รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
ของ
บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุ ม
ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอลี่ ชั้น 2 โรงแรม วิก 3 แบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิ น 3
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุ งเทพฯ
เริ่มการประชุ ม
เจ้าหน้าที่ บ ริ ษ ัท ได้กล่ าวต้อ นรั บ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ เข้าร่ วมประชุ มและแนะน าคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และที่ ป รึ กษา
กฎหมายอิสระของบริ ษทั ดังนี้
กรรมการ จานวน 9 ท่ าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสนิท
นายสุ ธรรม
นางสาวนงราม
นายพงษ์ชยั
นางรังษี
นายแกลิก
นางมาทินี
นายบุญญา
นางสาวชลธิชา

วรปัญญา
มลิลา
เลาหอารี ดิลก
อมตานนท์
เลิศไตรภิญโญ
อมตานนท์
วันดีภิรมย์
ตันติพานิชพันธ์
ศิริพงศ์ปรี ดา

ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร/เลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

พิพฒั น์โชติธรรม
แจ่มนารี

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร จานวน 2 ท่ าน
1. นายชัชวิน
2. นายอริ นทร์

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฏหมายอิสะ
1. นายสุ ระเทพ
2. นางสาววราพร
3. นางอารดา

เตชะมา
ประภาศิริกุล
ดาวโรจน์

ทนายความอิสระ
ผูแ้ ทนผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชี บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญ คุณสนิ ท วรปั ญญา ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธานฯ
ได้กล่าวต้อนรั บผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 ของบริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
(“บริ ษทั ”) และกล่าวเปิ ดประชุมดังนี้ บริ ษทั ยินดีรับฟังความคิดเห็นของผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเพื่อที่จะได้ปรับปรุ งการดาเนินงานของ
บริ ษทั ในฐานะบริ ษทั มหาชนจากัด การดาเนิ นกิจการต้องมีความโปร่ งใส ธรรมาภิบาล และสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน
ซึ่ งบริ ษ ัท ก็ให้ความส าคัญในเรื่ อ งนี้ รวมถึ งการเตรี ยมความพร้ อ มของบริ ษทั เข้าสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนหรื อ สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ หลังจากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้คุณอริ นทร์ แจ่ม
นารี ซึ่งดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการฝ่ ายการบัญชีและการเงิน เป็ นผูด้ าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

1

ก่อนเข้าสู่ การประชุม เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผถู้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 118 ราย โดยนับจานวนหุ ้นได้ 733,725,124 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 76 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
บริ ษทั ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย
ต่อจากนั้น คุณอริ นทร์ ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้











ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือรวมกับจานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านทาเครื่ องหมายถูกในบัตรลงคะแนนของแต่ละ
วาระ โดยทาเครื่ องหมายถูก ในช่อง เห็นด้วย กรณี ที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณี ไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสี ยง
กรณี ตอ้ งการงดออกเสี ยง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับ
กรณี ผมู้ อบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสี ยงไว้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสี ยง และผูน้ ับ
คะแนนจะน าคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรื อ มอบให้ผรู้ ั บมอบฉันทะ
ลงคะแนนแทนจึงจะได้ใบลงคะแนนในวาระนั้น
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในวาระนั้น หรื อ บริ ษทั อาจเชิญให้ผถู้ ือหุ ้นออกจาก
ที่ประชุ มได้เป็ นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ในวาระการอนุ มตั ิแต่งตั้งกรรมการ ผูถ้ ือ หุ ้นทุกท่านสามารถ
ลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษ
การนับคะแนนจะนับเฉพาะบัตรที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย และบัตรที่ลงคะแนนงดออกเสี ยงโดยคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยจะ
นับจากจานวนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมหักด้วยคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วยและคะแนนเสี ยงที่งดออกเสี ยง
ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ให้กบั ผูร้ ่ วมประชุมเป็ นวาระๆ

คุณอริ นทร์ ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนและหน้าจอคอมพิวเตอร์ แสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์ให้ที่ประชุมรับทราบ


มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1, วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ตอ้ งลงมติ
- วาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสอบถามเกี่ ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม
คุณอริ นทร์ช้ ีแจงต่อไปว่า ในการกาหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555 บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาระเบียบวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิเมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2555 ดังนั้น คุณอริ นทร์ จึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554
คุณอริ นทร์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2554 และได้จดั ทา
และนาส่ งสาเนารายงานการประชุ มให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั รวมทั้งได้จดั ส่ งสาเนารายงานประชุมให้แก่ผถู้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอริ นทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
2

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2554 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 733,257,976 เสี ยง
: 733,257,976 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2554
คุณชัชวิน พิพฒ
ั น์โชติ ธรรม ผูช้ ่ วยประธานกรรมการบริ หารได้แนะนาเว็บไซต์ใหม่ของบริ ษทั www.forth.co.th พร้ อมทั้ง
นาเสนอการประกอบธุ รกิจหลักของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 สายธุ รกิจ ดังนี้ 1) ธุ รกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย
ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และธุ รกิจจาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้คิด
เป็ นร้อยละ 62 ของรายได้หลักของบริ ษทั 2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและ
จาหน่ ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิ กส์ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 18 ของรายได้หลักของบริ ษทั 3) ธุ รกิ จ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจรครบวงจร รับเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด (CCTV) ธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ป้ ายอิ เล็กทรอนิ กส์ ธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์มิเตอร์ วดั ไฟระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุ รกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ าย
จราจรอัจฉริ ยะและธุรกิจวางระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร ซึ่งมีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ นร้อยละ 16 ของรายได้หลักของบริ ษทั 4)
ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ธุ รกิจให้บริ การเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งมีสัดส่ วนรายได้คิดเป็ น
ร้อยละ 4 ของรายได้หลักของบริ ษทั โดยในช่วงหลังของการประชุม คุณพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร จะได้
อธิบายเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับโครงการในอนาคตของแต่ละสายธุรกิจอีกครั้งหนึ่ง
คุณชัชวินได้กล่าวถึงโรงงานของบริ ษทั ว่ามีพ้ืนที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่จงั หวัดนครปฐม มีกาลังการผลิต 5,000
ล้านจุดต่อปี มีสายการผลิตจานวน 3 สายการผลิต ประกอบด้วย SMT จานวน 14 สายการผลิต Manual Insertion จานวน 3
สายการผลิต และ Final Assembly จานวน 2 สายการผลิต และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนั้น คุณชัชวินได้แนะนา
เกี่ ยวกับ ฝ่ ายวิจัยและพัฒนาของบริ ษัท ซึ่ งมีบุคลากรมากกว่า 200 คน ทาหน้า ที่วิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีราคา
ประหยัดกว่าการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
ต่อจากนั้น คุณชัชวินได้กล่าวถึงพัฒนาการและความสาเร็ จในปี 2554 ดังนี้









