รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
ของ
บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุ ม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอลี่ ชั้น 2 โรงแรม วิก 3 แบงค็อก เลขที่ 89 ซอย
พหลโยธิน 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
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/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/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
1. นายชัชวิน
2. นายอริ นทร์

ผู้สอบบัญชีและทีป่ รึกษากฏหมายอิสระ
1. นางสาววิชุดา
2. นายศุภชัย
3. นางอารดา

ธนาพุฒิภรณ์
ปัญญาวัฒโน
ดาวโรจน์

ทนายความอิสระ
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายตรวจสอบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด

เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญ คุณสนิ ท วรปั ญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทาหน้าที่
ประธานในที่ประชุ ม ประธานฯได้กล่าวต้อนรั บผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 และกล่าวเปิ ด
ประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯได้มอบหมายให้ คุณอริ น ทร์ แจ่มนารี ซึ่ งดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝ่ ายการบัญชี แ ละการเงิน เป็ น
ผูด้ าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
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ก่อนเข้าสู่ การประชุม เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผถู้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและมอบ
ฉันทะจานวนทั้งสิ้ น 134 ราย โดยนับจานวนหุ ้นได้ 727,336,875 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 75.76 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของบริ ษทั ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย
ต่อจากนั้น คุณอริ นทร์ช้ ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิ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
บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ให้กบั ผูร้ ่ วมประชุมเป็ นวาระๆ

คุณอริ นทร์ ได้แสดงตัวอย่างบัตรลงคะแนนและหน้าจอคอมพิวเตอร์แสดงผลคะแนนบนจอโปรเจ็คเตอร์ให้ที่ประชุมรับทราบ


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 นทร์ช้ ีแจงต่อไปว่า ในการกาหนดวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ รายใดเสนอระเบียบวาระการประชุมแต่อย่างใด ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาระเบียบวาระตามที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุ มตั ิ
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ื อหุ ้นสอบถามเกี่ ยวกับ วิธีปฏิบ ัติในการออกเสี ยงลงคะแนน แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม
ดังนั้น คุณอริ นทร์จึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555
คุณอริ นทร์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 และได้จดั ทา
และนาส่ งสาเนารายงานการประชุ มให้แก่หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั รวมทั้งได้จดั ส่ งสาเนารายงานประชุมให้แก่ผถู้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 เพื่อให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความ
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คิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็น แต่ไม่มีผถู้ ือ
หุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอริ นทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2555 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 726,848,777 เสี ยง
: 726,848,777 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00000
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานประจาปี 2555
คุณชัชวิน พิพฒ
ั น์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั ดังนี้
บริ ษ ัทดาเนิ นธุ รกิ จที่เกี่ ยวข้องกับ โทรคมนาคมและอิ เล็กทรอนิ กส์ โดยบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะผลิตสิ นค้าที่มีคุณ ภาพภายใต้การ
บริ หารงานที่มีธรรมาภิบาล บริ ษทั ก่อตั้งขึ้นในปี 2532 และได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 ธุ รกิจหลักของกลุ่ม
บริ ษทั แบ่งออกเป็ น 4 สายธุรกิจ ดังนี้
1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ คือ งาน
Turnkey (บริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ ) และ งาน Consign (ลูกค้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบ ) ลูกค้า
หลักได้แก่ เวสเทิร์น ดิจิตอล ไพโอเนี ยร์ แมนูแฟคเจอรริ่ ง โตชิบา แคเรี ยร์ เป็ นต้น และธุ รกิจจาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์
ซึ่ งดาเนิ นธุ รกิจโดยบริ ษทั อีเลคทรอนิ คส์ ซอร์ ซ จากัด ในปี 2555 สัดส่ วนรายได้ของธุ รกิจอีเอ็มเอส คิดเป็ นร้อยละ 67 ของ
รายได้หลักของบริ ษทั
2) ธุ รกิ จโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุ รกิ จโทรคมนาคมครบวงจร และธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์โทรคมนาคม
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั อาทิ เช่น MSAN, PABX, DWDM, GPON เป็ นต้น ลูกค้าหลักได้แก่ บมจ. ทีโอที โดยบริ ษทั จาหน่ าย
อุปกรณ์ชุมสายโทรศัพท์และอินเตอร์ เน็ตให้แก่ บมจ. ทีโอที มากกว่าร้ อยละ 50 ของจานวนทั้งหมดของคู่สายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต (พอร์ต) ของบมจ. ทีโอที รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมสาหรับปี 2555 คิดเป็ นร้อยละ 8 ของรายได้หลักของบริ ษทั
3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจร ไฟถนน รับเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิ ด (CCTV) ธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ป้ายอิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกิจผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์มิเตอร์ วดั ไฟระบบ
อิเล็กทรอนิ กส์ ธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุ รกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ าย
จราจรอัจฉริ ยะและธุ รกิจวางระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร (ERP) ในปี 2555 สัดส่ วนรายได้จากธุ รกิจดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ
15 ของรายได้หลักของบริ ษทั
4) ธุ รกิ จเติมเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ธุ รกิ จให้บริ การเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งมีแนวโน้มเติบโต
เพิ่มขึ้น ในปี 2555 รายได้จากธุรกิจดังกล่าวคิดเป็ นร้อยละ 10 ของรายได้หลักของบริ ษทั ณ สิ้ นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 บริ ษทั มี
จานวนตูเ้ ติมเงิน 23,500 ตู้ มีแอพพลิเคชัน่ ที่ให้บริ การได้กว่า 14 แอพพลิเคชัน่ จานวนเบอร์ โทรศัพท์ของผูใ้ ช้บริ การ 13 ล้าน
เลขหมาย จานวนรายการเฉลี่ยต่อวัน 6 แสนรายการต่อวัน มีการขยายการลงทุนไปต่างประเทศ ทั้งนี้ บริ ษทั คาดว่ายอดเติมเงิน
สาหรับปี 2556 จะเพิ่มขึ้นเป็ น 8 พันล้านบาท
คุณชัชวินได้กล่าวถึงโรงงานของบริ ษทั ว่ามีพ้ืนที่ประมาณ 16,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่จงั หวัดนครปฐม มีกาลังการผลิต 3,000
ล้านจุดต่อปี มีสายการผลิตจานวน 3 สายการผลิต ประกอบด้วย SMT จานวน 15 สายการผลิต Manual Insertion จานวน 3
สายการผลิต และ Final Assembly จานวน 2 สายการผลิต และมีพนักงานมากกว่า 1,000 คน นอกจากนั้น คุณชัชวินได้แนะนา
เกี่ ยวกับ ฝ่ ายวิจัย และพัฒนาของบริ ษัท ซึ่ งมีบุคลากรมากกว่า 200 คน ท าหน้า ที่ วิจัยและพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ใหม่ๆ ที่ มีราคา
ประหยัดกว่าการนาเข้าสิ นค้าจากต่างประเทศ
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หลังจากนั้น คุณชัชวินได้ให้คุณอริ นทร์สรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ให้ที่ประชุมรับทราบ
คุณอริ นทร์ รายงานสรุ ปผลการดาเนินงานประจาปี 2555 ดังนี้
สรุ ปผลการดาเนินงาน
ปี 2555
รายได้จากธุรกิจหลัก
กาไรสุ ทธิ

