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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 
ของ 

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั�น จาํกดั (มหาชน) 
 

วนั เวลา และสถานที�ประชุม 

ประชุมเมื�อวนัจนัทร์ที� 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั�น 7 อาคารสํานักงานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท 
เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน)  เลขที� 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

เริ�มการประชุม 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย เจา้หน้าที�บริษทั ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุมและแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร 
ผูส้อบบญัชีและที�ปรึกษากฎหมายอิสระของบริษทั ดงันี�  

กรรมการที�เข้าร่วมประชุม  

1. นายสนิท วรปัญญา  ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  
2. นายสุธรรม มลิลา   กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
3. นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก กรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
4. นายพงษช์ยั อมตานนท ์  กรรมการบริษทั/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
5. นางรังสี เลิศไตรภิญโญ   กรรมการบริษทั/รองประธานกรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
6. นายแกลิก อมตานนท ์  กรรมการบริษทั 
7. นางมาทินี วนัดีภิรมย ์  กรรมการบริษทั/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
8. นางสาวชลธิชา ศิริพงศป์รีดา  กรรมการบริษทั 

กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1.  นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์             กรรมการบริษทั/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง 

ผู้บริหาร  

1. นายชชัวนิ พิพฒัน์โชติธรรม  ผูช่้วยประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
2. นายอรินทร์ แจ่มนารี  ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน/เลขานุการบริษทั 

ผู้สอบบัญชีและที�ปรึกษากฏหมายอสิระ 

1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
2. นางสาวฐิติมา ผดุงถิ�น  ผูช่้วยผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
3. นายจรด จุลสิกขี   ทนายความอิสระ ซึ�งเป็นผูส้งัเกตการณ์และตรวจสอบการนบัคะแนน 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้รียนเชิญ นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษทั/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทาํ
หนา้ที�ประธานในที�ประชุม   

ประธานฯไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 และกล่าวเปิดประชุม หลงัจากนั�น
ประธานฯไดม้อบหมายใหน้างสาวจนัทร์เพญ็ มีใย เป็นผูด้าํเนินการประชุมเพื�อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม 
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ก่อนเขา้สู่การประชุม นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดชี้�แจงใหที้�ประชุมรับทราบเกี�ยวกบัองคป์ระชุมวา่มีผูถื้อหุน้ที�มาดว้ยตนเอง 
จาํนวน 39 ราย และผูรั้บมอบฉันทะจาํนวน 36 ราย รวมจาํนวนทั�งสิ�น 75 ราย โดยนับจาํนวนหุ้นได ้609,363,424 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 63.48 ของทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ของบริษทั ซึ�งครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมาย 

ต่อจากนั�น นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ชี�แจงใหที้�ประชุมรับทราบเกี�ยวกบัวธีิปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ดงันี�  

 ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ�งเสียงต่อหนึ�งหุน้ 
 ผูถื้อหุน้แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ตนถือรวมกบัจาํนวนหุน้ที�รับมอบฉนัทะมา 
 ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั� น ขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านทําเครื�องหมายถูกในช่องที�ประสงค์

ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทั�งลงลายมือชื�อกาํกบั 
 กรณีผูม้อบฉันทะที�มีการลงคะแนนเสียงไวเ้สร็จเรียบร้อยแลว้ในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกบตัรลงคะแนนเสียง 

และผูน้ับคะแนนจะนาํคะแนนไปรวมกบับตัรลงคะแนน เวน้แต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผูรั้บ
มอบฉนัทะลงคะแนนแทนจึงจะไดบ้ตัรลงคะแนนในวาระนั�น 

 ผูถื้อหุ้นท่านใดที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิใหอ้อกเสียงในวาระนั�น หรือ บริษทัอาจเชิญใหผู้ถื้อหุ้นออก
จากที�ประชุมไดเ้ป็นการชั�วคราวในวาระนั�นๆ  

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทจะสอบถามว่ามีผูใ้ดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากมีขอให้ทํา
เครื�องหมายในช่อง “ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง” ในบตัรลงคะแนน และใหย้กมือขึ�น เพื�อให้เจา้หนา้ที�ดาํเนินการเก็บ
บตัรลงคะแนน เพื�อนาํไปตรวจนบั 

 บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุ้นที�เห็นดว้ย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดประชุมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งให้กบัเจา้หน้าที�
ของบริษทัก่อนออกจากหอ้งประชุม 

 วาระที� 5 ซึ� งเป็นวาระแต่งตั�งกรรมการ ขอให้ท่านผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งบตัรลงคะแนนในวาระให้แก่เจา้หน้าที� ไม่วา่จะ
ออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงก็ตาม 

 บริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบบาร์โคด้ (Barcode) 
 ในการนบัคะแนนเสียง บริษทัจะใชว้ธีิการหกัคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียงและบตัรเสีย ออกจากจาํนวนเสียง

ทั�งหมด และส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ย 
 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้

ประธานในที�ประชุมออกเสียงชี�ขาดเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งเสียง 
 ในกรณีอื�น ซึ� งมีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทักาํหนดไวแ้ตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนด

นั�น โดยจะแจง้ใหท้ราบผูถื้อหุน้ในที�ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดงักล่าว 
 บริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนนเสียงในวาระถดัไปสิ�นสุดลง 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดชี้�แจงต่อไปวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 บริษทัไดป้ระกาศบนเวบ็ไซตข์อง
บริษทั เพื�อให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่
อยา่งใด ดงันั�น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จาํนวน 9 วาระ 
ตามที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัเมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2561 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย เริ�มดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี�  

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 เมื�อวนัศุกร์ที� 7 เมษายน 
2560 และไดจ้ดัทาํและนําส่งสําเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งภายในระยะเวลาที�กาํหนด ตลอดจน
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมทั�ง ไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจาํปี 2561 เพื�อใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณารายละเอียด
ในรายงานการประชุมดงักล่าวเห็นวา่ครบถว้นถูกตอ้ง ที�ประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
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หลงัจากนั�น นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง โดย
ขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อและนามสกุลก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั� น 
นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว 

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,424 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากเมื�อตอนเริ�มประชุม  

วาระที� 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2560 ให้ที�ประชุมรับทราบ
ดงันี�   

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สาํคญั 

 ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 บริษทั ฟอร์ท เวนดิ�ง จาํกดั ไดเ้พิ�มทุนจดทะเบียนจาก 80 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 8,000,000 
หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เป็น 320 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 32,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) 
โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนจาํนวน 24,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท จาํหน่ายใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุน้  

 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) อนุมติัการจาํหน่ายสินทรัพยใ์ห้กบั บริษทั 
ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ�ง จาํกดั ซึ� งเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกดั (มหาชน) ในมูลค่ารวม 
98,841,721 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม) 

 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ�ง จาํกัด ได้เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 1 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 
100,000 หุน้ มูลค่าที�ตราหุน้ไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าที�ตราหุน้ไวหุ้้น
ละ 10 บาท) และในเดือนพฤษภาคม 2560 เพิ�มทุนจดทะเบียนจาก 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000,000 หุน้ มูลค่าที�
ตราหุน้ไวหุ้น้ละ 10 บาท) เป็น 300 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 30,000,000 หุ้น มลูค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) โดยบริษทั 
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จาํกดั (มหาชน) ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 

 ในเดือนสิงหาคม 2560  บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ�ง จาํกดั ลงทุนจดัตั�งบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จาํกดั ดว้ย

ทุนจดทะเบียนและชาํระแลว้ จาํนวน 100 ลา้นบาท (หุน้สามญั 10,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 10 บาท) เพื�อ

ดาํเนินธุรกิจเป็นตลาดกลางในการซื�อขายออนไลน์ (e-Marketplace) ภายใตชื้�อ “BeMall” และรับรองการขยายตวั

ของธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) โดยบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ�ง จาํกดั ถือหุ้นใน

อตัราร้อยละ 60 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทัมีมติอนุมติัการหยดุดาํเนินกิจการของ Mindmap Commtech lnc. เนื�องจากบริษทั

ดงักล่าวประสบปัญหาในการดาํเนินงานและไม่เป็นไปตามแผนงานที�กาํหนดไว ้

 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ�ง จาํกดั เขา้ซื�อหุ้นบุริมสิทธิ�  ของบริษทั บ๊อกซ์24 จาํกัด 

จาํนวน 6,195 หุ้น คิดเป็นอตัราร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียน 7,118,800 บาท (หุ้นสามญั 53,223 หุ้น หุ้นบุริมสิทธิ�  

17,965 หุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 
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สรุปผลการดาํเนินงาน  

(หน่วย: ลา้นบาท) ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

รายไดจ้ากธุรกิจหลกั 6,950 5,262 5,021 

กาํไรขั�นตน้ 1,647 1,466 1,519 

กาํไรสุทธิ 272 366 460 

รายไดแ้ยกตามธุรกิจ  

ธุรกิจอีเอม็เอส 

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจอีเอ็มเอสสาํหรับปี 2560 จาํนวน 2,300 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 643 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�น ร้อยละ 39 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 1,657  ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลกัจากการเพิ�มขึ�นของคาํสั�งซื�อของลูกคา้รายใหญ่ราย
หนึ�งของงานรับจา้งผลิตและประกอบแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส์ 

ธุรกิจโทรคมนาคม 

บริษทัมีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมสําหรับปี 2560 จาํนวน 483 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 219 ลา้นบาท หรือร้อยละ 83 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ�งมีจาํนวน 264 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของรายไดจ้ากการขายผลิตภณัฑ ์Set-top box 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงรายไดจ้ากงานติดตั�งเสาอากาศ Indoor WIFI 

ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้อง  

บริษทัมีรายไดจ้ากธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งสาํหรับ ปี 2560 จาํนวน 913 ลา้นบาท ลดลง 109 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 
11 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อนซึ� งมีจาํนวน 1,022 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP 
และงานติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง LED สาํหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยติุธรรม ซึ� งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จ
ในระหวา่งปี 2559 

ธุรกิจให้บริการรายย่อย  

บริษทัมีรายไดส้าํหรับปี 2560 จาํนวน 3,254 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 935 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 40 เมื�อเปรียบเทียบกบัปี
ก่อนซึ�งมีจาํนวน 2,319 ลา้นบาท บริษทัมียอดใชบ้ริการผ่าน “ตูบุ้ญเติม” สาํหรับปี 2560 จาํนวน 36,174 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 
12,791 ลา้นบาท หรือร้อยละ 55 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� งมีจาํนวน 23,383 ลา้นบาท ทั�งนี�  ณ  31 ธนัวาคม 2560 บริษทั
มีตูเ้ติมเงินจาํนวน 124,653 ตู ้กระจายอยูท่ั�วประเทศ 

 

 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ธุรกิจอีเอม็เอส 2,300 33 1,657 32 1,318 26 

ธุรกิจโทรคมนาคม 483 7 264 5 727 14 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 913 13 1,022 19 1,388 28 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย 3,254 47 2,319 44 1,588 32 

รวมรายไดจ้ากธุรกิจหลกั 6,950 100 5,262 100 5,021 100 
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กาํไรขั�นตน้และอตัรากาํไรขั�นตน้ 

ธุรกิจอีเอม็เอส 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 446 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 92 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 26 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� ง
มีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 354 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของกาํไรขั�นตน้ของลูกคา้รายใหญ่รายหนึ�งของงานรับจา้ง
ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที�อตัรากาํไรขั�นตน้สําหรับปี 2560 อยู่ที�ร้อยละ 19 ซึ� งใกลเ้คียงกบัอตัรา
กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2559 ที�อยูใ่นระดบัร้อยละ 21 

ธุรกิจโทรคมนาคม 

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 133 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 32 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 32 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ� ง
มีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 101 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตาม อตัรากาํไรขั�นตน้ปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 38 เป็นร้อยละ 28 โดยมีสาเหตุ
จากผลิตภณัฑ ์Set-top box มีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�ต ํ�า การลดลงของสดัส่วนของการจาํหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใตต้รา
สินคา้ของบริษทัซึ�งมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูง และการปรับลดอตัราค่าจา้งงานติดตั�งเสาอากาศ Indoor WIFI 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง  

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 145 ลา้นบาท ลดลง 151 ลา้นบาท หรือลดลงร้อยละ 51 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน ซึ�งมี
กาํไรขั�นตน้จาํนวน 296 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพฒันาระบบ ERP และกาํไรขั�นตน้ของงาน
รับเหมาติดตั�ง CCTV ที�เกิดขึ�นในปี 2560 มีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�ต ํ�า นอกจากนี�  งานติดตั�งระบบไฟฟ้าแสงสวา่ง LED สาํหรับ
อาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยติุธรรม ซึ�งมีอตัรากาํไรขั�นตน้ที�สูง ไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในระหวา่งปี 2559 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  

กาํไรขั�นตน้สาํหรับปี 2560 จาํนวน 923 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 208 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ�นร้อยละ 29 เมื�อเปรียบเทียบกบัปีก่อน 
ซึ�งมีกาํไรขั�นตน้จาํนวน 715 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจตูบุ้ญเติม  

ฐานะการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 4,491 3,932 3,811 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,658 2,937 2,163 

สินทรัพยร์วม 8,149 6,869 5,974 

สินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีจาํนวน 8,149 ลา้นบาท เพิ�มขึ�น 1,280 ลา้นบาท หรือร้อยละ 19 เมื�อเปรียบเทียบ
กบัสินทรัพยร์วม ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 ซึ� งมีจาํนวน 6,869 ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ�มขึ�นของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และที�ดิน อาคาร อุปกรณ์ 

 

 
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ 

ธุรกิจอีเอม็เอส 446 19 354 21 277 21 

ธุรกิจโทรคมนาคม 133 28 101 38 212 29 

ธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้ง 145 16 296 29 514 37 

ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ย  923 28 715 31 516 32 

รวมกาํไรขั�นต้น 1,647 24 1,466 28 1,519 30 



 �

 (หน่วย: ลา้นบาท) 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2558 

หนี� สินรวม 5,429 4,240 3,468 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,720 2,629 2,506 

อตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (เท่า) 2.0 1.6 1.4 

อตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 2:0:1 เพิ�มขึ�นเมื�อเปรียบเทียบกบัอตัราส่วนหนี� สิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ� งเท่ากบั 1:6:1 โดยมีสาเหตุจากการเพิ�มขึ�นของเงินกู้ยืมระยะสั� นและ     
เงินกูย้มืระยะยาว 

 ปี 2560 ปี 255� ปี 2558 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุน้) 0.41 0.48 0.59 

เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.42 �.�� 0.32 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 103 �� 54 

อตัราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั คือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัภาษี
เงินไดแ้ละขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

หลงัจากนายอรินทร์ แจ่มนารี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัให้ที�ประชุมรับทราบ 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย ได้แจง้ต่อที�ประชุมว่า เพื�อให้การดาํเนินการประชุมดําเนินไปอย่างกระชับ จึงขอให้ผูถื้อหุ้น

สอบถามเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัในวาระถดัไป เนื�องจากเป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั ทั�งนี�  วาระที� 2 เป็นรายงาน

ผลการดาํเนินงานของบริษทัใหที้�ประชุมรับทราบ ดงันั�น จึงไม่มีการลงมติในวาระนี�  

วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ชี�แจงต่อที�ประชุมวา่ งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 

2560 ปรากฏอยูใ่นหัวขอ้ “งบการเงิน” ในรายงานประจาํปี 2560 ซึ� งไดผ้่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชีของ

บริษทั โดยผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื�อนไขต่องบการเงินดงักล่าว ขอ้มูลสาํคญัทางการเงินสามารถสรุปได้

ดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 2560 2559 

เพิ�มขึ�น (ลดลง) 

ลา้นบาท ร้อยละ 

สินทรัพยร์วม 8,149 6,869 1,280 18.6 

หนี� สินรวม 5,429 4,240  1,189 28.0 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม 2,720 2,629  91 3.5 

รายไดร้วม 7,165 5,426 1,739 32.0 

กาํไรสุทธิ 272  366  (94) (25.7) 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.28 0.38 (0.10) (26.3) 

หลงัจากนั�น นายอรินทร์ แจ่มนารี ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อและ

นามสกลุก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี�  

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2561 บริษัทจะมีการเขา้ร่วมงานประมูลโครงการ

อะไรบา้ง และการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินของธนาคาร ส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท 

เซอร์วสิ จาํกดั มหาชน (“FSMART”) อยา่งไร 
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นายชัชวนิ พพิัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ โครงการสนบัสนุนประชาชนในการเปลี�ยนผา่นการ

รับชมโทรทศัน์ภาคพื�นดินระบบดิจิตอลระยะที� 2 ของกสทช. ทาํใหบ้ริษทัสามารถระบายสินคา้ประเภทกล่อง Set-top box  

ที�ยงัเหลืออยูจ่นเกือบหมด เหลือเสาอากาศสาํหรับทีวีดิจิตอลอีกจาํนวนเงินประมาณ 5-10 ลา้นบาท ซึ� งกาํลงัหาช่องทางใน

การระบายสินคา้ โดยโครงการดงักล่าวเป็นโครงการที�บริษทัประเมินสถานการณ์ตลาดพลาดไป แต่ยงัคงแกไ้ขปัญหาได้

ทนั ส่วนกรณีธนาคารยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงินนั�น กลุ่มลูกคา้ของธนาคารและกลุ่มลูกคา้ของตูบุ้ญเติมเป็นคนละกลุ่ม 

โดยกลุ่มลูกคา้บุญเติมเป็นกลุ่มลูกคา้ระดบัรากหญา้ และ/หรือไม่มีบญัชีธนาคาร ทาํให้ไม่ไดส่้งผลกระทบกบั FSMART  

นบัตั�งแต่ธนาคารมีนโยบายไม่เก็บค่าธรรมเนียมโอนเงิน ยอดการเติมเงินไม่ลดลง และยงัคงเติบโตอยา่งต่อเนื�อง การเติม

เงินมือถือผ่านทางธนาคารนั�น ธนาคารไม่ไดเ้ก็บค่าธรรมเนียมมานานมากแลว้ และเป็นช่องทางที�ไม่ไดรั้บความนิยมจาก

ผูใ้ชบ้ริการ เนื�องจากไม่สะดวก และผูใ้ชบ้ริการไม่มีแอปพลิเคชั�น ตูบุ้ญเติมจึงเป็นช่องทางในการเติมเงินที�สะดวกกวา่ 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ�มเติมว่า ตั� งแต่ธนาคารเปิดให้บริการเติมเงินมือถือผ่าน

แอปพลิเคชั�นไม่คิดค่าธรรมเนียมอยูแ่ลว้ นโยบายที�ธนาคารประกาศในช่วงที�ผา่นมา เป็นการยกเลิกค่าธรรมเนียมโอนเงิน

ต่างธนาคาร ปัจจุบนัยอดการเติมเงินยงัคงเพิ�มขึ�นทุกวนัอยา่งต่อเนื�อง รายไดค้่าธรรมเนียมจากการโอนเงินผ่านตูบุ้ญเติมคิด

เป็นร้อยละ 5 ของรายได้ของ FSMART ซึ� งถือว่าเป็นสัดส่วนที�น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ�งเมื�อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาด

ทั�งหมด  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ FSMART สนบัสนุนรายไดใ้หก้บับริษทัในลกัษณะใด และคิดเป็นร้อยละ

เท่าไหร่ของรายไดข้องกลุ่มบริษทั 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบวา่ ปีที�ผา่นมา ธุรกิจใหบ้ริการรายยอ่ยมีสดัส่วนรายไดร้้อยละ 

47 ของรายไดร้วมของกลุ่มบริษทั ซึ�งเป็นรายไดข้อง FSMART เกือบทั�งหมด  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ รายไดด้งักล่าวเป็นรายไดใ้นลกัษณะใด 

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทถือหุ้นที� FSMART ร้อยละ 45 ซึ� งถือว่ามี

อาํนาจควบคุม FSMART ในทางบัญชีจึงรวมงบทางการเงินของ FSMART มาทั� งจํานวน รายได้และค่าใช้จ่ายของ 

FSMART ทั�งหมดถูกรวมมาอยู่ในการจัดทาํงบการเงินรวมของกลุ่มบริษทั แต่กาํไรขาดทุนของ FSMART ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมนั�น จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 45 และส่วนของผูถื้อหุ้นที�ไม่มี

อาํนาจควบคุม (ผูถื้อหุน้รายอื�นที�ไม่ใช่บริษทั) คิดเป็นร้อยละ 55 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ รายไดห้ลกัมีการเติบโตค่อนขา้งสูง และมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงเมื�อเทียบกบั

รายได ้ซึ�งเป็นสาเหตุที�ทาํใหก้าํไรบริษทัลดลง ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นมาจากสาเหตุใด 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ�นเกิดจากบริษทัไดห้ยดุดาํเนินงานของ

Mindmap Commtech Inc. (MCI) ซึ� งเป็นบริษัทย่อยในประเทศฟิลิปปินส์ โดยในปีที�ผ่านมา MCI มีผลขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานจาํนวน 76 ลา้นบาท ซึ�งไดถู้กรวมเขา้มาอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 

นายชัชวนิ พพิัฒนโชตธิรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ�มเติมวา่ ในปี 2557 รายไดจ้าก 4 ธุรกิจหลกัมีสดัส่วน

ที�ใกลเ้คียงกนั ในปี 2558 - 2560 รายไดจ้ากธุรกิจให้บริการรายยอ่ยเติบโตขึ�น ธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจให้บริการรายยอ่ย

เป็นธุรกิจที�มีรายไดแ้บบประจาํและสมํ�าเสมอ ก่อนปี 2557 ธุรกิจอีเอม็เอส ธุรกิจธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยทีี�

เกี�ยวขอ้งมีรายได้สูง ปี 2557 - 2560 ธุรกิจให้บริการรายย่อยมีรายได้สูงกว่าธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที�

เกี�ยวขอ้ง ซึ� งเป็นผลสืบเนื�องมาจากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งเป็นลกัษณะงานประมูลโครงการ

ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ� งขึ�นอยูก่บัผลการประมูลวา่ บริษทัประมูลงานไดห้รือไม่ ประกอบกบัในปีที�ผ่านมา ไม่มีงานจาก

ภาครัฐในส่วนงานสื�อสาร จึงทาํใหร้ายไดจ้ากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งนั�นลดลง ส่วนค่าใชจ่้าย

จะสอดคลอ้งกบัการเติบโตของธุรกิจ ถา้ธุรกิจมีการเติบโต มีสดัส่วนรายไดเ้พิ�มขึ�น ค่าใชจ่้ายจึงเพิ�มขึ�นตาม หากประมูลงาน
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ไม่ได ้ก็จะไม่มีตน้ทุนและค่าใชจ่้าย โดยค่าใชจ่้ายในปี 2560 ส่วนใหญ่มาจากการตั�งค่าเผื�อการดอ้ยค่าของสินทรัพยข์อง  

MCI  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามว่า ในปี 2561 บริษทัมีแผนคงสัดส่วนรายได้เท่าปี 2560 หรือเพิ�มสัดส่วน