บริ ษทั ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่งใหม่ชื่อว่า บริ ษทั ฟอร์ท คอนซัลติ้ง จากัด เพื่อให้บริ การวางระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร
การไฟฟ้ านครหลวงได้สั่งซื้อสิ ทธิ์ในการใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP พร้อมบริ การบารุ งรักษาเป็ นเวลา 1 ปี ซึ่ งมีมูลค่าตาม
สัญญา 436 ล้านบาท
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท รวมเป็ นเงิน 115.2 ล้านบาท
บริ ษทั ได้ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยการจัดตั้งบริ ษทั FPT Payment Technology Joint Stock Company ขึ้นที่ประเทศ
เวียดนาม
บริ ษทั ได้รับรางวัล “best supplier award” 3 ปี ซ้อนจากบริ ษทั ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จากัด
กิจการร่ วมค้า Genius ได้รับงานจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิ ด (CCTV) จากกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งมีมูลค่ารายได้
ตามสัญญา จานวน 376 ล้านบาท
บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิ ส จากัด ได้ติดตั้งตูเ้ ติมเงิน ณ สิ้ นปี 2554 มีจานวน 13,000 ตู้ และมีจานวนการใช้บริ การ
มากกว่า 350,000 ครั้งต่อวัน และมียอดเติมเงินสู งถึง 2,750 ล้านบาท
บริ ษทั ฟอร์ท แทร็ คกิ้ง ซีสเต็ม จากัด ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 10 ล้านบาท เป็ น 20 ล้านบาท

หลังจากนั้น คุณชัชวินได้ให้คุณอริ นทร์ รายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานประจาปี 2554 ดังนี้
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สรุ ปผลการดาเนินงาน
ปี 2554
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ

8,885
370

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2552
10,045
72

ปี 2553
11,633
318

กลุ่มบริ ษทั มีรายได้รวมสาหรับปี 2554 จานวน 8,885 ล้านบาท ลดลงจานวน 2,748 ล้านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่ งมี
รายได้รวม จานวน 11,633 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงานรั บจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์
ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่รายหนึ่ง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล
กลุ่มบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2554 จานวน 370 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจานวน 318 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 16.35 ทั้งนี้ เป็ นผลมาจากกาไรจากการขายสิ ทธิ์การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP ให้แก่การไฟฟ้ านครหลวง นอกจากนี้ ในปี
2553 บริ ษทั บันทึกผลขาดทุนจากโครงการ ERP จานวน 116 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ไม่มีภาระผลขาดทุนจากโครงการ
ดังกล่าวแล้วเนื่องจากโครงการได้ผา่ นการตรวจรับงานจากการไฟฟ้ านครหลวงเรี ยบร้อยแล้วในระหว่างไตรมาส 2 ของปี 2554
รายได้แยกตามธุรกิจ

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ธุ ร กิ จ ให้ บ ริ การเติ ม เงิ น ออนไลน์
และเติมเงินมืออัตโนมัติ
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก

ปี 2554
(ล้านบาท)
5,461
1,636
1,432
341
8,870

%
61.57
18.44
16.15

ปี 2553
(ล้านบาท)
8,986
1,782
639

3.84
100.00

137
11,544

%
77.84
15.44
5.53

ปี 2552
(ล้านบาท)
8,329
1,056
605

%
83.26
10.55
6.05

1.19
100.00

14
10,004

0.14
100.00

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จอีเอ็มเอสสาหรับปี 2554 จานวน 5,461 ล้านบาท ลดลงจานวน 3,525 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ
39.23 เนื่องจากเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่งเป็ นลูกค้ารายใหญ่ ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัยร้ายแรงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ
ไทย ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 โดยในปี 2554 บริ ษทั มีรายได้จากการผลิตและจาหน่ ายสิ นค้าให้แก่เวสเทิร์น ดิจิตอล
จานวน 4,638 ล้านบาท ลดลงจานวน 3,432 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น ร้อยละ 42.53 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2553 ซึ่ งมีมูลค่าจานวน
8,070 ล้านบาท
ธุรกิจโทรคมนาคม
ในปี 2554 บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจโทรคมนาคม จานวน 1,636 ล้านบาท ลดลงจานวน 146 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ของปี
ก่อน ซึ่งถือได้วา่ เป็ นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่มีนยั สาคัญ โดยในปี 2554 รายได้ส่วนหนึ่งจานวน 825 ล้านบาท (2553: 955 ล้าน
บาท) มาจากงานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์ชุมสาย MSAN 577K ให้แก่ บมจ.ทีโอที
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ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกีย่ วข้ อง
ในปี 2554 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจานวน 1,432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 793 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้อยละ 124.10 ส่ วนใหญ่เกิดจากรายได้จากการขายสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP และบริ การบารุ งรั กษาที่เกี่ ยวข้อง
ให้กบั การไฟฟ้ านครหลวง จานวน 394 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบ ERP จานวน 212 ล้านบาท ให้กบั การ
ไฟฟ้ านครหลวง เช่นเดียวกัน
ธุรกิจให้ บริการเติมเงินออนไลน์ และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
ในปี 2554 บริ ษทั มีรายได้จากให้บริ การเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ จานวน 341 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจานวน 204
ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 148.91 เนื่องจากจานวนตูเ้ ติมเงินที่ให้บริ การเพิ่มขึ้นจาก 8,000 ตู้ เป็ น 13,000 ตู้ หรื อเพิ่มขึ้น 5,000
ตู้
โครงสร้ างทุน
ปี 2554
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2552
5,425
4,295
1,130

ปี 2553
5,496
4,066
1,430

6,452
5,129
1,323

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวมจานวน 5,496 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จานวน 956 ล้านบาท
ซึ่ งเกิดจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนลดลง จานวน 956 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากลูกหนี้ การค้า และสิ นค้าคงเหลือของ
งานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลงอย่างมีนัยสาระสาคัญ เนื่ องจาก เวสเทิร์น ดิจิตอล ได้รับผลกระทบจากอุทุกภัย
ร้ายแรง ส่ งผลให้ บริ ษทั ปรับลดการผลิตในช่วงเหตุการณ์ดงั กล่าวด้วยเช่นกัน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จานวน 4,066 ล้านบาท และ 5,129 ล้านบาท ตามลาดับ
หรื อลดลงร้อยละ 20.73 โดยส่ วนใหญ่เกิ ดจากเจ้าหนี้ การค้าที่เกี่ ยวข้องกับงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ลดลง ซึ่ ง
เป็ นไปในทิศทางเดียวกับการลดลงของลูกหนี้ การค้าและสิ นค้าคงเหลือที่เกี่ยวข้องกับงานรับเหมาผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล
นอกจากนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 350 ล้านบาท เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและจัดหาสิ นทรัพย์
ตลอดจน การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 195 ล้านบาท
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 จานวน 1,430 ล้านบาท และ 1,323 ล้านบาท
ตามลาดับ หรื อเพิ่มขึ้นสุ ทธิ 107 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2554 จานวน 371 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุ น้ จานวน 259 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมและอัตราส่ วนผลตอบแทนส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตลอดช่วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (%)
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (%)