หน่วย: ล้านบาท
ปี 2553
11,544
318

ปี 2554
5,887
93

8,870
370

บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจหลักสาหรับปี 2555 จานวน 5,887 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้สาหรับปี 2554
ซึ่งมีจานวน 8,870 ล้านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้จากงานรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ให้แก่ลูกค้า
รายใหญ่รายหนึ่ง คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล ตลอดจนการชะลอตัวของงานโครงการภาครัฐในส่ วนของงานด้านโทรคมนาคม
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2555 จานวน 93 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับกาไรสุ ทธิสาหรับปี 2554 ซึ่งมีจานวน 370 ล้านบาท หรื อ
ลดลงร้อยละ 75 ทั้งนี้ เนื่ องจากการชะลอตัวของงานรับจ้างผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์และงานรับเหมาโครงการภาครัฐใน
ส่ วนของงานด้านโทรคมนาคม นอกจากนี้ ในปี 2554 บริ ษทั มีกาไรจากการขายสิ ทธิ์ การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP ให้แก่การ
ไฟฟ้ านครหลวง ซึ่งมีกาไรขั้นต้นสู งถึง 223 ล้านบาท
รายได้แยกตามธุรกิจ

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

ปี 2555
ล้านบาท ร้ อยละ
3,948
67
480
8
906
15
553
10
5,887

100

ปี 2554
ล้านบาท ร้ อยละ
5,461
62
1,636
18
1,432
16
341
4
8,870

100

ปี 2553
ล้านบาท ร้ อยละ
8,986
78
1,782
15
639
6
137
1
11,544

100

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิ จอีเอ็มเอสสาหรับปี 2555 จานวน 3,948 ล้านบาท ลดลง 1,513 ล้านบาท เนื่ องจากการชะลอตัวของ
ธุ รกิ จรั บ จ้างประกอบอุปกรณ์อิ เล็กทรอนิ กส์ ของเวสเทิ ร์น ดิจิตอล ซึ่ งเป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั ลดคาสั่งจ้างประกอบ
ฮาร์ ดดิสก์ลง ทั้งนี้ เป็ นผลสื บเนื่ องจากอุทุกภัยเมื่อปลายปี 2554 ส่ งผลให้คาสั่งจ้างผลิตลดลงในช่วงครึ่ งปี แรก ประกอบกับ
ตลาดฮาร์ดดิสก์อยูใ่ นสภาวะชะลอตัวลงจากทั้งภาวะเศรษฐกิจโลกและแรงกดดันทางด้านเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใน
ระยะเวลาอันใกล้ ส่ วนของการจาหน่ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิกส์ บริ ษทั ยังคงรักษาระดับของยอดขายและกาไรขั้นต้นได้ใกล้เคียง
กับปี ก่อน
ธุรกิจโทรคมนาคม
ในปี 2555 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจโทรคมนาคม จานวน 480 ล้านบาท ลดลง 1,156 ล้านบาท เนื่ องจากการชะลอตัวของงาน
ประมูลโครงการด้านโทรคมนาคมของภาครัฐ
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ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2555 บริ ษทั มีรายได้จากธุ รกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องจานวน 906 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากงานด้านสัญญาณไฟ
จราจร จอ LED และกล้อง CCTV จานวน 518 ล้านบาท และรายได้จากการรับจ้างพัฒนาระบบ ERP จานวน 388 ล้านบาท
ธุรกิจให้ บริ การเติมเงินออนไลน์ และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
ในปี 2555 บริ ษทั มีรายได้จากให้บริ การเติมเงินออนไลน์และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ จานวน 553 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 212 ล้าน
บาท เนื่องจากจานวนตูเ้ ติมเงินและยอดเติมเงินต่อตูท้ ี่เพิ่มขึ้น
กาไรขั้นต้ นและกาไรสุ ทธิ
ในปี 2555 บริ ษทั มีกาไรขั้นต้นจานวน 790 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 13.42 ลดลงจากปี 2554 ซึ่ งมีกาไร
ขั้นต้นจานวน 1,185 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 13.36 โดยสอดคล้องกับรายได้ที่ลดลงของธุ รกิจอีเอ็มเอส
โทรคมนาคม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2555 จานวน 93 ล้านบาท คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ ร้อยละ 1.6 ลดลงร้อยละ75 เนื่ องจาก ในปี 2554
บริ ษทั มีกาไรจากการขายสิ ทธิ์การใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป SAP ให้แก่การไฟฟ้ านครหลวง ซึ่ งมีกาไรขั้นต้นสู งถึง 223 ล้านบาท
ดังนั้น จึงทาให้กาไรสุ ทธิสาหรับปี 2554 เพิ่มสู งขึ้น
ฐานะการเงิน
สิ นทรัพย์รวม ณ สิ้ นปี 2555 ลดลงจากปี ก่อน โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการลดลงของลูกหนี้ การค้าและรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยก
ชาระ เนื่องจากบริ ษทั ดาเนินโครงการและส่ งมอบงานให้แก่คู่สัญญาได้ตามกาหนดเวลาและสามารถเก็บเงินค่าจ้างตามสัญญา
ได้ ประกอบกับ ในระหว่างปี 2555 ยังไม่มีโครงการใหม่ๆ ของภาครัฐเกิดขึ้น จึงทาให้ยอดคงค้างของลูกหนี้ การค้าและรายได้
ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระลดลง
หนี้สินรวม ณ สิ้ นปี 2555 ลดลงจากปี ก่อน โดยส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้นสาหรับงานโครงการที่
แล้วเสร็ จ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้รับ เงินกู้ยืมระยะยาวจานวน 52 ล้านบาท เพื่อ ใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนและจัดหาทรั พย์สิ น
ตลอดจน การจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาวจานวน 204 ล้านบาท
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น ณ สิ้ นปี 2555 เพิ่มขึ้นจานวน 25 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2555 จานวน 103 ล้านบาท
และเงินเพิ่มทุนจากผูถ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยของบริ ษทั ย่อยจานวน 85 ล้านบาท ในขณะเดียวกัน ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นลดลงจากการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ จานวน 163 ล้านบาท
อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมและอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับปี 2553 - 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
ปี 2555
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวม (%)
อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (%)
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ปี 2554
13
27