รายไดใ้นธุรกิจประเภทใด 

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ ในปี 2561 บริษทัไดง้านในส่วนธุรกิจโทรคมนาคม

และธุรกิจเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งแลว้ คาดวา่ค่าใชจ่้ายประเภทการดอ้ยค่าของสินทรัพยต์่าง ๆ ไม่มีแลว้ เนื�องจาก MCI ได้

หยดุดาํเนินกิจการแลว้ นอกเหนือจากนี� จะเป็นการตั�งสาํรองตามระยะเวลา เช่น สาํรองสินคา้เสื�อมสภาพ ส่วนสํารองหนี�

สงสยัจะสูญไม่ค่อยมี เนื�องจากงานโครงการส่วนใหญ่เป็นงานโครงการกบัหน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้งจะเติบโตในลกัษณะ

เดียวกบัปี 2557 ใช่หรือไม่ 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิ�มเติมว่า MCI ไม่สามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื�องจาก

โอเปอเรเตอร์โทรศพัท์มือถือในประเทศฟิลิปปินส์มีนโยบายไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมการเติมเงินมือถือ การหยุดดาํเนิน

กิจการของ MCI ในปี 2560 ทาํใหเ้กิดขาดทุนประมาณ 70 ลา้นบาท ซึ�งในปี 2561 จะไม่มีขาดทุนจากเหตุการณ์ดงักล่าวอีก 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ หาก FSMART ติดตั�งตูบุ้ญเติมลดลงจะทาํให้รายไดเ้ติบโตในอตัราเดิมได้

หรือไม่  

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ FSMART ยงัคงมีการติดตั�งตูบุ้ญเติมอยู ่ถึงแมจ้ะมีการชะลอการ

ติดตั�งตูล้ง ในปี 2560 FSMART ติดตั�งตูป้ระมาณ 2,000 ตูต้่อเดือน ส่งผลให้ ณ สิ�นเดือนธนัวาคม 2560 มีจาํนวนตูท้ั� งสิ�น

124,653 ตู ้และ ปัจจุบนัมีจาํนวนตูป้ระมาณ 130,000 ตู ้การเร่งติดตั�งตูเ้พิ�มเพื�อเป็นลดโอกาสของคู่แข่ง ส่งผลให้มีตูร้ายได้

น้อยประกอบกบัการตั�งตูใ้หม่ตอ้งใชร้ะยะเวลา 6 เดือน ตั�งแต่ตน้ปี 2561 FSMART ไดท้าํการยา้ยทาํเลติดตั�งตูที้�มีรายได้

นอ้ยไปยงัที�ใหม่ทาํใหย้อดเติมเงินเฉลี�ยต่อตูต้่อเดือน (ARPU) เพิ�มขึ�น  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ สาเหตุที�มีการเร่งติดตั�งตูเ้พิ�ม เนื�องจากการที� FSMART ตอ้งการเป็นที� 1 ใน

ตลาดเติมเงินมือถือใช่หรือไม่ 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ หากดูจากขอ้เท็จจริง ยงัคงมีทาํเลอีกจาํนวนมากที� FSMART ยงั

ไม่ไดติ้ดตั�งตู ้และการเติมเงินมือถือดว้ยมือถือ (ROM) ในตลาดเติมเงินยงัคงมีอยูป่ระมาณร้อยละ 20 และมีแนวโนม้ลดลง

เรื� อยๆ ซึ� งคาดว่าจะหมดไปในที�สุด FSMART จึงตอ้งการแบ่งส่วนแบ่งการตลาด ROM ปัจจุบันตู ้บุญเติมมีส่วนแบ่ง

การตลาดร้อยละ 30 นอกจากนี�  FSMART มีโครงการกบัคู่คา้ทางธุรกิจที�สามารถติดตั�งตูใ้นต่างจงัหวดัไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่า

เช่าพื�นที� โดยสามารถติดตั�งริมถนนได้ ซึ� งการตั�งตูใ้นทาํเลดังกล่าว FSMART มีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการ

ทอ้งถิ�น โดยบางแห่งไม่เสียค่าเช่าพื�นที� หรือบางกรณีมีการจ่ายค่าเช่าพื�นที�ใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล องคก์ารบริหาร

ส่วนจงัหวดั ในราคาประมาณ 50 บาท 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ เป้าหมายการตั�งตูใ้นปีนี�ประมาณกี�ตู ้

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ ในปี 2561 มีแผนตั�งตูโ้ดยเฉลี�ย 2,000 ตูต้่อเดือน และการยา้ย

ทาํเลตูเ้ก่า 

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ FSMART มีมาตรการป้องกนัตูเ้ติมเงินที�ถูกงดัหรือถูกขโมย

อยา่งไรบา้ง 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า FSMART มีการทาํประกนัตูด้ว้ยตวัเองอยูแ่ลว้ โดยเก็บเงินค่า

ประกนัจากตวัแทน ตูล้ะ 40 บาทต่อตูต้่อเดือน ไวเ้ป็นเงินกองทุน หากมีตูถู้กงดัหรือขโมยจะนาํเงินกองทุนส่วนนี�มาใชจ่้าย 



 �

ในปี 2559 มีความเสียหายจากตูที้�ถูกงดัประมาณ 15 ลา้นบาท และมีแนวโนม้ที�ลดลง ในการติดตั�งตูเ้พิ�ม บริษทัมีมาตรการ

ที�เขม้งวดมากขึ�น เมื�อเกิดการงดัหรือขโมย FSMART จะส่งคนเขา้ไปตามจบั อีกทั�งตูมี้ตวัวดัแรงกระแทกและติดตั�งระบบ

ติดตาม (GPS) และมีรางวลันาํจบัใหก้บัเจา้หนา้ที�ตาํรวจประมาณ 30,000 - 40,000 บาทต่อคดี ทาํใหที้�ผ่านมาสามารถจบัได้

อยา่งรวดเร็ว  

คุณปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า งานโครงการที�ไดจ้ากสาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ ส่งผลต่อรายได้ของบริษทัอย่างไร และมีการประมาณการรายได้และกาํไรของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท 

ดิจิตอล จาํกดั และบริษทั บ๊อกซ์24 จาํกดั เป็นจาํนวนเงินเท่าใด 

นายชัชวิน พพิฒันโชติธรรม  ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร  ตอบวา่ งานโครงการที�ไดจ้ากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติเป็น

งานขายรถยนตไ์ฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉริยะ มูลค่างานประมาณ 898 ลา้นบาท เป็นงานส่งมอบรถประมาณ 260 คนั คาดวา่จะ

สามารถรับรู้รายไดท้ั�งหมดไตรมาส 3 หรือไตรมาส 4 ปี 2561 บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จาํกดั ดาํเนินธุรกิจขายสินคา้

และบริการที�เกี�ยวเนื�องกบัตูบุ้ญเติม ส่วนบริษทั บ๊อกซ์�� จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหบ้ริการรับ-ส่ง-ฝากสินคา้ผา่นตูล้อ็กเกอร์ ซึ�ง

จะมาช่วยเสริมกบัตูเ้วนดิ�ง บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จาํกดั ยงัตอ้งรอผลการพิจารณาอนุมติัให้เริ�มประกอบธุรกิจจาก

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง จึงจะเริ�มมีรายได ้

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติั 

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 1 จาํนวน � ราย เท่ากบั ��� เสียง 

วาระที� 4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย ชี�แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทั

จะตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ� งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วยยอด

ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี� จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริษทัมีนโยบาย

การจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัภาษีเงินได้และขาดทุนสะสม (ถา้มี) ตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการ ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัอาจกาํหนดใหมี้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกวา่อตัราที�กาํหนดขา้งตน้ได ้โดยขึ�นอยูก่บั

ผลการดาํเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาํเป็นในการขยายการดาํเนินงาน รวมถึงการใชเ้ป็นเงินทุน