ปี 2554
13
27

ปี 2553
5
26

ปี 2552
1.5
7
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อัตราการจ่ ายเงินปันผล
ในปี 2554 และ 2553 บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผล เป็ นจานวน 0.29 บาทต่อหุ ้น (คิดเป็ นร้อยละ 71 ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงิน
เฉพาะของกิจการ) และ 0.27 บาทต่อหุน้ (คิดเป็ นร้อยละ 75 ของกาไรสุ ทธิตามงบการเงินเฉพาะของกิจการ) ตามลาดับ โดยการ
จ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2554 ขึ้นอยูก่ บั มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้
หลังจากคุณอริ นทร์ได้รายงานสรุ ปผลประกอบการของบริ ษทั สาหรับปี 2554 แล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นโดยขอให้ผถู้ ือหุน้ บอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์ หงส์ ได้กล่าวชื่นชมบริ ษทั ในการบริ หารงาน ถึงแม้ยอดขายของบริ ษทั ลดลงแต่กลับมีกาไรเพิ่มขึ้น
มากถึง 370 ล้านบาท อยากทราบว่ากาไรที่เพิ่มขึ้นมาจากส่ วนงานใด
คุณสนิท วรปั ญญา ประธานกรรมการ ได้ช้ ีแจงดังนี้ สิ นค้าบางประเภทที่บริ ษทั ขายในจานวนมากๆ แต่อตั รากาไรค่อนข้างต่า
อาทิ สิ นค้าที่บริ ษทั ผลิตให้กับ เวสเทิ ร์น ดิจิตอล แต่บ ริ ษทั ยังคงผลิตให้กับ เวสเทิ ร์น ดิจิตอล เพราะว่า บริ ษทั ดังกล่าวเป็ น
บริ ษทั ชั้นนาของโลกทางด้านอุปกรณ์ฮาร์ ดดิกส์ ซึ่ งส่ งผลให้บริ ษทั ได้รับความน่ าเชื่อถือในการผลิตสิ นค้าให้กบั บริ ษทั ชั้นนา
ของโลก นอกจากนี้ ทาให้ภาพพจน์ของบริ ษทั ในการทาธุรกรรมกับกลุ่มสถาบันทางการเงินค่อนข้างสะดวกและง่าย เช่น การกู้
เงิน นอกจากนี้ บริ ษทั ได้มีการขยายธุรกิจไปในส่ วนอื่นๆ ตลอดเวลา เพื่อลดความเสี่ ยงและสร้างความยัง่ ยืนให้กบั บริ ษทั และ
บริ ษทั ยังเป็ นบริ ษทั ไทยแห่งเดียวที่ให้ความสาคัญในเรื่ องทรัพย์สินทางปัญญาเป็ นอย่างมาก อาทิ การจดสิ ทธิ บตั รของตูบ้ ุญเติม
ซึ่งประธานฯขอให้คุณพงษ์ชยั เรี ยนชี้แจงต่อไป
คุณพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมดังนี้ ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั น่ าจะมีผลกาไรมากกว่า 400 ล้าน
บาท แต่เนื่องจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น ถึงแม้ว่า โรงงานของบริ ษทั ไม่ได้รับผลกระทบ แต่โรงงานต้องหยุดการผลิตชัว่ คราว
มากกว่า 2 เดือน เนื่ องจากบริ เวณภายนอกโรงงานได้รับผลกระทบและผลกระทบของอุทกภัยยังส่ งผลต่อลูกค้ารายใหญ่ของ
บริ ษ ัท อย่างเช่ น เวสเทิร์น ดิจิตอล ก็ได้ระงับ คาสั่ งการผลิ ตชั่วคราวและลูกค้าที่ติดตั้งตู้ชุมสายหลายแห่ งได้รับผลกระทบ
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในปี ที่ผ่านมา บริ ษทั มีกาไรจากการขาย SAP License เพิ่มเติมของโครงการ ERP ให้กบั การไฟฟ้ านคร
หลวง ในปี นี้ บริ ษทั คาดว่าจะมีกาไรจากโครงการนี้เพิ่มเติมในส่ วนของงานบารุ งรักษาซึ่งจะได้รับทุกปี และต่อเนื่อง รวมถึงการ
อัพเกรดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผูถ้ ือหุ ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์ หงส์ ซักถามดังนี้ โครงการ ERP ที่ปัจจุบนั มีลูกค้า 1 ราย คือ การไฟฟ้ านครหลวง ซึ่ งบริ ษทั ได้ส่ง
มอบงานเรี ยบร้อยแล้วนั้น บริ ษทั มีแผนการที่จะขยายฐานลูกค้าสาหรับโครงการ ERP เพิ่มเติมอีกหรื อไม่
คุณพงษ์ชยั ได้ช้ ีแจงดังนี้ โครงการ ERP ของบริ ษทั เป็ นการพัฒนาและวางระบบคอมพิวเตอร์ สาหรับโปรแกรม SAP ในเดือน
มกราคมที่ผ่านมา บริ ษทั ได้รับจ้างวางระบบ ERP ให้กับ การรถไฟแห่ งประเทศไทย (โครงการAirport Link) มูลค่างาน
ประมาณ 150 ล้านบาท นอกจากนี้ บริ ษทั ยังได้รับจ้างวางระบบ ERP ให้กบั บมจ. การบินไทย ในส่ วนงานระบบบัญชี ซึ่ งงาน
ส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ได้รับ เนื่องจากบริ ษทั สามารถส่ งมอบงานให้กบั การไฟฟ้ านครหลวง ถึงแม้วา่ โครงการดังกล่าวจะประสบผล
ขาดทุนก็ตาม ซึ่ งทาให้หลายบริ ษทั มีความเชื่ อมัน่ ในผลงานของบริ ษทั ซึ่ งในอนาคต การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคมีนโยบายที่จะ
จัดการระบบไฟฟ้ าทั้งหมดโดยการเปลี่ยนมิเตอร์ ไฟให้เป็ นระบบ smart grid ซึ่ งมีมูลค่าโครงการ มากกว่า 1 แสนล้านบาทใน
อีก 10 ปี ข้างหน้า ซึ่งคาดว่าในแต่ละปี ต้องมีงบประมาณไม่ต่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งการไฟฟ้ านครหลวงก็มีโครงการที่จะทา
ในลักษณะเดียวกัน
ผู้ถือหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์ หงส์ ซักถามดังนี้ ทาไมรายได้จากการรับเหมาเพิ่มขึ้นมากกว่า 100 ล้านบาท แต่ตน้ ทุนกลับเพิ่มขึ้น
มากกว่า 300 ล้านบาท และในส่ วนงานบริ การก็เช่นกัน รายได้จากงานบริ การเพิ่มขึ้นมากกว่า 200 ล้านบาท แต่ตน้ ทุนบริ การ
กลับเพิ่มขึ้นมากถึง 240 ล้านบาท อยากให้ผบู้ ริ หารชี้แจงในประเด็นดังกล่าว ส่ วน Debt to Equity ratio ของบริ ษทั ก็สูงเกินไป
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มีโอกาสที่จะลดลงในอนาคตได้หรื อไม่ ถึงแม้ว่า ในปี นี้ อัตราส่ วนดังกล่าวจะต่ากว่าปี ที่ผ่านมา ในอนาคต ถ้าบริ ษทั ต้องการ
ระดมทุนโดยการออก warrant จะส่ งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นหรื อลดลงอย่างไร
คุณพงษ์ชยั ได้ช้ ี แจงดังนี้ บริ ษทั ให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากกับ Debt to Equity ratio และในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการขยาย
จานวนตูบ้ ุญเติมเพิ่มมากขึ้น เป็ นส่ วนหนึ่ งที่ทาให้อตั ราส่ วนนี้ สูง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะขอเรี ยนชี้ แจงประเด็นนี้ เพิ่มเติมใน
วาระถัดไป
คุณชัชวิน ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า ในส่ วนของต้นทุนรั บเหมาโครงการที่เพิ่มขึ้น เนื่ องจากผลของการรับรู้ ทางบัญชีของโครงการ
ERP ที่บริ ษทั ได้บนั ทึกผลขาดทุนไปแล้วเมื่อ 2-3 ปี ก่อน แต่ในขณะนั้น บริ ษทั ยังไม่สามารถรับรู้ รายได้ ในปี นี้ การไฟฟ้ านคร
หลวงได้รับมอบงานดังกล่าวแล้ว บริ ษทั จึงรั บรู้ รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกาไรขาดทุนปี ปั จจุบนั ซึ่ งต้นทุนหรื อค่าใช้จ่ายมี
จานวนสู งกว่ารายได้ โดยทัว่ ไป งานรั บเหมาโครงการจะมีกาไรประมาณ 30-40% ส่ วนรายได้บริ การที่เพิ่มขึ้นมาจากธุ รกิจตู้
เติมเงิน ซึ่ งมีรายได้จากค่าบริ การ และมีอตั รากาไรขั้นต้นประมาณ 50% ซึ่ งจะแบ่งกับ franchisee คนละครึ่ ง แต่ไม่สามารถ
เปรี ยบเทียบตัวเลขรายได้กบั ปี ที่แล้วได้ เนื่องจาก จานวนตูบ้ ุญเติมที่มีสัดส่ วนเพิม่ มากขึ้น
ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาถ โชติพฒ