ปี 2553
5
26

อัตราส่ วนผลตอบแทนต่อสิ นทรั พย์รวมและอัตราส่ วนผลตอบแทนต่อ ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น สาหรั บปี 2555 ลดลงจากปี ก่ อ น
เนื่องจากการลดลงของกาไรสุ ทธิ
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โครงสร้ างทุน
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ (เท่า)

ปี 2555
2.1

ปี 2554
2.8

ปี 2553
3.9

อัตราส่ วนหนี้ สินต่อทุน ณ สิ้ นปี 2555 เท่ากับ 2.1 ต่อ 1 ลดลงจากปี ก่อน ซึ่ งเท่ากับ 2.8 ต่อ 1 เนื่ องจากการลดลงของหนี้ สิน
ระยะสั้นสาหรับงานโครงการ
หลังจากคุณอริ นทร์ได้รายงานสรุ ปผลประกอบการของบริ ษทั สาหรับปี 2555 แล้ว จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นโดยขอให้ผถู้ ือหุน้ บอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพฒ
ั น์ ปัทมา สอบถามว่า บริ ษทั มีสัดส่ วนรายได้จากธุ รกิจอีเอ็มเอส
คิดเป็ นร้ อยละ 67 ของรายได้หลัก โดยมี ลูกค้าหลักคื อ เวสเทิ ร์น ดิ จิตอล อยากทราบว่า เวสเทิ ร์น ดิจิตอล มีรายได้คิดเป็ น
สัดส่ วนเท่าใดของรายได้จากธุ รกิจอีเอ็มเอส การพึ่งพารายได้จากเวสเทิร์น ดิจิตอล ทาให้บริ ษทั มีความเสี่ ยงอย่างมากที่อาจ
ได้รับผลกระทบต่อความผันผวนของรายได้ของบริ ษทั ในการดาเนิ นกลยุทธ์ทางธุ รกิจนั้น บริ ษทั ไม่ควรพึ่งพาลูกค้ารายใดราย
หนึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 หรื อ ร้อยละ 30 ของรายได้ของบริ ษทั บริ ษทั มีนโยบายการกาหนดกลยุทธ์ทางธุ รกิจอย่างไร เพื่อมิให้ตอ้ ง
พึ่งพาลูกค้ารายใหญ่เพียงรายเดียว
คุณอริ นทร์ ได้ช้ ีแจงว่า ยอดขายของธุ รกิจอีเอ็มเอสสาหรับปี 2555 จานวนประมาณ 2,900 ล้านบาท เป็ นยอดขายของเวสเทิร์น
ดิจิตอล
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ชี้ แจงว่า แม้ว่ายอดขายให้กับเวสเทิร์น ดิจิตอลจะมีมูลค่าสู ง ขณะเดียวกัน
บริ ษ ัทจะต้อ งซื้ อวัตถุดิบ จากเวสเทิ ร์น ดิจิตอล ซึ่ งไม่ได้ส ร้ างผลกาไรให้แก่ บ ริ ษทั มากนัก สิ่ งที่บ ริ ษ ัทได้รับ จากเวสเทิ ร์น
ดิจิตอล คือ ค่าจ้างผลิตหรื อค่ าจ้างประกอบ ซึ่ งอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั อื่ นๆ ที่ รับจ้างผลิตให้กับ เวสเทิร์น ดิจิตอล
บริ ษทั ตระหนักถึงความเสี่ ยงในการพึ่งพาเวสเทิร์น ดิจิตอล เป็ นอย่างดี ดังนั้น บริ ษทั จึงได้พยายามเพิ่มลูกค้ารายอื่นๆ ให้มาก
ขึ้น เช่ น บริ ษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์รถยนต์ของญี่ปุ่นที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย ในปั จจุบนั ตลาดฮาร์ ดดิสก์มีแนวโน้มลดลง
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้แท็บเล็ตมากขึ้น ส่ งผลให้คาสั่งผลิตของเวสเทิร์น ดิจิตอล ซึ่ ง
เป็ นผูผ้ ลิ ต ฮาร์ ด ดิ ส ก์ร ายใหญ่ ลดลงด้ว ยเช่ น กัน ข้อ ดี ข องการรั บ จ้า งผลิ ต ให้กับ เวสเทิ ร์ น ดิ จิ ต อล คื อ ปริ ม าณการผลิ ต
ค่อนข้างมาก ทาให้บริ ษทั สามารถใช้กาลังการผลิตได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ บริ ษทั มุ่งเน้นพัฒนาและผลิตสิ นค้าของ
บริ ษทั เอง ยกตัวอย่างเช่ น ในปี นี้ บริ ษทั มุ่งเน้น พัฒนาและผลิตหลอดไฟ LED โดยใช้ตราสิ นค้า FORTH ซึ่ งเราคาดว่าจะ
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันในตลาดได้ ทั้งด้านราคารวมถึงระยะเวลาการรั บประกันคุณภาพของสิ นค้าเพิ่มขึ้นเป็ น 3 ปี สิ่ ง
เหล่านี้จะช่วยลดผลกระทบจากการพึ่งพาเวสเทิร์น ดิจิตอล
ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา สอบถามว่า ตามที่คุณพงษ์ชัยได้ช้ ี แจงว่า บริ ษทั
พยายามหาลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มเติม หากเปรี ยบเทียบธุรกิจอีเอ็มเอสของบริ ษทั กับบริ ษทั อื่นในประเทศไทย เช่น สตาร์ ส ไมโคร
อิเล็กทรอนิ กส์ (SMT) ฮานา ไมโครอิ เล็คทรอนิ คส (HANA) ซึ่ งโรงงานของบริ ษ ัท มีความทันสมัย ทัดเที ยมกับ บริ ษ ัท
ต่างประเทศ บริ ษทั มีนโยบายที่จะหาลูกค้าต่างประเทศเหมือนกับทั้ง 2 บริ ษทั ดังกล่าวหรื อไม่ นอกจากนี้ ลูกค้ารายใหม่ๆ เช่น
บริ ษทั ญี่ปุ่น (มินิแบ) ซึ่งก็มีฐานการผลิตในประเทศไทย ดังนั้น สิ่ งที่ผมมองไม่เห็นคือ ฝ่ ายการตลาดต่างประเทศ บริ ษทั มุ่งเน้น
ธุรกิจตูเ้ ติมเงินในปี ที่ผา่ นมาและในปี นี้ บริ ษทั จะมุ่งเน้นผลิตหลอดไฟ LED ดังนั้น การมุ่งเน้นธุ รกิจอีเอ็มเอสคงจะน้อย ซึ่ งผม
เสี ยดายศักยภาพโรงงานของบริ ษทั
คุณพงษ์ชยั ตอบว่า ข้อคิดเห็นดังกล่าวเป็ นข้อคิดเห็นที่ดีและบริ ษทั จะนากลับไปพิจารณา อย่างไรก็ตาม เราสามารถพิจารณาได้
2 แนวทาง คือ บริ ษทั จะนาเครื่ องจักรของบริ ษทั ไปใช้ในการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั เองที่มีกาไรสู งกว่า หรื อรับจ้างผลิตสิ นค้า
ให้กับบริ ษทั อื่นๆ โรงงานของบริ ษทั มีขอ้ จากัดด้านพื้นที่ การขยายสายการผลิตโดยการเพิ่มเครื่ องจักรทาได้ยาก การรับจ้าง
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ผลิตสิ นค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศนั้น บริ ษทั จะต้องลงทุนเพิ่ม ซึ่งถ้าบริ ษทั จะดาเนินนโยบายการรับจ้างผลิตสิ นค้าให้กบั ลูกค้า
ต่างประเทศ บริ ษทั จะต้องเปิ ดสาขาในต่างประเทศ แต่ความตั้งใจของบริ ษทั คือบริ ษทั ต้องการผลิตสิ นค้าของบริ ษทั เอง ซึ่ งจะ
ทากาไรได้มากกว่า
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่าข้อมูล Financial ratios ที่แสดงใน Power point เป็ นข้อมูลของปี 2011 หรื อ
2012
คุณอริ นทร์ ช้ ีแจ้งว่า ข้อมูล Financial ratios ที่แสดงใน Powerpoint ดังกล่าวมีความผิดพลาด ที่จริ งแล้ว บริ ษทั ต้องการแสดง
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ 3 ปี คือ ปี 2012, 2011 และ 2010
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระในงบแสดงฐานะการเงิน ณ สิ้ นปี 2555 และ
2554 มีจานวน 909 ล้านบาท และ 1,740 ล้านบาท ตามลาดับ รายการดังกล่าวคืออะไร