หมุนเวยีนในการบริหารกิจการ  

คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผล

ประจาํปี 2560 ดงันี�   

1) บริษทัไดจ้ดัสรรกาํไรสุทธิไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 48 ลา้นบาท ซึ�งครบเตม็จาํนวนแลว้  

2) อนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.42 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 403.20 ลา้นบาท โดยจ่ายจากกาํไร

สุทธิประจาํปี 2560 และกาํไรสะสมของกิจการที�ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัราหุ้นละ 0.27 
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บาท ซึ�งผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้

และกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ� ง

ผูถื้อหุน้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถนาํไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปันผลได ้ทั�งนี�  เมื�อ

รวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2560ในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท คิดเป็นเงินจาํนวน 

163.20 ลา้นบาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี� อีกในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นจาํนวนเงิน 240.00 ลา้นบาท 

โดยจ่ายจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 และกาํไรสะสมของกิจการที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (BOI) ในอตัรา

หุน้ละ 0.17 บาท ซึ� งผูถื้อหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงิน

ปันผลได ้และกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในอตัราร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 

0.08 บาท ซึ�งผูถื้อหุน้จะถูกหกัภาษีเงินได ้ณ ที�จ่ายในอตัราร้อยละ 10 และสามารถนาํไปขอเครดิตภาษีเงินปันผลได ้ 

 โดยกาํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้น (Record Date) ที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� 16 มีนาคม 2561 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัที� 3 พฤษภาคม 2561 

หลงัจากนั�น นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที�เกี�ยวขอ้ง โดย

ขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อและนามสกุลก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ดงันั� น 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจากวาระที� 3 

วาระที� 5  พิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�งและแต่งตั�ง

กรรมการใหม่ 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้รียนเชิญให ้นายแกลิก อมตานนทแ์ละนางมาทินี วนัดีภิรมย ์ซึ�งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนี�  รอ

ดา้นนอกของหอ้งประชุมในขณะที�มีพิจารณารายละเอียดในวาระนี�  ทั�งนี�  เพื�อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี�  

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย แถลงว่าต่อที�ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 จะต้องพ้น

ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ซึ� งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 นี�  มีกรรมการ

บริษทัที�ครบกาํหนดตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

1. นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

2. นายแกลิก อมตานนท ์  ตาํแหน่ง กรรมการ 

�. นางมาทินี วนัดีภิรมย ์ ตาํแหน่ง กรรมการ 

นอกจากนี�  ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั� งที� 1/2561 เมื�อวนัที� 23 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดรั้บทราบการลาออกของกรรมการ

จาํนวน 3 ท่าน ดงันี�  

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

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3.   นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ขอลาออกจากตาํแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน

กรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมีผลบงัคบัตั�งแต่วนัที� 23 เมษายน 2561 เมื�อเสร็จสิ�นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 เป็นตน้ไป เหตุผลของ

การลาออก คือ เพื�อส่งเสริมหลกัเกณฑ์การกาํกบัการดูแลกิจการที�ดี เรื�อง การจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของ

กรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ทั� งนี�  คณะกรรมการบริษทัจะจดัให้มีการประชุมเพื�อพิจารณาแต่งตั�งคณะกรรมการตรวจสอบ

แทนคณะกรรมการตรวจสอบที�ลาออก ในวนัที� 24 เมษายน 2561 

ดงันั�น บริษทัจึงมีความจาํเป็นที�ตอ้งแต่งตั� งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ประสงค์จะลาออกจากตาํแหน่ง ดังรายนาม

ต่อไปนี�  

1.   นายสมบูรณ์ ม่วงกลํ�า  ตาํแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2.   นางวลิาสินี พทุธิการันต ์ ตาํแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 

3.   นางพรทิพย ์เลิศทนงศกัดิ�  ตาํแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ 

บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัขอเชิญให้ผูถื้อหุ้นร่วมเสนอรายชื�อบุคคลที�เห็นวา่คุณสมบติัเหมาะสม เพื�อรับการ

คดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั รวมทั�งเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผูใ้ดเสนอรายชื�อกรรมการหรือระเบียบวาระเขา้มายงั

บริษทั กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความ

เหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์ รวมทั�งผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที�ผา่นมา  

คณะกรรมการบริษัท ซึ� งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนได้เสียซึ� งเป็นกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ เห็นสมควรเสนอที�

ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระทั� ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายบุญญา ตนัติพานิชพนัธ์ นายแกลิก      

อมตานนท ์และนางมาทินี วนัดีภิรมย ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ�ง 

นอกจากนี�  คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้วา่บุคคลที�จะเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่ง

อิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง และเห็นควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั�งกรรมการใหม่ เพื�อทดแทน

กรรมการที�ลาออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบูรณ์ ม่วงกลํ�า นางวิลาสินี พุทธิการันต์ และนางพรทิพย ์   

เลิศทนงศกัดิ�  เขา้มาดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษทั 

หลงัจากนั�น นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัรายละเอียดในวาระนี�  

โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อและนามสกุลก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ดงันั�น 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก

วาระหนึ�งและแต่งตั�งกรรมการใหม ่

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติแต่งตั� งกรรมการที�พน้จากตาํแหน่งตามวาระทั� ง � ท่านกลบัมาเป็นกรรมการของ

บริษทัอีกวาระหนึ�งตามที�เสนอ โดยประชุมผูถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาการแต่งตั�งกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียง

ดงันี�  
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นายบุญญา ตนัตพิานิชพนัธ์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นายแกลกิ อมตานนท์  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นางมาทนิี วนัดภีริมย์   ตาํแหน่ง  กรรมการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นอกจากนี�  ที�ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั�งกรรมการใหม่จาํนวน 3 ท่านแทนกรรมการที�ประสงค์จะลาออกจากตาํแหน่ง ดว้ย

คะแนนเสียงดงันี�  

นายสมบูรณ์ ม่วงกลํ�า   ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นางวลิาสินี พุทธิการันต์ ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

นางพรทพิย์ เลศิทนงศักดิ�  ตาํแหน่ง  กรรมการ/กรรมการอสิระ 

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจากวาระที� 4 



 ��

วาระที� 6  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย แจง้ที�ประชุมวา่ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทน

กรรมการ โดยเปรียบเทียบขอ้มูลอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเหมาะสมกบัประสบการณ์ ภาระหน้าที� 

ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโต

ทางผลกาํไรของบริษัท และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื�อเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ซึ�งเท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี�  

ค่าเบี�ยประชุม 

- ประธานกรรมการบริษทั      33,000  บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- กรรมการบริษทั                                       22,000  บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ                      49,500  บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- กรรมการตรวจสอบ                                   46,200  บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง          15,000       บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- กรรมการบริหารความเสี�ยง   10,000        บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน         15,000       บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

- กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  10,000        บาท ต่อการเขา้ร่วมประชุมหนึ�งครั� ง 

เงินบาํเหน็จประจาํปี 

วงเงินไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยกาํหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที�มิใช่ผูบ้ริหาร (Non-executive Director) และ/หรือ

กรรมการอิสระ 

หลงัจากนั�น นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัรายละเอียดในวาระนี�  

โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อและนามสกุลก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ดงันั�น 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ทั�งนี�  การลงมติในวาระนี�  

ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั�งหมดของผูถื้อหุ้น ซึ� งมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน กรรมการที�เป็นผูถื้อหุน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี�  

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 147,042,024 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มจากวาระที� 5 

วาระที� 7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย แถลงต่อที�ประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจสอบไดด้าํเนินการคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจาํปี 2561 

ตามกระบวนการที�กาํหนดและไดเ้สนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื�อเสนอให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั� ง

ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 เนื�องจากเป็นสาํนกังานสอบบญัชีที�

