประเทศ แต่จะรับประกันคุณภาพของสินคา้นานถึง 3 ปี นอกจากน้ี สินคา้ของบริษทัจะผลิตและขายในโครงการประมูลของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่  

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามว่า บริษทัจะตอ้งลงทุนในเคร่ืองจกัรใหม่เพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และบริษทัมีเป้าหมายของรายไดจ้าก
การขายสินคา้ดงักล่าวเป็นอยา่งไร 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า เคร่ืองจกัรท่ีผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับโคมไฟถนนชนิด LED 
ไม่ตอ้งลงทุนเพ่ิม สามารถใชเ้คร่ืองจกัรท่ีผลิดแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับฮาร์ดดิสกไ์ดรฟ์ได ้และเป้าหมายของยอดขายของสินคา้
ดงักล่าวข้ึนอยูก่บัวา่บริษทัจะชนะการประมลูงานโครงการท่ีเก่ียวกบัโคมไฟถนนชนิด LED ไดม้ากหรือนอ้ยเพียงใด 
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ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามต่อว่า ก าลงัการผลิตส าหรับการผลิตโคมไฟถนนชนิด LED คาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของ
ก าลงัการผลิตทั้งหมดของบริษทั และการปรับเปล่ียนสายการผลิตของเคร่ืองจกัรจะใชเ้วลานานเท่าใด 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษทัยงัไม่สามารถตอบไดใ้นตอนน้ี ในไตรมาสท่ี 1 ของปีหน้า น่าจะมี
ความคืบหน้าท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ี บริษทัเน้นการขายสินคา้ดงักล่าวในงานประมูลโครงการของภาครัฐ ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการจดัสรร
งบประมาณส าหรับโครงการโคมไฟถนนชนิด LED เพื่อเปล่ียนทดแทนโคมไฟถนนรูปแบบเดิมของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการ
ปรับเปล่ียนสายการผลิตของเคร่ืองจกัรนั้น บริษทัสามารถด าเนินการผลิตไดสิ้นคา้ไดท้นัทีท่ีมีค  าส่ังซ้ือของลูกคา้ 

ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะวา่ ในการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังหน้า อยากให้บริษทั
น าเสนอในรูปแบบของการวเิคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เช่น Best case scenario หรือ Worse case scenario เป็นตน้ และ
ไดส้อบถามต่อไปวา่ บริษทัสามารถเปิดเผยรายละเอียดเก่ียวกบัรายไดท่ี้คาดว่าจะไดรั้บจากการประมูลโครงการตามท่ีคุณพงษช์ยัได้
กล่าวถึงไดห้รือไม่  

นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนการตลาด ซ่ึงคาดว่าจะมี
รายละเอียดท่ีชดัเจนในไตรมาสท่ี 1 ของปีหนา้  

ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อว่า ในการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังท่ีแลว้มีผูถื้อหุ้น
เสนอแนะใหเ้ติมเกลือแร่ในน ้าด่ืมของบริษทัท่ีผลิตดว้ยระบบ RO (Reverse Omosis) บริษทัไดด้  าเนินการแลว้หรือยงั  

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า สินคา้ดงักล่าวยงัอยู่ในช่วงทดสอบระบบและทดสอบตลาด ยงัไม่ไดว้าง
จ าหน่ายโดยทัว่ไปและยงัไม่เติมเกลือแร่ลงไปน ้ าด่ืม ซ่ึงในกรณีท่ีเป็นน ้ าด่ืมท่ีบรรจุขวด บริษัทจะต้องขออนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ “อย” ก่อน  

ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงช่ือ) สอบถามว่า ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) ของบริษทัจะประสบปัญหา
เก่ียวกับการเปล่ียนแปลงระบบเทคโนโลยีการส่ือสารเป็นระบบ 3G หรือไม่ และเหตุการณ์น ้ าท่วมในปีน้ีจะมีผลกระทบกับบริษทั
หรือไม่ 

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ช้ีแจงว่า ระบบการรับส่งขอ้มูลของบริษทัท่ีใชง้านอยู่เป็นระบบ GPRS ของบริษทั 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (“เอไอเอส”) ซ่ึงไดรั้บสัญญาสัมปทานเพื่อให้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี 
900 เมกะเฮิรตซ์ เป็นระยะเวลา 25 ปี (ส้ินสุดในเดือนกันยายน 2558) จากบริษทั ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เม่ือสัญญา
สัมปทานดงักล่าวส้ินสุดลง เอไอเอสจะตอ้งท าการส่งมอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ท่ีไดส้ร้างข้ึนตามสัญญาให้กบัทีโอที ซ่ึงถา้หาก    
ทีโอทีไม่อนุญาตให้เอไอเอสเป็นผูใ้ห้บริการโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนคล่ืนความถ่ี 900 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไป บริษทัก็จะตอ้งเปล่ียนมาใช้
ระบบ 3G แทน โดยบริษทัจะตอ้งเปล่ียนซิมการ์ดใหม่เพ่ือให้อุปกรณ์ GPS ของบริษทัรองรับการใชง้านในระบบ 3G ได ้ส่วนการ
เติบโตของธุรกิจน้ี ธุรกิจดงักล่าวเป็นธุรกิจท่ีสร้างผลก าไรมาโดยตลอดและจ่ายเงินปันผลให้กบับริษทัทุกปี ปัจจุบนั มียานพาหนะท่ี
ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ของบริษทัประมาณ 15,000 คนั ส่วนปัญหาน ้าท่วมในปีน้ี ยงัไม่ไดรั้บรายงานว่ามีความเสียหายร้ายแรงเหมือนกบั
เหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจึงไดก้ล่าวเรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม 

คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีเขา้ร่วมประชุม ประธานฯไดแ้สดงความเช่ือมัน่ว่า บริษทัมี
ความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาสินคา้ของบริษทัโดยหน่วยงานวจิยัและพฒันาของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั  
สร้างความเจริญเติบโตและมัน่คง ตลอดจนกา้วเขา้สู่ตลาดระดบัประชาคมอาเซียน (AEC) นอกจากน้ี ประธานยงัเช่ือมัน่วา่ธุรกิจตูเ้ติม
เงินก็จะมีความเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตดว้ยเช่นกนั และล าดบัสุดทา้ย ประธานฯกล่าวปิดการประชุมผูถื้อหุน้   
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ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชุม 
 (นายสนิท วรปัญญา)  

ลงช่ือ 
          

ผูบ้นัทึกการประชุม 

 (นางสาวอริสา คงศิริเชวง)  

 