คุณอริ นทร์ ช้ ีแจงว่าเป็ นการรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการบัญชีในส่ วนของงานโครงการ ซึ่ งบริ ษทั จะรับรู้รายได้งานโครงการ
ตามวิธีอตั ราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จ โดยอัตราส่ วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเปรี ยบเทียบกับประมาณ
การต้นทุนงานทั้งหมด ส่ วนรายได้ที่ยงั ไม่ได้เรี ยกชาระเป็ นรายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดเรี ยกชาระตามสัญญา ซึ่ งในแต่
ละโครงการ จะมีการกาหนดงวดการเก็บเงินแตกต่างกัน เช่น 20%, 30% เป็ นต้น
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริ ษทั จะเรี ยกเก็บเงินได้เร็ วขึ้นหรื อไม่
คุณอริ นทร์ช้ ีแจงว่า ขึ้นอย่างกับการบริ หารงานโครงการ ถ้าหากบริ ษทั ดาเนิ นงานโครงการได้แล้วเสร็ จตามกาหนดในสัญญา
บริ ษทั ก็สามารถเรี ยกเก็บเงินจากคู่สัญญาได้
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริ ษทั ทางานเสร็ จตามกาหนดในสัญญาหรื อไม่
คุณอริ นทร์ ช้ ีแจงว่า ตามหลักการบัญชีแล้ว บริ ษทั จะถื อว่าบริ ษทั ได้ทางานเสร็ จแล้ว เพียงแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดการเรี ยกเก็บเงิน
ตามสัญญา
คุณชัชวินกล่าวเพิ่มเติมว่า ยอดคงเหลือของรายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระจานวน 909 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ของงานโครงการที่เกิดขึ้นใหม่และงานโครงการของปี ก่อนที่ยงั ดาเนิ นการอยู่ ซึ่ งบางโครงการดาเนิ นการเสร็ จสิ้ นและเก็บเงิน
ได้แล้ว รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระก็จะลดลง และถ้ามีงานโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้น รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระก็จะเพิ่มขึ้น
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า รายได้ที่ยงั ไม่เรี ยกชาระดังกล่าวจะหายไปได้อย่างไร
คุณชัชวินตอบว่า บัญชีดงั กล่าวจะหายไปก็ต่อเมื่อบริ ษทั ไม่รับจ้างทางานโครงการอีกต่อไป
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ กล่าวว่า จากข้อมูลในงบการเงิน จะเห็น ได้วา่ บริ ษทั รับจ้างทางานให้กบั หน่ วยงานภาครั ฐ
ค่อนข้างมาก ซึ่ งการพึ่งพิงคู่สัญญาที่เป็ นหน่ วยงานภาครั ฐส่ งผลทาให้เกิ ดความผันผวนต่อของรายได้ของบริ ษทั และบริ ษทั
ดาเนิ นธุ รกิ จทั้งหมด 4 ธุ รกิ จหลัก ดังนั้น จึงอยากทราบว่า บริ ษทั มีความชานาญหรื อความเก่ งในด้านใด ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั
มุ่งเน้นความชานาญในด้านนั้นๆให้มากที่สุด เพื่อให้เป็ นจุดแข็งหรื อข้อได้เปรี ยบของบริ ษทั และอยากทราบว่า อะไรคือความ
เสี่ ยงที่ สุดของธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั มีแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงเพื่อลดความผันผวนของรายได้หลักของบริ ษ ัท
อย่างไร
คุณพงษ์ชยั อธิ บายว่า บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจทางด้านเทคโนโลยี และอาจถือได้ว่าเป็ นบริ ษทั แห่ งเดียวในประเทศไทยที่มีการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั เอง บริ ษทั ได้ทาการวิจยั อุปกรณ์ ชุมสายอินเตอร์ เน็ต ซึ่ งถือว่าเป็ นเทคโนโลยีข้ นั สู ง ในแถบ
เอเชียโอชีเนีย ประเทศไทยน่ าจะเป็ นประเทศเดียวที่สามารถผลิตอุปกรณ์ชุมสายอินเตอร์ เน็ตได้ ส่ วนใหญ่อุปกรณ์ดงั กล่าวจะ
ผลิตในประเทศจีน ญี่ปุ่น ประเทศแถบยุโรป สหรัฐอเมริ กาและอิสราเอล
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คุณพงษ์ชยั ชี้แจงต่อไปว่า ทั้ง 4 ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิ กส์ ท้ งั สิ้ น ยกตัวอย่างเช่น ตู้
เติมเงิน ซึ่งจะมีอุปกรณ์และแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์เป็ นส่ วนประกอบ มีระบบซอฟต์แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ต่างๆ ตลอดจนระบบ
Backoffice เพื่อใช้ในประมวลผลข้อ มูล และการติ ดต่ อสื่ อสาร เหมือ นกับตู้เอทีเอ็มของธนาคาร บริ ษทั จึงเป็ นผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ทางด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิ กส์ บริ ษทั เป็ นผูค้ ิดค้นเทคโนโลยี ออกแบบและผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ เอง ดังนั้น
ธุ รกิ จทั้ง 4 ธุ รกิ จของบริ ษทั ไม่ได้เป็ นการแตกไลน์ ธุรกิ จไปยังธุ รกิ จอื่ นๆ ที่ ไม่เกี่ ยวเนื่ อ งกัน แต่ เป็ นการประยุกต์นาเอา
เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิ กส์ ไปใช้งานในด้านต่างๆ เท่านั้น ส่ วนการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิ จของบริ ษทั นั้น บริ ษทั ได้
ตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิจมาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ธุ รกิจตูเ้ ติมเงินเป็ นธุ รกิจให้บริ การกับลูกค้ารายย่อย ซึ่ ง
สร้างรายได้อย่างสม่าเสมอให้แก่บริ ษทั เช่นเดียวกับธุ รกิจจาหน่ ายชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนี้ บริ ษทั จะมุ่งเน้นผลิตและ
จาหน่ายสิ นค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ น Retail (สิ นค้าที่มีการผลิตและขายจานวนมาก) เช่น หลอดไฟที่ใช้เทคโนโลยี LED ซึ่งจะได้
อธิ บายรายละเอียดต่อไป เพื่อลดความเสี่ ยงจากความผันผวนของรายได้ บริ ษทั ตระหนักดีกว่า งานโครงการของหน่ วยงาน
ภาครัฐมีความไม่แน่นอนค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม บริ ษทั จะไม่ละทิง้ การเข้าร่ วมประมูลงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ถือหุ้น: คุณณัฐชัย ชาตรีกาแหง เสนอแนะว่า จากการที่ได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้ง พบว่า ป้ ายจราจรและป้ าย
บอกเส้นทางของประเทศไต้หวันมีการนาหลอดไฟ LED เข้าไปใส่ ไว้ในป้ ายดังกล่าว ส่ วนป้ ายจราจรและป้ ายบอกเส้นทางของ