ไดรั้บการยอมรับทั�งในประเทศและระดบัสากล มีบุคลากรที�เพียงพอและมีความรู้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความ
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เหมาะสม อีกทั�งไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั/บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบั

บุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด ทั�งนี�  กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�งต่อไปนี�  เป็นผูป้ฏิบติัหนา้ที�สอบทานหรือตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2557 - 2558) 

2. นายณรงค ์พนัตาวงษ ์       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรือ 

(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั) 

3. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419 

(เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทัประจาํปี 2559 - 2560) 

ในกรณีที�ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�ไดใ้ห้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรายชื�อ

ของสาํนกังานทาํหน้าที�ตรวจสอบบญัชีแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้ทั� งนี�  ผูส้อบบญัชีสังกดับริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั 

ยงัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมอีกจาํนวน 12 บริษทั  

นอกจากนี�  คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้ห็นชอบให้กาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 เป็นจาํนวน 

1,490,000 บาท ซึ�งเท่ากบัค่าสอบบญัชีปี 2560 ซึ�งไม่รวมถึงค่าใชจ่้ายเบ็ดเตลด็ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามที�จ่ายจริง 

สาํหรับค่าบริการอื�นที�จ่ายใหแ้ก่บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้ก่ ค่าบริการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์การทาํลายสินคา้คงเหลือ

ของบริษทัยอ่ย จาํนวน 40,000 บาท และค่าบริการตรวจสอบระบบการควบคุมทั�วไปของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของ

บริษทัยอ่ย จาํนวน 720,000 บาท ทั�งนี�  บริษทัขอแกไ้ขขอ้ความในหนังสือเชิญประชุม หนา้ที� 6 เกี�ยวกบัค่าสอบบญัชีของ

บริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม ปี 2560 จาก 3,645,500 บาท เป็น 3,335,500 บาท 

หลงัจากนั�น นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อ

และนามสกลุก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี�  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที�เพิ�มขึ�นทุกปี สาเหตุมา

จากอะไร 

นายอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเพิ�มขึ� น

เนื�องจากค่าสอบบญัชีของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จาํกัด (มหาชน) บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิ�ง จาํกดั บริษทั 

ฟอร์ท สมาร์ท ดิจิตอล จาํกดั และบริษทั ฟอร์ท เวนดิ�ง จาํกดั โดยปริมาณรายการทางธุรกิจของบริษทัดงักล่าวเพิ�มมากขึ�น 

และมีใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศที�ซบัซอ้น ทาํใหจ้าํนวนชั�วโมงการทาํงานที�คาดวา่จะใชใ้นการตรวจสอบงบการเงิน

ประจาํปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของผูส้อบบญัชีเพิ�มขึ�น ส่งผลใหค้่าสอบบญัชีเพิ�มขึ�น  

เมื�อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย จึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาแต่งตั�ง

ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2561 

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียง 

ดงันี�  
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เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง   

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี� มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 6 จาํนวน � ราย เท่ากบั �� เสียง 

วาระที� � พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36 

นางสาวจนัทร์เพ็ญ มีใย แถลงต่อที�ประชุมวา่ ตามคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที� 21/2560 เรื�อง การแกไ้ข

เพิ�มเติมกฎหมาย เพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบบัวนัที� 4 เมษายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติมี

มติเห็นควรให้แกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา 100 เพื�อให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ. 2535 และฉบบัแกไ้ขเพิ�มเติม บริษทัจึงขอเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันี�  

ข้อความเดมิ 

ขอ้ 36 ให้มีการประชุมผู้ ถืออย่างน้อยปีละหนึ�งครั�ง การประชุมเช่นว่านี�ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ

ดังกล่าวให้จัดให้มีขึ�นภายในสี� (4) เดือนภายหลงัวนัสิ�นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามญั” 

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื�อใดกไ็ด้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื�อผู้ ถือหุ้นซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่

น้อยกว่าหนึ�งในห้า (1/5)  ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมด หรือจาํนวนผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี�สิบห้า (25) คน 

ซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมดเข้าชื�อกันทาํหนังสือใน

ฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นกไ็ด้ โดยในหนังสือร้องขอนั�นจะต้องระบุว่าให้เรียก

ประชุมเพื�อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน หนึ�ง (1) เดือนนับแต่วันที�ได้รับหนังสือจาก

ผู้ถือหุ้น 

ข้อความใหม่ 

ขอ้ 36 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายในสี�  (4) เดือนนับแต่วันสิ�นสุด

รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื�นนอกจากที�กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ ถือหุ้นคน

หนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้ทั�งหมดจะเข้าชื�อ

กันทาํหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดกไ็ด้ 

แต่ต้องระบุเรื� องและเหตุผลในการที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี� 

คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี�สิบห้า (45) วนั นับแต่วนัที�ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทั�งหลายซึ�งเข้าชื�อ

กันหรือผู้ถือหุ้นคนอื�นๆ รวมกันได้จาํนวนหุ้นตามที�บังคับไว้นั�นจะเรียกประชุมเองกไ็ด้ ภายในสี�สิบห้า (45) วัน

นับแต่วันครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี� ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นที�คณะกรรมการ

เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาํเป็นที�เกิดจากการให้มีการประชุมและอาํนวยความสะดวก

ตามสมควร 
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ในกรณีที�ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ครั�งใดจาํนวนผู้

ถือหุ้นซึ�งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี�ต้องร่วมกัน

รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจัดให้มีประชุมในครั�งนั�นให้แก่บริษัท 

หลงัจากนั�น นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัรายละเอียดในวาระนี�  

โดยขอให้ผูถื้อหุ้นบอกชื�อและนามสกุลก่อนที�จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถาม ดงันั�น 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 36 

การลงมติในวาระนี�  ตอ้งได้รับอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั� งหมดของผูถื้อหุ้น ซึ� งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มต ิ ที�ประชุมไดพ้ิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 36 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�  

เห็นดว้ย จาํนวน 609,363,781 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000 

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง จาํนวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

บตัรเสีย จาํนวน - เสียง   

หมายเหตุ : ในวาระนี�ไม่มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ�มขึ�นจากวาระที� 7 

วาระที� 9  พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 

นางสาวจนัทร์เพญ็ มีใย แจง้ให้ที�ประชุมทราบวา่ ตามบทบญัญติัมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 ไดก้าํหนดวา่ เมื�อที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดพ้ิจารณาวาระการประชุมตามที�แจง้ในหนงัสือเชิญประชุมเรียบร้อยแลว้ ผูถื้อหุ้น

ซึ� งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมด สามารถขอให้ที�ประชุมพิจารณาเรื�องอื�น

นอกจากที�กาํหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมอีกก็ได ้

เมื�อที�ประชุมไม่มีเรื� องใดที�จะเสนอให้พิจารณาอีก นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ขอให้นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธาน

กรรมการบริหาร เสนอรายละเอียดเกี�ยวกบัแนวโนม้ธุรกิจของบริษทัในปี 2561 ใหที้�ประชุมรับทราบ 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ มอบหมายให้ นายชชัวิน พิพฒันโชติธรรม เป็นผูเ้สนอรายละเอียดเกี�ยวกบัแนวโน้มธุรกิจของ

บริษทัในปี 2561 ใหที้�ประชุมรับทราบ 

นายชัชวนิ พพิฒันโชตธิรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวถึงทิศทางของธุรกิจของบริษทั ดงันี�  

ธุรกิจของบริษทัสามารถแบ่งออกได ้4 ประเภท คือ ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจเทคโนโลยีที�เกี�ยวขอ้ง และ

ธุรกิจให้บริการรายย่อย ในระยะเวลา 3 ปีที�ผ่านมา ธุรกิจอีเอ็มเอสและธุรกิจให้บริการรายย่อยนั�นดาํเนินมาดว้ยดี ส่วน

ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีที� เกี�ยวขอ้งกาํลงัจะไดง้านในปี 2561 เนื�องจาก 2 – 3 ปีที�ผ่านมาเป็นช่วงที�งาน

โทรคมนาคมลดลง สาเหตุมาจากไม่มีโครงการของภาครัฐเปิดประมูล บริษทัไดมี้โอกาสเขา้ไปร่วมประมูลงานในปี 2560 

จาํนวนทั�งสิ�น 2,504 ลา้นบาท เป็นงานที�เกี�ยวกบัโทรคมนาคมของหน่วยงานราชการ ไดแ้ก่ ศาลยติุธรรม การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ซึ� งงานล่าสุดที�ประกาศ คืองานขายรถยนตไ์ฟฟ้าตรวจการณ์อจัฉริยะให้กบัสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 260 คนั มูลค่างาน 890 ลา้นบาท โดยงานที�กล่าวมานั�นเป็นงานที�ลงนามในสัญญาหมดแลว้ทั�งสิ�น 

และบางส่วนสามารถรับรู้รายไดใ้นไตรมาสที� 1 ปี 2561 ประมาณร้อยละ 30 และคาดการณ์ว่าสามารถรับรู้รายไดใ้นปีนี�

ประมาณร้อยละ 90 ส่วนงานที�บริษทัอยู่ระหว่างเขา้ร่วมประมูลกบัหน่วยงานราชการต่างๆได้แก่ บริษทั ทีโอที จาํกัด 

(มหาชน) (TOT) จาํนวน 6 โครงการ มูลค่างาน 2,776 ลา้นบาท กสทช. มูลค่างาน 2,000 ลา้นบาท การไฟฟ้านครหลวง 
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จาํนวน 7 โครงการ มูลค่างาน 1,731 ลา้นบาท  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จาํนวน 7 งาน มูลค่างาน 3,854 ลา้นบาท หน่วยงาน

ในสังกัดยุติธรรม มูลค่างาน 230 ลา้นบาท สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ มูลค่างาน 3,000 ลา้นบาท กรุงเทพมหานครและ

องค์การบริหารส่วนตาํบลต่างๆ จาํนวน 7 งาน มูลค่างาน 965 ลา้นบาท และบริษัท กสท โทรคมนาคม จาํกัด มหาชน 

(CAT) มูลค่างาน 1,400 ลา้นบาท บริษทัคาดการณ์ว่าจะประมูลโครงการดงักล่าวไดร้้อยละ 30 - 40 จากมูลค่าโครงการ

ทั�งหมด ซึ�งจะสามารถลงนามในสญัญาในไตรมาส 2 หรือไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดวา่จะสามารถรับรู้ไดต้ั�งแตไ่ตรมาสที� 

3 ปี 2561 เป็นตน้ไป  

บริษทัมีแผนการเพิ�มมูลค่าของพื�นที�ดว้ยตูอ้ตัโนมติัต่างๆ อาทิเช่น ตูเ้วนดิ�ง โดยไดอ้อกตูรุ่้นใหม่ ใชชื้�อวา่ตู ้Spiral จะเริ�มทาํ

ตลาดในไตรมาส 2 ปี 2561 จาํนวนตูเ้วนดิ�งที�ตั�งไปในปี 2560 มีทั�งสิ�น 1,564 ตู ้จากที�คาดการณ์ไวป้ระมาณ 2,000 ตู ้ยงัไม่

สามารถทาํตามเป้าหมายที�ตั�งไวไ้ด ้ซึ� งเป็นเรื�องปกติที�จะมีอุปสรรคในการเริ�มธุรกิจใหม่ ในปี 2561 บริษทัคาดการณ์วา่จะ

สามารถตั�งตูป้ระมาณ 3,000 ตู ้สาํหรับตูล้็อกเกอร์บ๊อกซ์24 ซึ� งเป็นตูใ้ห้บริการซกัอบรีด โดยการฝากเสื�อผา้ไวใ้นตูแ้ละมีผู ้

ให้บริการนําไปซักและนาํมาคืนที�ตูต้ามเดิม เพิ�มความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ บริษทัสามารถผลิตตูล้็อกเกอร์ได้ใน

ตน้ทุนที�ต ํ�ากวา่ โดยผลิตภณัฑท์ั�ง 2 นี�ตอ้งใชร้ะยะเวลาเพื�อใหลู้กคา้ไดรู้้จกั  

ที�ชาร์จรถยนตไ์ฟฟ้า (EV Charger) บริษทัไดด้าํเนินการพฒันาดา้นเทคโนโลยแีละผลิตภณัฑเ์สร็จเรียบร้อยแลว้ อยูร่ะหวา่ง

การรอแนวโนม้การใชร้ถยนตไ์ฟฟ้าในประเทศ โดยการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั� ง ประมาณ 40 บาท บริษทัจะคิดค่าธรรมเนียมได้

ประมาณร้อยละ 20 หรือประมาณ 8 บาท การชาํระค่าบริการผา่น QR  Code ใน BeWallet ซึ�งสามารถเติมเงินไดที้�ตูบุ้ญเติม  

โครงการเช่ากาํไลขอ้เทา้นกัโทษระยะที� 1 (EM: Electronic Monitoring) จาํนวน 5,000 เครื�อง บริษทัไดล้งนามในสญัญาเช่า

กบัสาํนกังานศาลยติุธรรมช่วงปลายปี 2560 มูลค่างาน 81 ลา้นบาท กาํไลขอ้เทา้นกัโทษใชส้าํหรับผูต้อ้งหาที�ไม่มีเงินในการ

ประกันตวัหรือบุคคลที�ไม่ตอ้งการถูกคุมขงั ใช้ติดตาม ตรวจสอบตาํแหน่งของบุคคลที�อยู่ในพื�นที�ที�ศาลกาํหนด โดย

ปัจจุบนัมีนกัโทษประมาณ 300,000 คน เรือนจาํสามารถรองรับนกัโทษไดป้ระมาณ 200,000 คน เพื�อให้ภาครัฐประหยดั

งบประมาณและยงัมีส่วนช่วยสังคมในการไม่ให้เยาวชนเขา้ไปอยูใ่นระบบของกรมราชทณัฑ ์โครงการนี� เป็นการนาํร่อง

ทดลองใชก้าํไลขอ้เทา้นกัโทษ บริษทัคาดวา่ในอนาคต กาํไลขอ้เทา้นกัโทษอาจเป็นธุรกิจที�มีรายไดเ้ขา้บริษทัประจาํและ

สมํ�าเสมอ เนื�องจากบริษทัเป็นทั�งผูผ้ลิตและผูใ้ห้บริการ และเล็งเห็นว่าสามารถต่อยอดไปทาํผลิตภณัฑ์อื�นได ้นวตักรรม

ดงักล่าวบริษทัเป็นผูคิ้ดคน้ ออกแบบ และผลิตเอง ปัจจุบนับริษทัเป็นผูผ้ลิตเพียงรายเดียวในประเทศ สาํนกังานศาลยติุธรรม

มีโครงการเช่ากาํไลขอ้เทา้นกัโทษระยะที� 2 มูลค่างาน 230 ลา้นบาท หากมีการตอบรับที�ดี คาดวา่จะสามารถดาํเนินงานต่อ

ไดร้ะยะที� 3 และมีโอกาสขยายตวัไดต้่อไป 

คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามวา่ เรื�องที�จอดรถอตัโนมติั (Automatic Parking Lots) ที�ไดเ้คย

กล่าวไวใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ในปีที�ผา่นมามีความคืบหนา้อยา่งไรบา้ง 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  ตอบวา่ บริษทัอยูร่ะหวา่งขั�นตอนของการวิจยัและออกแบบผลิตภณัฑ ์