ั นา ซักถามดังนี้ งบการเงินค่อนข้างสับสน มีการบันทึกรายการสารองผลขาดทุนโครงการ และ
รายการโอนกลับสารองผลขาดทุนงานโครงการในงบการเงิน อยากทราบว่า หากการตัดรายการดังกล่าว แล้วผลการดาเนิ นงาน
จะเป็ นอย่างไร
คุณอริ นทร์ ชี้แจงว่า ผลของรายการบัญชี ที่เกี่ ยวข้องกับโครงการ ERP จานวน 277 ล้านบาทไม่มีผลกระทบต่อกาไรหรื อ
ขาดทุนในปี นี้แล้ว เนื่องจากบริ ษทั ได้บนั ทึกสารองผลขาดทุนไปแล้วในงบการเงินปี ก่อนๆ และคุณชัชวิน ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า
เป็ นการรับรู้ รายการตามหลักการบัญชี ซึ่ งไม่ให้รับรู้รายได้เนื่ องจากในขณะนั้นยังไม่มีรายได้เข้ามามีแต่ขาดทุน แต่พอปี นี้ มี
รายได้เข้ามา บริ ษทั จึงรับรู้รายได้และต้นทุน รวมทั้ง สารองผลขาดทุนที่เคยรั บรู้ไปแล้ว ผลสุ ทธิ ของรายการนี้ จึงเท่ากับศูนย์
สาหรับปี นี้ มีรายได้จากขาย License เพิ่มเติมให้กบั การไฟฟ้ านครหลวง
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นต่อ คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ตามที่รายงานข้างต้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คุณอริ นทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และ 113 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 57 กาหนดให้บริ ษทั ต้องจัดทารายงานประจาปี งบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิ งบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ “งบการเงิน” ใน
รายงานประจาปี 2554 ตั้งแต่หน้าที่ 68-103 ซึ่ งได้ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั โดยได้แสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ บอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ผู้ถือหุ้น : คุณฉัตรชัย สิ ริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
เพิ่มสู งขึ้นจากปี ก่อน เกิดจากสาเหตุใด
คุณอริ นทร์ ได้ตอบคาถามดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หารที่เพิ่มขึ้นส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการผลิตส่ วน
หนึ่งจานวน 24 ล้านบาท ได้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารแทนต้นทุนผลิต เนื่ องจากโรงงานของบริ ษทั ได้ลดการ
ผลิตลง ซึ่งเป็ นผลกระทบจากอุทุกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี นี้ นอกจากนี้ ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ การค้า
และลูกหนี้อื่นเพิม่ ขึ้นจานวน 20 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าของสิ ทธิ การหาผลประโยชน์บนป้ ายจราจรอัจฉริ ยะที่เพิ่มขึ้น
จานวน 16 ล้านบาท
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เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารั บรองงบดุลและบัญชี
กาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 733,295,081 เสี ยง
: 733,295,081 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2554
คุณอริ นทร์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 51
กาหนดว่าบริ ษทั ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิประจาปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้ จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษทั มีนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลไม่น้อ ยกว่าร้ อ ยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังภาษีเงินได้ ขาดทุน สะสม (ถ้ามี) และการจัดสรรส ารองตาม
กฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิ จการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั อาจกาหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กบั ผลการดาเนิ นงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง และความจาเป็ นในการขยายการดาเนิ นงาน
รวมถึงการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
บริ ษทั มีกาไรสะสมจัดสรร – สารองตามกฎหมายยกมา ณ วันต้นปี 2554 จานวน 39,926,330.97 บาท และมีกาไรสุ ทธิ ตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ จานวน 394,919,950.90 บาท ดังนั้น บริ ษทั จะต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิจานวน 8,073,669.03 บาท ไว้เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย เพื่อให้ทุนสารองตามกฎหมายครบเต็มจานวน 48,000,000 บาท หรื อร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพื่อจัดสรรกาไรจานวนดังกล่าวเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
และพิจารณาอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.29 บาท คิด
เป็ นจานวนเงิน 278.4 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ ที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจานวน 0.09 บาทต่อหุ ้น ซึ่ งเป็ นการจ่าย
จากกาไรส่ วนที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้ อยละ 30 ซึ่ งผูร้ ั บเงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่ งประมวลรัษฎากร ส่ วนที่เหลือจานวน 0.20 บาทต่อหุ ้น จ่ายจากกาไรสุ ทธิ ที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
(ไม่ได้รับเครดิตภาษี) ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดหกเดือนแรกของปี 2554 ในอัตราหุ ้นละ 0.12 บาท
คิดเป็ นเงินจานวน 115.2 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในงวดนี้ อีกในอัตราหุ ้นละ 0.17 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 163.2 ล้าน
บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิที่ไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจานวน 0.09 บาทต่อหุน้ ซึ่งเป็ นการจ่ายจากกาไรส่ วนที่เสี ยภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งผูร้ ั บเงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่ งประมวล
รัษฎากร ส่ วนที่เหลือจานวน 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาไรสุ ทธิที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน (ไม่ได้รับเครดิตภาษี)
โดยกาหนดชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีผมู้ ีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) ในวันที่ 11 เมษายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 แห่ งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 12 เมษายน 2555 และ
กาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 เมษายน 2555
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้น
ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2554
มติ

ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุ มตั ิ จดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลสาหรั บผลการดาเนิ นงานประจาปี 2554 ตาม
รายละเอียดที่นาเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
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จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 733,295,081เสี ยง
: 733,295,081 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดวาระ
คุณอริ นทร์ แถลงว่าต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 70 และ 71 และข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 17 และ 18 ได้กาหนดให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งคณะกรรมการบริ ษทั ตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายกาหนดและในการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะนั้น โดย
กรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารั บตาแหน่ งอีกได้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 มี
กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

นายพงษ์ชยั อมตานนท์
นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรี ดา

ตาแหน่ง: กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
ตาแหน่ง: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร
ตาแหน่ง: กรรมการ

ในการสรรหาบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการที่ครบวาระในปี นี้ บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์
ของบริ ษทั เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็ น
กรรมการบริ ษทั แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั แต่อย่างใด ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดวาระเป็ นรายบุคคล
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
1. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. นางรังษี เลิศไตรภิญโญ
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. นางสาวชลธิชา ศิริพงษ์ปรี ดา
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ง: กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร
: 733,407,381 เสี ยง
: 733,407,381 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี
ตาแหน่ง: กรรมการ/รองประธานกรรมการบริ หาร
: 733,407,376 เสี ยง
: 733,407,376 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี
ตาแหน่ง: กรรมการ
: 733,407,376 เสี ยง
: 733,407,376 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555
คุณอริ นทร์ แจ้งที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 34
กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรู ปของเงินรางวัล เบิ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจะพิจารณา คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยเปรี ยบเทียบ
อ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์และภาระหน้าที่ของกรรมการแต่ล ะท่าน รวมถึ ง
พิจารณาจากสภาวการณ์ ทางธุ รกิ จและผลกาไรของบริ ษ ัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2555 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและเงินบาเหน็จประจาปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม

-

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

33,000 บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
22,000 บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
49,500 บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง
46,200 บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึ่งครั้ง

ค่าเบี้ยประชุ มสาหรั บปี 2555 ตามที่เสนอข้างต้น ได้กาหนดให้เท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุ มประจาปี 2554 นอกจากนี้ ยงั ได้
กาหนดเงินบาเหน็จประจาปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท (2554: ไม่เกิน 1.0 ล้านบาท) โดยกาหนดจัดสรรให้เฉพาะ
กรรมการที่มิใช่ผบู้ ริ หาร (Non-executive Director) และ/หรื อกรรมการอิสระ
คุณอริ นทร์ ได้ช้ ีแจงเพิ่มเติมว่า กรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ถือว่ามีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในเรื่ องนี้ จึงไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนนในวาระนี้
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้น
ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 79,662,081 เสี ยง
: 79,662,081 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2555
คุณอริ นทร์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
59 และ 60 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการ
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ประจาปี 2555 ทั้งนี้ กาหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งต่ อ ไปนี้ เป็ นผูป้ ฏิ บ ัติหน้าที่ ส อบทานหรื อ ตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2554)
2. นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
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3. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวฒั น์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3459
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
ในกรณี ที่ผสู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ให้บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรายอื่น
ของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์
และ/หรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั /บริ ษ ัทย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้
ผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอีก 7 แห่ ง และ
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2555 เท่ากับค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2554 สาหรับค่าบริ การอื่นที่จ่ายให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได้แก่ ค่าบริ การรับรอง
ข้อมูลทางบัญชี และค่าบริ การเข้าร่ วมสังเกตการณ์การทาลายสิ นค้าคงเหลือ รวมเป็ นจานวน 30,000 บาท
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณคณณัฏฐ์ ยนต์ หงส์ ซักถามดังนี้ การจ้างผูส้ อบบัญชี ให้ตรวจสอบบัญชีของทั้งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นจานวน
เงินเกือบ 3 ล้านบาท เป็ นไปได้ไหมที่ ผสู้ อบบัญชี จะไม่คิดค่าบริ การรับรองทางบัญชี ส่ วนการเข้าร่ วมสังเกตการณ์การทาลาย
สิ นค้า ทาไมต้องมีกระบวนการนี้และมีการสังเกตการณ์ทุกปี หรื อไม่ จานวนสิ นค้าคงเหลือในแต่ละปี มีประมาณเท่าใด
คุณพงษ์ชยั ได้ช้ ีแจงว่า สิ นค้าคงเหลือที่ทาลายนั้นเป็ นสิ นค้าเก่าเก็บค้างสต็อกหรื อสิ นค้าไม่สามารถจาหน่ายได้แล้ว ซึ่ งจะต้องมี
การทาลาย เพื่อใช้สิทธิ ประโยชน์ทางภาษี โดยสามารถถือเป็ นรายจ่ายตามประมวลรัษฎากรได้ ซึ่ งการทาลายสิ นค้าคงเหลือ
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากรจาเป็ นจะต้องมีผสู้ อบบัญชีเข้าร่ วมสังเกตการณ์ดว้ ย ดังนั้น บริ ษทั จึงว่าจ้างให้
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เข้าร่ วมสังเกตการณ์การทาลายสิ นค้าคงเหลือ
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2555
มติ

ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิ แ ต่งตั้งผูส้ อบบัญชี 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี
2555 จานวน 1,090,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 733,407,381 เสี ยง
: 733,407,381 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอืน่ ๆ
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก ประธานฯจึงขอให้คุณพงษ์ชยั เสนอรายละเอีย ดโครงการในอนาคตของ
บริ ษทั สาหรับปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้
คุณพงษ์ชยั ได้เรี ยนชี้แจงว่า ในปี นี้บริ ษทั มีแนวทางการดาเนินธุรกิจ โดยแบ่งตามสายธุรกิจ ดังต่อไปนี้
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ในปี ที่ผา่ นมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2554 บริ ษทั ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ถึงแม้ว่าโรงงานของบริ ษทั จะไม่ได้
รับผลกระทบ แต่บริ เวณพื้นที่รอบนอกโรงงานและ Supply chain ได้รับผลกระทบ และตั้งแต่ตน้ ปี 2555 คาสั่งการผลิตก็เริ่ ม
ทยอยกลับเข้ามา และเริ่ มดีข้ ึนเรื่ อยๆ ตามลาดับ โดยในเดือนมีนาคม 2555 มีคาสั่งผลิตเข้ามามากกว่าร้ อยละ 90 นอกจากนี้
บริ ษทั ยังได้รับคาสั่งผลิตจากลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม อาทิ บมจ. เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิกส์ (ประเทศไทย) เป็ นต้น
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ธุรกิจโทรคมนาคม
ในปี นี้ ทั้ง บมจ. ทีโอที (TOT) และบมจ. กสท โทรคมนาคม (CAT) จะมีการลงทุนตามนโยบายบอร์ ดแบนด์แห่ งชาติ ใน
ประเทศไทย มีครัวเรื อนมากกว่า 18 ล้านครัวเรื อน แต่มีครัวเรื อนไม่ถึง 5 ล้านครัวเรื อนที่สามารถใช้อินเตอร์เน็ ตได้ ยังมีโอกาส
อีกมากที่ ให้บริ ษ ัท สามารถเข้าไปให้บ ริ การหรื อประมูล โครงการที่จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคต เพื่อ รองรั บ นโยบายบอร์ ดแบนด์
แห่งชาติ บริ ษทั เป็ นผูว้ จิ ยั และผลิตสิ นค้าโทรคมนาคมเองทั้งหมด ตามแผนการลงทุนของบมจ. ทีโอที โครงการ เอ็นจีเอ็น ซึ่ ง
มูลค่าประมาณ 13,000 ล้านบาท มีแนวโน้มที่จะล้าช้า ซึ่ งเป็ นผลดีต่อบริ ษทั เพราะตูช้ ุมสายที่บริ ษทั ติดตั้งไปสาหรับโครงการ
ใหญ่ๆ ยังมี slot ให้ติดตั้งการ์ดเพิม่ เติมได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเพิ่มความเร็ วของอินเตอร์ เน็ต หรื อแม้แต่เพิ่มการ์ ด FTTx ซึ่ งการ
ขายการ์ดได้กาไรค่อนข้างมาก ส่ วน CAT จะมีโครงการ FTTx ซึ่ งมูลค่ามากกว่า 6,000 ล้านบาท รวมถึงการปรับปรุ งโครงข่าย
IP ที่มูลค่าประมาณ 1,350 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีโครงการฟรี Wi-Fi ของรัฐบาล ที่มีแผนจะติดตั้งมากกว่า 30,000 จุด ซึ่ ง
บริ ษทั ได้ร่วมวิจยั และพัฒนาระบบ Wi-Fi ซึ่งมีราคาถูกกว่านาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ บริ ษทั ได้มีการวิจยั และพัฒนา Android
Tablet ที่สามารถพัฒนาเชื่อมต่อกับระบบ IP Phone และมาพร้อมกับลาโพง ซึ่งเตรี ยมที่จะวางจาหน่ายกับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนต่างๆ
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น