ประเทศไทยยังคงเป็ นป้ ายสะท้อนแสง อยากทราบว่า หน่ วยงานวิจยั ของบริ ษทั ทาการวิจยั ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวแล้วหรื อไม่ และ
หากนาเทคโนโลยีดงั กล่าวผนวกกับเทคโนโลยีโซล่าร์เซลล์พฒั นาและออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อนาเสนอต่อหน่ วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องน่าจะเป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ในอนาคต
คุณบุญญา ตันติพานิชพันธ์ กรรมการ ตอบว่า ข้อเสนอแนะดังกล่าวเป็ นข้อเสนอแนะที่ดี ปั จจุบนั บริ ษทั ได้ผลิตและจาหน่ าย
ป้ ายที่เป็ นสัญลักษณ์หรื อเครื่ องหมายจราจร โดยใช้เทคโนโลยี LED แล้ว ส่ วนป้ ายบอกเส้นทางที่เป็ นตัวอักษร บริ ษทั ยังไม่ได้
เริ่ มดาเนินการ
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพฒ
ั น์ ปัทมา สอบถามว่า ในปี ที่ผา่ น ธุ รกิจตูเ้ ติมเงินมีแนวโน้มของ
ผลประกอบการเติบโตเพิ่มขึ้น ทาไมจึงตั้งเป้ าการติดตั้งตูเ้ ติมเงินเพียง 30,000 ตู้ และบริ ษทั ได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ว่า
จะมีการพัฒนาตูเ้ ติมเงินให้เป็ นตู้ขายสิ นค้า เช่น เครื่ องดื่ม ถุงยางอนามัย เป็ นต้น บริ ษทั ได้มีการวิจยั ตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคคนไทยว่ามีความต้องการซื้อสิ นค้าจากตูข้ ายสิ นค้าอัตโนมัติหรื อไม่
คุณพงษ์ชยั อธิบายว่า บริ ษทั ผลิตตูข้ ายสิ นค้าเช่น ตูข้ ายน้ า ตูข้ ายถุงยาง เรี ยบร้อยแล้ว และอยูร่ ะหว่างการทดสอบตลาด และได้มี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เช่น ตูข้ ายถุงยางซึ่ งบริ ษทั นาไปติดตั้งไว้หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร์ เกษม ยอดขายถุงยางเฉลี่ย
วันละ 2 กล่อง สมมติว่า ตูข้ ายถุงยางทากาไรได้วนั ละ 100 บาท บริ ษทั มีตูบ้ ุญเติมจานวน 23,000 ตู้ ดังนั้น บริ ษทั จะมีกาไรวัน
ละ 2 ล้านกว่าบาท ตูข้ ายถุงยางไม่ได้ลงทุนเพิ่มมาก เพียงแค่ติดตั้งกล่องใส่ ถุงยางเพิ่มเข้าไปที่ฐานวางตูบ้ ุญเติม ถุงยางที่ขายคือ
ยีห่ อ้ โอกาโมโต้ ซึ่ งได้กาไรกล่องละประมาณ 30 บาท สมมติว่า ขายถุงยางได้ 1 กล่อง จะมีกาไรวันละ 30 บาท หรื อเดือนละ
900 บาท ซึ่ งผลที่ได้ก็ยงั ไม่เป็ นที่น่าพอใจนัก แต่ถา้ ขายถุงยางได้วนั ละ 3 กล่อง จะมีกาไรวันละเกือบ 100 บาท หรื อเดือนละ
3,000 บาท เงินลงทุนที่ใช้ไม่เกิน 10,000 บาท ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 10 เดือน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เท่าเดิม เช่น ค่าเช่ า
สถานที่ ส่ วนตูข้ ายน้ านั้น บริ ษทั ได้ติดตั้งตูข้ ายน้ าไปแล้วประมาณ 4-5 ตู้ โดยจานวน 2 ตูอ้ ยู่ในหมู่บา้ น พบว่า ระยะเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน สามารถสร้างยอดขายน้ าได้ 5,000 บาทต่อตู้ ต้นทุนที่ใช้ผลิตน้ าไม่เกิน 500 บาทต่อตู้ (รวมค่าไฟฟ้ า)
อย่างไรก็ตาม ต้นทุนผลิตตูข้ ายน้ าค่อนข้างสู ง เนื่ องจากผลิตจากสแตนเลสประเภท Food grade ตูข้ ายน้ ารวมถึงถังเก็บน้ า
โดยทัว่ ไปจะผลิตจากไฟเบอร์ กล๊าส ตูข้ ายน้ าของบริ ษทั มีเซ็นเซอร์ ตรวจวัดค่าความสะอาดของน้ า โดยจะส่ งข้อมูลกลับมายัง
ระบบคอมพิวเตอร์ ที่ส่วนกลาง นอกจากนี้ ตูข้ ายน้ าของบริ ษทั สามารถเติมเงินมือ จ่ายบิลค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ าของการไฟฟ้ า
นครหลวงได้ สมมติว่า ต้นทุนผลิตตูข้ ายน้ า 60,000 บาท สามารถขายน้ าและมีกาไรเดือนละ 5,000 - 6,000 บาท ระยะเวลาคืน
ทุนประมาณ 10 เดือน ผมพิจารณาแล้วเห็นว่า ตูข้ ายน้ าของบริ ษทั มีแนวโน้มการลงทุนที่น่าจะเป็ นไปได้ หากบริ ษทั ทาการ
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โฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่ดี ทาให้ผบู้ ริ โภคมัน่ ใจในความสะอาดของน้ า ประกอบกับ บริ ษทั จะดาเนิ นการขอเครื่ องหมาย
“อย” จากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา สอบถามว่าตูบ้ ุญเติมดีกว่าการเติมเงินที่ธนาคารหรื อ
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น อย่างไร
คุณพงษ์ชยั ชี้แจงว่า ตูบ้ ุญเติมมีการติดตั้งหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 4,000 ตู้ ลูกค้าเติมเงินที่ตูบ้ ุญเติมจะเสี ยค่าบริ การ เช่น
เติมเงิน 20 บาท เสี ยค่าบริ การ 2 บาท เติมเงิน 100 บาท เสี ยค่าบริ การ 5 บาท เป็ นต้น แต่ถา้ ลูกค้าเติมเงินมือถือของเอไอเอสใน
ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จะไม่เสี ยค่าบริ การ แต่จะต้องเติมเงินขั้นต่า 50 บาท เอไอเอสจะมองว่าร้านเซเว่น อีเลฟเว่นเป็ นคู่แข่งใน
ตลาดมือถือ การเติมเงินที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แคชเชียร์จะได้ E-PIN มาจากเอไอเอส เพื่อจะคียข์ อ้ มูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ แต่
การเติมเงินที่ตูบ้ ุญเติม ลูกค้าก็จะได้รับเงินค่า Airtime ภายในเวลา 3 วินาที ซึ่ งสะดวก รวดเร็ ว มีความเป็ นส่ วนตัวและไม่ตอ้ ง
เสี ยเวลาเข้าแถวรอคิว
จากนั้น คุณชัชวินได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั จะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุ รกิจของบริ ษทั ในช่วงท้าย
ของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการบริ หารเวลาในการประชุมให้มีความกระชับมากยิง่ ขึ้น
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
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 ิ งบแสดงฐาะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ
“งบการเงิน” ในรายงานประจาปี 2555 ตั้งแต่หน้าที่ 67-103 ซึ่งได้ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ซึ่ ง
ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินดังกล่าว จากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้น
ท่านใดซักถาม
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
มติ

ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 726,928,877 เสี ยง
: 726,928,877 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00000
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกาไรและจ่ ายเงินปันผลประจาปี 2555
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
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บริ ษทั มีทุนจดทะเบียนจานวน 480,000,000 บาท และมีทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 48,000,000 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 10
ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสารองตามกฎหมายครบเต็มจานวนแล้ว
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ยังได้เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุ มตั ิจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2555 ในอัตราหุ ้นละ 0.12
บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 115.2 ล้านบาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกาไรสะสมส่ วนของ
กิ จการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งผูร้ ั บเงินปั นผลที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิ ตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่ ง
ประมวลรัษฎากร
โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีผมู้ ีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 เมษายน 2556 และกาหนด
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้ แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้น
ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ ดังนั้น คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล
ประจาปี 2555
มติ

ที่ป ระชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติ อ นุ มตั ิ จัดสรรกาไรและจ่ ายเงิ น ปั น ผลส าหรั บ ปี 2555 ตามรายละเอี ยดที่ น าเสนอ
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 726,968,477 เสี ยง
: 726,968,477 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00000
: 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 2556 มี
กรรมการที่ตอ้ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.

นายแกลิก อมตานนท์
นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
นางมาทินี วันดีภิรมย์

ตาแหน่ง กรรมการ
ตาแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริ 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 นทร์ขอให้ที่ประชุมพิจารณาพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดวาระเป็ นรายบุคคล
ภายหลังจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ประกาศผลการนับคะแนนในวาระนี้ คุณดิเรก พิพฒ
ั น์ปัท มา ผูร้ ั บมอบฉันทะจากสมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้แย้งว่า การประกาศผลการลงคะแนนเสี ยงมีคะแนนเสี ยงที่งดออกเสี ยงในวาระนี้ จานวน 200 เสี ยง
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ดังนั้น บริ ษทั ประกาศว่า ผลการนับคะแนนเสี ยงในวาระนี้วา่ มีจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย คิดเป็ นร้อยละ 100 และจานวนเสี ยงที่งด
ออกเสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00 นั้นไม่ถูกต้อง
คุณพงษ์ชยั ได้ช้ ีแจงว่า ระบบการประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงของบริ ษทั แสดงผลการนับคะแนนโดยแสดงทศนิ ยมเพียง 2
ตาแหน่ง ดังนั้น จึงทาให้คะแนนเสี ยงที่งดออกเสี ยง ซึ่งมีจานวน 200 เสี ยง คิดเป็ นสัดส่ วนที่น้อยกว่าร้อยละ 0.00 จึงถูกปั ดเศษ
ทศนิยมทิ้งไป และบริ ษทั จะนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุ งระบบการประมวลผลการนับคะแนนเสี ยงในคราวถัดไป
ดังนั้น ในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและรายงานมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
บริ ษทั จึงได้แก้ไขและรายงานผลการนับคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระโดยแสดงจุดทศนิยมเพิ่มขึ้นเป็ น 5 ตาแหน่ง
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา สอบถามเพิ่มเติมว่า ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ถือว่า
กรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษหรื อไม่
คุณอริ นทร์ ได้ช้ ีแจงว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจากัด มาตรา 33 วรรค 2 และมาตรา 102 กรรมการที่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นไม่ถือว่า
เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระนี้
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับมาเป็ นกรรมการ
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
1. นายแกลิก อมตานนท์
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
2. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
3. นางมาทินี วันดีภิรมย์
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ตาแหน่ง กรรมการ
: 726,945,177 เสี ยง
: 726,944,977 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99997
: ไม่มี
: 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00003
ตาแหน่ง กรรมการ/กรรมการบริ หาร
: 726,945,177 เสี ยง
: 726,944,977 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99997
: ไม่มี
: 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00003
ตาแหน่ง กรรมการ
: 726,945,277 เสี ยง
: 726,945,077 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99997
: ไม่มี
: 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00003

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556
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 2556 ซึ่งประกอบด้วย ค่าเบี้ยประชุมและเงินบาเหน็จประจาปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