ส่วนงานโครงการ EM ของกรมคุมประพฤติกาํลงัจะเปิด TOR งบประมาณ 100 ลา้นบาท เป็นสัญญาเช่าใชเ้ช่นเดียวกบั

สาํนกังานศาลยติุธรรม บริษทัเป็นผูผ้ลิตรายเดียวในประเทศที�ผลิตในตน้ทุนที�ต ํ�าเมื�อเทียบกบัผลิตภณัฑข์องต่างประเทศที�มี

ตน้ทุนสูงกวา่ ซึ� งในโครงการของสาํนกังานศาลยติุธรรมไดเ้ริ�มใชก้าํไลขอ้เทา้นกัโทษบางส่วนแลว้ อาจมีปัญหาบางส่วน 

ซึ� งบริษทัไดด้าํเนินการแกไ้ขแลว้ โดยรวมแลว้ ผลเป็นที�น่าพอใจ บริษทัมีแผนที�จะเขา้ร่วมประมูลงานโครงการ EM ของ

กรมคุมประพฤติดว้ยเช่นกนั ส่วนงานโครงการของ CAT มูลค่างาน 1,400 ลา้นบาทที�ร่วมประมูลไปแลว้นั�น มี 2 บริษทัที�

ผ่านการประมูล ซึ� งจะสามารถรู้ผลการประมูลในเร็วๆ นี�  สําหรับปี 2561 ถือไดว้า่เป็นปีที�ดีที�สุดตั�งแต่บริษทัเปิดมา ส่วน

การลงทุนที�ประเทศอินโดนิเซียนั�น บริษทัไดส่้งตูไ้ปทดลองตลาด แต่ไม่เป็นไปตามที�วางแผนไว ้บริษทัจึงหยดุดาํเนินการ 



 ��

เนื�องจากการลงทุนในต่างประเทศติดปัญหาที�มีคู่แข่งทางการคา้ในประเทศอยูแ่ลว้ ส่วนการลงทุนในประเทศเวียดนาม 

บริษทัไดเ้ลิกดาํเนินกิจการแลว้เช่นกนั เพราะคนในประเทศยงัคงนิยมใชบ้ตัรเติมเงินอยูซึ่� งตน้ทุนสูงกวา่เติมเงินออนไลน์  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ ตน้ทุนของการผลิตและจุดคุม้ทุนของกาํไลขอ้เทา้นกัโทษเป็นเท่าใด 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษทัให้เช่า 1 ปี ก็จะไดทุ้นคืน ซึ� งรายไดข้องโครงการได้

ครอบคลุมตน้ทุนโครงการทั�งหมดแลว้  

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ มีการจดลิขสิทธิ� สาํหรับผลิตภณัฑด์งักล่าวหรือไม่ 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ไม่สามารถจดได้ เนื� องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที� มีทั�วไปใน

ต่างประเทศ ขอ้ดีของระบบคือตอ้งเช่าต่อเนื�อง เพราะหากตอ้งการจา้งบริษทัใหม ่จะตอ้งทาํระบบใหมท่ั�งหมด 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ มีคู่แข่งหรือไม่ 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  ตอบวา่ ราคานี� คู่แข่งไม่สามารถสูไ้ด ้ซึ�งคู่แข่งที�มีลกัษณะสินคา้เดียวกนั

นั�นมีการนาํเขา้สินคา้ในราคาที�สูงมาก ซึ�งส่วนใหญ่ไม่ไดใ้หเ้ช่า จะเนน้ขายระบบเป็นหลกั 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ โดยปกติ ตูบุ้ญเติมคืนทุนภายในกี�ปี 

นายชัชวนิ พพิฒันโชตธิรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ ใชเ้วลา 1 ปี 8 เดือน   

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ เป้าหมายสาํหรับปีนี�จะรักษาเป้าหมายในการเติบโตไดเ้ท่าไร  

นายชัชวนิ พพิฒันโชตธิรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ ปีนี� เป็นปีที�ดีของบริษทั ถึงแมว้า่ธุรกิจของบริษทัจะมี

ปัจจัยที�ควบคุมไม่ได้เนื� องจากส่วนใหญ่เป็นงานประมูล แต่บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งในเรื� องของต้นทุนกับ

ประสบการณ์ในการทาํงาน ซึ�งภายในปีนี�คาดวา่จะมีงานที�จะไปเขา้ร่วมประมูลอีก 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ การจ่ายเงินของรัฐนั�นเป็นการจ่ายเงินแบบใด 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร  ตอบว่า ในปัจจุบันนั� น หน่วยงานภาครัฐมี KPI ด้านการเบิกจ่าย

งบประมาณ ซึ� งจะทาํให้การเบิกจ่ายดีขึ�นกวา่เดิม เมื�อทาํงานจบจะไม่ติดปัญหาเรื�องเบิกจ่าย โดยงานส่วนใหญ่ที�บริษทัลง

นามในสัญญาอยูใ่นช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่างานประมาณ 2,000 ลา้นบาท และคาดวา่ยงัมีอีกหลายงานที�จะไดใ้น

ปี 2561 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ แสดงความคิดเห็นวา่ รายไดบ้ริษทัโดยรวมก็ยงัดีอยู ่แต่กาํไรลดลง คาดวา่มาสาเหตุมา

จากตน้ทุนและค่าใชจ่้าย บริษทัอาจตอ้งเนน้การควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า โครงการภาครัฐ ในปี 2560 ไดเ้พียง 400 ลา้นบาท แต่

บริษทัไม่ไดป้รับลดพนักงาน เพราะเนื�องจาก 2 ปีที�ผ่านมา ไม่มีงานภาครัฐ ในช่วงที�ไม่มีงาน บริษทัมีค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบั

เงินเดือนพนกังาน ซึ�งถือเป็นค่าใชจ่้ายคงที�ซึ�งสามารถยอมรับได ้ 

ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ สอบถามวา่ บริษทัไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัโครงการรถไฟฟ้า เนื�องจากบริษทัไม่

มีเทคโนโลยหีรือระบบคอมพิวเตอร์ที�สามารถเขา้ไปทาํใช่หรือไม่ 
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นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบวา่ บริษทัไม่มีเทคโนโลยีหรือระบบคอมพิวเตอร์ที�สามารถเขา้ไป

ทาํ แต่ตอนนี�บริษทัไดย้ื�นเขา้ไปประมูล 1 โครงการ ซึ� งอยูใ่นระหวา่งการรอพิจารณา คือ รถเครนยกโบกี�  ซึ� งบริษทัไดเ้ป็น

ตวัแทนจาํหน่ายรถยกขนาดใหญ่ของบริษทัเยอรมนั ในกรณีที�รถไฟตกราง รถเครนจะทาํหนา้ที�ยกรถที�ตกโบกี�ให้กลบัเขา้

มาอยูบ่นรางรถไฟ 

นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวถึงการทาํงานของบริษทัที�ยึดมั�นในหลกั Good Corporate Governance ที�

เป็นมาตรฐานของโลก นอกจากนี�  บริษทัมีผลิตภณัฑที์�สามารถแข่งขนัในระดบัสากลได ้ ในปีที�ผา่นมา ถึงแมว้า่บริษทัไม่ได้

มีกาํไรมาก แต่ยงัคงรักษาระดบัการจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นได้ และสุดท้ายไดก้ล่าวเน้นย ํ�าว่า บริษทัยึดหลกั Good 

Corporate Governance ในการดาํเนินงานอยา่งเตม็ที�และตลอดไป 

เมื�อสมควรแก่เวลา และไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นที�เขา้ร่วมประชุม สําหรับ

คาํถาม รวมทั�งขอ้เสนอแนะต่างๆ เพื�อเป็นแนวทางในการพฒันาบริษทัต่อไป และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 

 

ลงชื�อ  
 

ประธานที�ประชุม 

 (นายสนิท วรปัญญา)  
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ผูบ้นัทึกการประชุม 
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