โครงการ ERP ที่ทาให้การไฟฟ้ านครหลวงได้มีการตรวจรั บงานเรี ยบร้ อยแล้ว และมีรายได้จากค่ าบ ารุ งรั กษาในปี นี้
มากกว่า 100 ล้านบาท
Nurse call เป็ นสิ นค้าที่มีการใช้จริ งในโรงพยาบาลชั้นนา เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลตารวจ เป็ นต้น
สาหรับแยกฉลาด บริ ษทั ได้มีการขยายการขายอย่างต่อเนื่อง ในแต่ละปี มีรายได้มากกว่า 80 ล้านบาท
สาหรับ LED street light การไฟฟ้ านครหลวงมีนโยบายที่จะเปลี่ยนไฟถนนเป็ นไฟส่ องสว่างชนิ ด LED ซึ่ งสามารถ
ประหยัดไฟได้มากกว่า 50%
อุปกรณ์ติตตามยานพาหนะมีการติดตั้งมากกว่า 10,000 คัน และมีผลกาไรมาโดยตลอด
มิเตอร์ ไฟฟ้ า การไฟฟ้ าภูมิภาคมีนโยบายที่จะเปลี่ยนมิเตอร์ เป็ นรุ่ น smart grid ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ซึ่ งจะมีการส่ งข้อมูล
ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และในเดือนเมษายนนี้ บริ ษทั มีแผนที่เข้าร่ วมจะประมูลมิเตอร์ เพิ่มเติมกับการไฟฟ้ านครหลวง

ธุรกิจให้บริ การเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
รู ปแบบการดาเนินธุรกิจของธุรกิจตูเ้ ติมเงินนั้น บริ ษทั ไม่มีนโยบายขายตูเ้ ติมเงิน แต่ทาเป็ นระบบแฟรนไชส์ โดยทุกรายการจะ
มีการเชื่อมต่อสัญญาณตรงกับ service operator และ server ของบริ ษทั เพื่อให้บริ การที่รวดเร็ ว ตูเ้ ติมเงินนี้ มีอตั ราความแม่นยา
ในการเติมเงินและการส่ ง SMS เพื่อยืนยันกับลูกค้าสู งถึงร้อยละ 99.99 ซึ่ งรายได้ค่าบริ การจะมีการแบ่งครึ่ งกับผูซ้ ้ื อแฟรนไชส์
ซึ่งในปี นี้ บริ ษทั มีแผนที่จะขยายและพัฒนาตูเ้ พิ่มขี้น บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจนี้ประมาณ 13% ของยอดเติมเงิน (โดยแบ่งเป็ นค่า
คอมมิชชัน่ (commission) จาก service operator 4.5% และค่าบริ การ (service charge) ประมาณ 8-9%) ขณะนี้ มีตูเ้ ติมเงินอยู่ทวั่
ประเทศมากกว่า 17,000 ตู้ และมียอดเติมเงินรายวันประมาณ 12 ล้านบาท มีผมู้ าใช้บริ การมากกว่า 440,000 รายการต่อวัน
นอกจากนี้ บริ ษทั มี call center ที่ทางานทุกวัน 24 ชัว่ โมง เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้า
ปัจจุบนั ยอด ARPU (รายได้ต่อตูต้ ่อเดือน) ประมาณ 23,000 บาทต่อเดือน ในปี นี้ บริ ษทั คาดว่าจะมียอดเติมเงินประมาณ 5,000
ล้านบาท และปี ถัดไป ยอดเติมเงิน ประมาณ 8,000 ล้านบาท บริ ษทั มี แผนการเพิ่มตูป้ ระมาณ 1,000 ตูต้ ่อเดือน โดยบริ ษทั
ต้องการเพิ่มตูใ้ ห้ได้ถึง 30,000 ตู้ และ ARPU ให้ได้ถึง 25,000 บาทต่อเดือน
ในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า บริ ษทั มีโครงการที่จะออกตูแ้ บบใหม่ ซึ่งสามารถขายสิ นค้าและเติมเงินได้ เช่น ตูข้ ายของ ตูถ้ ุงยาง เครื่ อง
Bill payment ตู้น้ าดื่ม เป็ นต้น โดยตู้น้ าดื่มสามารถเติมเงิ นและผลิตน้ าดื่มที่ส ะอาดโดยสามารถควบคุ มทุกอย่างผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์ มีการวัดคุณภาพน้ าตลอดเวลาเพื่อให้ได้น้ าที่สะอาดและมีคุณภาพ โดยปกติน้ าดื่มมีตน้ ทุนค่าขนส่ งค่อนข้างสู ง แต่
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บริ ษทั ได้มีการออกแบบขวดน้ าให้เล็กและแบนเพื่อประโยชน์ในการขนส่ ง ซึ่ งบริ ษทั วางแผนที่จะติดตั้งตูน้ ้ าดื่มทัว่ ประเทศ
นอกจากนี้ ตูน้ ้ าดื่มยังสามารถผลิต น้ าโซดา น้ าแร่ รวมถึงให้บริ การน้ าเย็น ได้อีกด้วย
ในส่ วนของธุ รกิ จเติมเงินในต่างประเทศนั้น บริ ษทั มีการขยายการลงทุนไปยังประเทศฟิ ลิปปิ นส์ และเวียดนาม แล้ว โดยใน
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีการติดตั้งตูเ้ ติมเงิน 600 ตู้ ประเทศเวียดนาม มีการติดตั้งตูเ้ ติมเงิน 1,000 ตู้ ส่ วนประเทศอินโดนี เซี ยอยู่
ระหว่างการพิจารณาหาผูร้ ่ วมทุน
หลังจากนั้น คุณพงษ์ชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผู้ถือหุ้น : คุณฉัตรชั ย สิ ริเทวัญกุล ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย ซักถามดังนี้ ประเด็นของธุ รกิจอีเอ็มเอส ที่มีลูกค้า
หลักอยูเ่ พียง 1 ราย และมีสัดส่ วนของรายได้มากกว่า 50% ของรายได้รวม บริ ษทั มีการบริ หารความเสี่ ยงอย่างไร และธุ รกิ จ
โทรคมนาคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสู ง บริ ษทั มีขอ้ ได้เปรี ยบอย่างไร
คุณพงษ์ชัย ได้ช้ ี แจงดังนี้ บริ ษทั ตระหนักถึง การพึ่งพิงคาสั่งผลิตของเวสเทิ ร์น ดิจิตอล ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มี
นโยบายที่จะลดการพึ่งพาลูกค้าดังกล่าวลง โดยการหาลูกค้ารายใหม่ๆ ขณะนี้ กาลังการผลิตไม่เพียงต่อความต้องการเนื่ องจาก
บริ ษทั มีลูกค้ารายใหม่ๆ ว่าจ้างให้ประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ในปี นี้ บริ ษทั จะมีการเพิ่มสายการผลิตอีก 2 ราย เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น
ธุ รกิ จโทรคมนาคมที่มีการแข่งขันค่อนข้างสู งโดยเฉพาะจากจีน แต่งานโครงการใหญ่ๆ ของภาครั ฐ จะมีการกระจายไปให้
ผูป้ ระกอบการหลายราย ไม่สามารถจะให้บริ ษทั เดียวรั บผิดชอบโครงการใหญ่ได้ สาหรั บโครงการใหม่ที่จะเกิ ดขึ้นมีความ
ซับ ซ้ อ นและค่ อ นข้า งยาก และต้อ งอาศัย ความช านาญและใช้เ วลาในการด าเนิ น โครงการ จึ ง จ าเป็ นต้อ งกระจายให้
ผูป้ ระกอบการหลายราย
ผู้ถิอหุ้น (ไม่ ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า ธุรกิจตูบ้ ุญเติมถึงจุดคุม้ ทุน (Break even) หรื อยัง และเมื่อใด ตูเ้ ติมเงินตัดค่าเสื่ อมราคากี่ปี
คุ ณ พงษ์ชัย ได้เ รี ย นชี้ แจงดัง นี้ ตู้บุ ญ เติ ม มี ก ารตัด ค่ า เสื่ อ มราคา 5 ปี โดยให้ บริ ษ ัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จ ากัด เป็ น
ผูด้ าเนินการ โดยในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริ ษทั เริ่ มมีกาไร ในปี ที่ผ่านๆ มา ผลประกอบการของบริ ษทั
ยังคงขาดทุนอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลหลายประการ ได้แก่ ค่าเสื่ อมราคาที่เพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งเป็ นผลจากการที่บริ ษทั ขายตูเ้ ติมเงินให้แก่
บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด จะต้องมีการบวกกาไรส่ วนเพิ่ม นอกจากนี้ บริ ษทั ยังไม่สามารถเรี ยกเก็บค่าแฟรนไชส์จาก
ผูซ้ ้ือได้เต็มจานวนเนื่องจากต้องการขยายจานวนตูเ้ ติมเงินให้มากขึ้น
คุณชัชวิน ได้เรี ยนชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้ บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด มีผลประกอบการขาดทุนสาหรับปี ที่ผ่านมาจานวน
25 ล้านบาทโดยเป็ นค่าเสื่ อมราคาจานวน 85 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมื่อบวกกลับรายการค่าเสื่ อมราคาดังกล่าวแล้วจะพบว่า
บริ ษทั มีกาไรที่เป็ นเงินสดประมาณ 60 ล้านบาท แต่ถา้ พิจารณาผลประกอบการตามงบการเงินรวมของบริ ษทั จะพบว่าธุ รกิจนี้
มีกาไรแล้ว
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า บมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน่ ถือหุ ้นคิดเป็ นสัดส่ วนเท่าใดในบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส
จากัด และทาไมต้องถือหุน้ แค่น้ นั
คุณพงษ์ชัย ได้เรี ยนชี้ แจงดังนี้ บริ ษทั ถือหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวร้ อยละ 51 เนื่ องจากผูถ้ ือหุ ้นอีกกลุ่มหนึ่ งได้นาความรู้ ในด้าน
การตลาดมาช่ วยขยายธุ รกิ จตูเ้ ติมเงิน ดังนั้น บริ ษทั จึงต้องให้ผรู้ ่ วมทุนถือหุ ้นในสัดส่ วนที่เหลือเพื่อไม่ให้เป็ นการเอารั ดเอา
เปรี ยบ
ผู้ถือหุ้น : คุณคณณัฏฐ์ ยนต์ หงส์ ซักถามดังนี้ บริ ษทั มีนโยบายบริ หารจัดการ D/E Ratio อย่างไร ตูบ้ ุญเติมมีอายุการใช้งานกี่ปี
และบริ ษทั มีนโยบายในการรักษาพนักงานฝ่ ายวิจยั และพัฒนาอย่างไร
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คุณพงษ์ชยั ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญกับ D/E Ratio และพยายามควบคุมให้อตั ราส่ วนดังกล่าวลดลง ส่ วนหนึ่ งเป็ น
ผลมาจากการให้เครดิตสิ นเชื่ อทางการค้า กับบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ค่อนข้างมาก จึงมีส่วนทาให้ D/E Ratio
ค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีแผนการที่จะเพิ่มทุนในบริ ษทั ย่อยดังกล่าว เพื่อนาเงินมาใช้ในการขยายธุ รกิจ และชาระคืน
หนี้ให้แก่บริ ษทั ซึ่งก็จะทาให้ D/E Ratio ลดลง
อายุใช้งานของตูบ้ ุญเติมประมาณ 8-10 ปี ซึ่งใช้วสั ดุที่คุณภาพเหมือนตูช้ ุมสายโทรศัพท์ สาหรับตู้ vending เป็ นการนาตูม้ ือสอง
จากญี่ปุ่นมาดัดแปลงให้เติมเงินมือถือได้ สาหรับแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่อยู่ภายในตูม้ ีอายุการใช้งานเกิน 5
ปี
สาหรับหน่วยงานวิจยั และพัฒนา บริ ษทั มีการดูแลอย่างเป็ นพิเศษและมีสวัสดิการที่ดี มีโบนัสพิเศษให้ ถ้าสามารถวิจยั สิ นค้าได้
ตามกาหนด การลาออกก็นอ้ ย สาหรับประเทศในแถบอาเซียน ไม่มีประเทศใดที่มีหน่วยวิจยั และพัฒนาสิ นค้าโทรคมนาคม เช่น
FTTx, MSAN และอื่นๆ ได้เช่นเดียวกับบริ ษทั ซึ่งมีทีมวิจยั และพัฒนาที่เป็ นคนไทยทั้งหมด
ผู้ถือหุ้น : คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้กล่าวขอบคุณคุณพงษ์ชยั และผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ที่ได้ดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาเกี่ยวกับสิ นค้า
ของบริ ษทั ตามที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั รับทราบในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นในปี ที่ผ่านมา และได้
แจ้งให้ทราบถึ งข้อผิดพลาดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2554 หน้าที่ 86 ซึ่ งไม่ได้แสดงหน่ วยนับของจานวนเงินที่แสดงใน
หัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร” และ “เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ กิจการที่เกี่ ยวข้องกัน” จากนั้น คุณไกรวัลย์ได้
สอบถามดังนี้ เครื่ อง Bill payment (counter service) ค่อนข้างมีขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์น้ ี ตอ้ งการที่จะวางที่ร้านสะดวกซื้ อเพื่อทา
ธุ รกรรมอื่นๆ คล้ายกับร้ าน 7-11 หรื อไม่ และเมื่อ เปรี ยบเทียบกับคู่แ ข่ง ท าไมตู้บุญเติ มจึงมีความเสถียรมากกว่า และทาง
ผูบ้ ริ หารได้เรี ยนชี้แจงในตอนต้นว่าตูน้ ้ ีมีอตั ราความแม่นยา 99.99% ตูข้ องบริ ษทั มีความแม่นยาแตกต่างจากตูเ้ อทีเอ็มอย่างไร มี
การงดให้บริ การในบางช่วงเวลาหรื อไม่ และมีแผนการขยายตูบ้ ุญเติมโดยนาไปติดตั้งตามโรงงานต่างๆ หรื อไม่อย่างไร
คุณพงษ์ชยั เรี ยนชี้แจงดังนี้ เครื่ อง Bill payment ผลิตขึ้นเพื่อรองรับรายการที่มีมลู ค่าสู งๆ เช่น บิลค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
เนื่ องจากธุ รกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าการเติมค่าโทรศัพท์แบบ prepaid เครื่ อง Bill payment นี้ จะต้องมี
อุปกรณ์ยงิ barcode และ printer เพื่อป้ องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
ตูบ้ ุญเติมมีเสา GPRS เหมือนกับตูเ้ อทีเอ็มของธนาคาร เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิต GSM Routerให้บริ ษทั อื่นๆ เพื่อนาไปติดตั้ง
กับตูเ้ อทีเอ็ม ดังนั้น ระบบการสื่ อสารจึงเหมือนกับตูเ้ อทีเอ็ม นอกจากนี้ ตูบ้ ุญเติมมีการฝัง IP securityไว้ในตู้ เพื่อเป็ นระบบ
ป้ องกันของตูเ้ ช่นกัน
สาหรับอัตราความแม่นยา 99.99% ปั จจุบนั มีคนมาใช้บริ การที่ตูบ้ ุญเติมมากกว่า 400,000 รายการ โดยจานวนประมาณ 200
รายการใน 400,000 รายการ จะเป็ นปั ญหาเกี่ ยวกับแบงก์หรื อเหรี ยญติด ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจานวน
รายการเติมเงินทั้งหมด ซึ่ งบริ ษทั จะรับผิดชอบโดยการเติมเงินคืนให้ลูกค้า ปั ญหาที่เกิดขึ้นเนื่ องจากผูใ้ ช้ไม่รู้วิธีการใช้งาน แต่
เมื่อผูใ้ ช้รู้วธิ ีการใช้งานแล้ว ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป นอกจากนี้ ตูบ้ ุญเติมไม่ทอนเงิน ปัญหาก็จะน้อยกว่าตูเ้ อทีเอ็ม
บริ ษทั มีการตั้งตูบ้ ุญเติมตามโรงงานต่างๆ แล้ว ในบางจุด ยอดเติมเงินประมาณ 4-5 แสนบาทต่อเดือน หรื อแม้แต่ที่ตลาดไทก็มี
ยอดเติมเงินสู งเช่นกัน
ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาถ โชติพัฒนา ซักถามดังนี้ ตูบ้ ุญเติมค่อนข้างมีการลงทุนที่สูงเนื่ องจากมีแผนการขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง
แล้วผูร้ ่ วมทุนที่เหลือจะมีความสามารถในการเพิ่มทุนหรื อไม่
คุณพงษ์ชยั ชี้แจงดังนี้ ผูร้ ่ วมทุนที่เหลือก็จะต้องลดสัดส่ วนการถือหุน้ ในบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์ วิส จากัด ลงไป โดยบริ ษทั
มีแผนการเพิ่มทุนในบริ ษทั ดังกล่าว ภายหลังการเพิ่มทุนแล้ว ผูร้ ่ วมทุนที่เหลือจะมีหุน้ เหลือประมาณ 10%
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ผู้ถือหุ้น : คุณพีรนาถ โชติพัฒนา ซักถามดังนี้ หลังจากที่บริ ษทั ดาเนิ นการส่ งมอบงานโครงการ ERP ให้กบั การไฟฟ้ านคร
หลวงแล้ว ทาไมบริ ษทั ยังคงรับงานโครงการ ERP ให้กบั บมจ. การบินไทย และการรถไฟแห่ งประเทศไทย (โครงการAirport
Link) อี ก บริ ษ ัทมีการทาสัญญาที่ รัดกุมเพื่อ ป้ องกัน ไม่ให้เกิ ดปญหาเช่ น เดียวกับโครงการ ERP ของการไฟฟ้ านครหลวง
หรื อไม่ อย่างไร
คุณพงษ์ชยั ชี้แจงดังนี้ บริ ษทั จะไม่มีการผิดพลาดเหมือนกับโครงการที่แล้วอย่างแน่ นอน สาหรับโครงการ Airport Link เดิม
นั้น บริ ษทั เป็ นผูร้ ับเหมาช่วง (subcontractor) ให้กบั บริ ษทั แห่ งหนึ่ งในประเทศเยอรมัน แต่เนื่ องจากปั ญหาภายในของบริ ษทั
ดังกล่าว จึงทาให้โครงการต้องหยุดชะงักไป ซึ่งในขณะนั้น โครงการดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็ จ ต่อมามีการเปิ ดประมูลโครงการ
ใหม่ บริ ษทั จึงได้เข้าร่ วมประมูลและได้รับงานโครงการดังกล่าว ซึ่งมีมลู ค่างานเพิ่มขึ้น
งานโครงการ ERP ที่ทาให้แก่ การบินไทย ไม่มีปัญหา เนื่ องจาก บริ ษทั ที่ปรึ กษาที่ทางานร่ วมกับบริ ษทั ได้เคยมีประสบการณ์
ทางานให้กบั การบินไทยมาก่อน และพบว่า ผูใ้ ช้งานมีความรู้และเข้าใจระบบ ERP ค่อนข้างดี สิ่ งที่สาคัญของระบบ ERP คือ
ผูใ้ ช้งาน ถ้าผูใ้ ช้งานเข้าใจระบบก็จะทาให้งานราบรื่ นขึ้น นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายบริ ษทั ที่มาขอให้บริ ษทั ทางานให้ แต่บริ ษทั ก็
ได้ปฎิเสธไป เนื่องจากคาดว่าอาจเกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง
เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม สาหรับคาถาม
รวมทั้งข้อ เสนอแนะต่ างๆ เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษ ัทต่ อ ไป ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้พิ สู จน์ ผลงานในหลายๆ ด้านที่
ประสบความสาเร็ จ และในอนาคต บริ ษทั อาจก้าวทัดเทียมกับบริ ษทั ชั้นนาของโลกได้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.30 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายสนิท วรปัญญา)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวศุภลักษณ์ ปรมสวัสดิ์)

15