11

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

ค่าเบี้ยประชุมสาหรั บปี 2556 ตามที่เสนอข้างต้น ได้กาหนดให้เท่ากับอัตราค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2555 นอกจากนี้ ยังได้
กาหนดเงินบาเหน็จประจาปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1.0 ล้านบาท ซึ่ งเท่ากับเงินบาเหน็จประจาปี 2555 โดยกาหนดจัดสรรให้
เฉพาะกรรมการที่มิใช่ผบู้ 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 ได้โอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นบอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะ
สอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ได้สอบถามว่า ทาไมการกาหนดค่าตอบแทนของ
ประธานกรรมการตรวจสอบจึงสู งกว่าค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริ ษทั
คุณอริ นทร์ ได้อธิบายว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาถึงขอบเขต อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผูช้ ้ ี แจงประเด็นนี้ แทนผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี และ
การเงิน คุณจิณพักตร์ได้สอบถามว่า ทาไมค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบจึงสู งกว่าค่าเบี้ยประชุมของประธาน
กรรมการบริ ษ ัท รวมถึ ง ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ของคณะกรรมการตรวจสอบก็ สู ง กว่ า ค่ า เบี้ ยประชุ ม ของคณะกรรมการบริ ษ ัท
เช่นเดียวกัน
คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการบริษัท ได้ช้ ีแจงว่า ตามหลักการโดยทัว่ ไปแล้ว กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จะต้องเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และไม่สมควรเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ดังนั้น สิ ทธิ ที่พึงจะได้รับในฐานะผูถ้ ือหุ ้นก็จะ
ไม่มี และถือได้วา่ เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพอิสระ นอกจากนี้ ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบก็มีสูง
มากเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น มีการตรวจสอบการทุจริ ต มีบทลงโทษทั้งทางแพ่งและอาญา และมีความเสี่ ยงที่จะสู ญเสี ยสัมพันธ์
ภาพกับบุคคลในองค์กร เป็ นต้น ซึ่ งถือว่ามีตน้ ทุนในการปฏิบตั ิหน้าที่ที่สูง ดังนั้น การกาหนดค่าตอบแทนจึงสู งกว่า ซึ่ งเป็ น
หลักการที่ใช้โดยทัว่ ไปในหลายๆ บริ ษทั
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา สอบถามว่า คุณสนิ ท วรปั ญญา ดารงตาแหน่ งเป็ น
ประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น ท่านจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ตาแหน่ง ใช่หรื อไม่
คุณ สนิ ท ชี้ แจงว่า ผมจะได้รับค่ าตอบแทนกรรมการทั้ง 2 ตาแหน่ ง โดยได้รับ ค่าตอบแทนจากการดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งบริ ษทั ได้ถือปฏิบตั ิมาตั้งแต่การเริ่ มต้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
นอกจากนี้ ผมไม่ได้เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ได้เสนอแนะว่า เป็ นไปได้หรื อไม่ที่บุคคลที่ดารง
ตาแหน่งประธานกรรมการอิสระซึ่งเป็ นผูค้ วบคุมดูแลคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นคนละบุคคลกับผูด้ ารงประธานกรรมการ
บริ ษทั
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คุณอริ นทร์ ช้ ีแจงว่า ประธานกรรมการตรวจสอบคนเดิม คือ คุณสุ ธรรม มลิลา ได้ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ
ครบกาหนดวาระ 2 วาระติดต่อกันแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้มีการสลับหมุนเวียนเปลี่ยนภาระหน้าที่
ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพัฒน์ ปัทมา ได้เสนอแนะว่า ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมบริ ษ ัท ซึ่ ง เป็ นผูค้ วบคุ ม ดูแ ลฝ่ ายบริ ห าร ไม่ค วรดารงต าแหน่ งประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ท าหน้า ที่
ตรวจสอบการทางานของฝ่ ายบริ หาร
คุณอริ นทร์ ช้ ีแจงว่า บริ ษทั จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ได้แจ้งให้ใครทราบหรื อไม่
และได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบหรื อไม่
คุณอริ นทร์ ได้อธิ บายว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบนั้นได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งบริ ษทั ได้
เปิ ดเผยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์ ส่ วนในหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ไม่ได้แจ้งไว้
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เราต้องมีธรรมาภิบาลในทุกเรื่ อง มีความโปร่ งใสและชัดเจน ผูถ้ ือหุ ้นที่นั่ง
อยูใ่ นที่ประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็ นเจ้าของบริ ษทั ไม่ว่าจะถือหุ ้นมากหรื อน้อย ดิฉันเชื่อว่ากรรมการทุกท่านเข้ามาทางานด้วยความ
รับผิดชอบคือ รับทั้งผิดและรับทั้งชอบ ดังนั้น ในการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยทัว่ ไปแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นก็ไม่มีขอ้ ขัดข้องแต่
ประการใด เพียงแต่ขอให้คณะกรรมการบริ ษทั อธิ บายเหตุผลได้อย่างสมเหตุสมผล และเพื่อให้บริ ษทั สามารถดาเนิ นธุ รกิจไป
ได้ดว้ ยดี ตลอดจน คุม้ ครองดูแลธุรกิจและผูถ้ ือหุน้ คุณจิณพักตร์ กล่าวต่อไปว่า ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบนั้นสู งกว่า
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั เกือบ 2 เท่า และการชี้แจงเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริ ษทั ควรให้คุณสุ ธรรม มลิลา
ซึ่งเป็ นประธานกรรมการตรวจสอบในปี ก่อนและอยู่ในที่ประชุมครั้งนี้ เป็ นผูช้ ้ ีแจงในประเด็นนี้ แทนที่จะให้ผอู้ านวยการฝ่ าย
บัญชีและการเงินของบริ ษทั เป็ นผูช้ ้ ีแจง ซึ่งถือว่าเป็ นการให้เกียรติกบั ประธานกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้บริ ษทั เป็ น
บริ ษทั ที่เก่งและมีธรรมมาภิบาลที่ดี
คุณอริ นทร์ กล่าวต่อไปว่า บริ ษทั จะรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณา
คุณพงษ์ชัยได้ช้ ี แจงเพิ่มเติม โดยยกตัวอย่างเปรี ยบเทียบกับหน่ วยงานรั ฐวิสาหกิจ โดยรัฐวิสาหกิ จนั้น จะจัดให้มีการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นประจาทุกๆ เดือน และในบางเดือนก็อาจมีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั 2-3 ครั้ง ส่ วนของบริ ษทั
นั้น กาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั อย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง ซึ่ งในบางครั้งที่ไม่ได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั บริ ษทั ก็จะไปขอคาปรึ กษา คาแนะนาต่างๆ จากท่านกรรมการเหล่านี้ดว้ ย ซึ่งท่านก็ได้ให้ความอนุ เคราะห์คาปรึ กษาและ
คาแนะนาแก่บริ ษทั โดยไม่ได้คิดค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ กล่าวขอบคุณคุณพงษ์ชยั ที่ได้ช้ ีแจง และกล่าวเพิ่มเติมว่า ดิฉันไม่ได้ตอ้ งการให้เปรี ยบเทียบ
กับ รั ฐวิส าหกิ จ ดิ ฉัน เห็น ว่า การจัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการเท่าที่ จาเป็ น ตลอดจน ความอนุ เคราะห์ เกี่ ยวกับ การให้
คาปรึ กษา คาแนะนาจากคณะกรรมการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็ นสิ่ งที่ดีกว่าการกาหนดว่าจะต้องมีการจัดประชุมคณะกรรมการกี่
ครั้ งในแต่ละเดือน ดิฉันเคยสอบถามคณะกรรมการบริ ษทั มหาชนบางบริ ษทั ว่า คณะกรรมการที่แต่งตั้งจานวน 40 คนนั้น
บริ ษทั ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากกรรมการทั้งหมดแล้วหรื อไม่ การที่ผลประกอบการของบริ ษทั ขาดทุน ทาให้ไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ได้น้ นั บริ ษทั ควรกลับไปพิจารณาว่า บริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการในส่ วนของคณะกรรมการดีแล้ว
หรื อ ไม่ ดิ ฉัน ขอขอบคุณ บริ ษทั ที่จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการเท่ าที่ จาเป็ นและขอบคุณ ประธานกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการบริ ษทั ที่ได้ให้คาปรึ กษาโดยไม่คิดมูลค่า
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทน
กรรมการประจาปี 2556
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มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 107,273,377 เสี ยง
: 107,273,177 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.99981
: 200 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.00019
: ไม่มี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนประจาปี 2556
คุณอริ นทร์แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 59
และ 60 กาหนดให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนทุกปี โดยในการแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการบริ ษทั โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2556 ทั้งนี้ กาหนดให้ผสู้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั
1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3930 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2555 และ 2554)
2. นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
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 อบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่ อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์
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 เห็นสมควรให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2556 เท่ากับค่าตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2555 สาหรับค่าบริ การอื่นที่จ่ายให้แก่บริ ษทั สานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จากัด ได้แก่ ค่าบริ การเข้าร่ วม
สังเกตการณ์การทาลายสิ นค้าคงเหลือ จานวน 10,000 บาท
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวรายละเอียดในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ทาไมค่าตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมจึงเพิ่มขึ้นจานวน 230,000
บาท
คุณอริ นทร์ ช้ ีแจงว่า เนื่ องจากผูส้ อบบัญชีจะต้องสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งเพื่อเตรี ยมตัวเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อบริ ษทั ย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ค่าตรวจสอบบัญชี
ของบริ ษทั ย่อยจะเพิ่มขึ้นอีกหรื อไม่
คุณอริ นทร์ ช้ ีแจงว่า ค่าตรวจสอบบัญชีจะไม่เพิ่มขึ้น
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ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าบริ การเข้าร่ วมสังเกตการณ์การทาลายสิ นค้าคืออะไร
คุณอริ นทร์ช้ ีแจงว่า ในระหว่างปี 2555 บริ ษทั ดาเนิ นการทาลายสิ นค้าคงเหลือซึ่ งเป็ นสิ นค้า เสื่ อมสภาพที่ไม่สามารถใช้งานได้
ดังนั้น เพื่อให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสามารถเป็ นค่าใช้จ่ายทางภาษีอากร ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร บริ ษทั จึงต้องเชิญผูต้ รวจ
สอบบัญชีเข้าร่ วมสังเกตการณ์การทาลายสิ นค้าคงเหลือดังกล่าว
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ เพิ่มเติม คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิแต่งตั้งผูส้ อบ
บัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2556
มติ

ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิแ ต่งตั้งผูส้ อบบัญชี 3 ท่านดังกล่าวข้างต้นและกาหนดค่ าสอบบัญชี ประจาปี
2556 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 726,968,877 เสี ยง
: 726,968,877 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.00000
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอืน่ ๆ
เมื่อที่ประชุ มไม่มีเรื่ องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก คุ ณอริ นทร์ จึงขอให้คุณชัชวิน เสนอรายละเอียดเกี่ ยวกับแผนธุ รกิ จของ
บริ ษทั สาหรับปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้
ธุรกิจอีเอ็มเอส
ในอดีต ธุรกิจอีเอ็มเอสมีสัดส่ วนของรายได้มากที่สุด ปัจจุบนั การรับจ้างผลิตให้กบั เวสเทิร์น ดิจิตอลมีแนวโน้มลดลง บริ ษทั จะ
พยายามหาลูกค้ารายใหม่ๆ สาหรับการรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ส่ วนรายได้จากการจาหน่ ายชิ้นส่ วน
อิเล็กทรอนิ กส์ อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี ก่อนจานวนประมาณ 800 ล้านบาท บริ ษทั ตั้งเป้ ายอดขายสาหรับปี 2556 ของธุ รกิ จ
อีเอ็มเอสไว้เท่ากับ 2,000 ล้านบาท
ธุรกิจโทรคมนาคม
การเติ บ โตของความต้อ งการใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต ยัง ขยายตัว อยู่ รั ฐ บาลยัง มี น โยบายสนับ สนุ น ให้ป ระชาชนสามารถเข้า ถึ ง
อินเตอร์ เน็ตได้ง่าย โดยมีโครงการของภาครัฐที่ชื่อว่า Smart Thailand บริ ษทั คาดว่าจะมีรายได้จากธุ รกิจนี้ จานวนประมาณ
2,000 ล้านบาท โดยปัจจุบนั มี Backlog อยูป่ ระมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งมาจากโครงการ Wifi จานวน 1,000 ล้านบาท โครงการ
IP Phone ของกรมตารวจจานวน 200 ล้านบาท และงานขายปลีกจานวน 300-400 ล้านบาท
ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง
ในปี 2556 บริ ษทั ตั้งเป้ ายอดขายไว้ประมาณ 2,100 ล้านบาท ประกอบด้วย งานรับเหมาติดตั้งกล้อง CCTV และระบบสัญญาณ
ไฟจราจรจานวน 1,800 ล้านบาท ซึ่ งได้มีการลงนามในสัญญาแล้วมูลค่าประมาณ 1,300 ล้านบาท งานขายปลีกและงาน
โครงการขนาดเล็กมูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท และงานบารุ งรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ของการไฟฟ้ านครหลวงมูลค่าประมาณ
300 ล้านบาท
ธุรกิจให้ บริ การเติมเงินออนไลน์ และเติมเงินมือถืออัตโนมัติ
บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายว่าจะติดตั้งตูเ้ ติมเงินให้ครบ 30,000 ตู้ ภายในสิ้ นปี 2556 และคาดว่ายอดเติมเงินสาหรับปี 2556 มีจานวน
ประมาณ 8,000 ล้านบาท ตูข้ ายถุงยางและตูข้ ายน้ าอยู่ระหว่างการทดสอบตลาด ส่ วนตูแ้ ลกเหรี ยญอยู่ระหว่างการทาสิ นค้า
ต้นแบบ (Prototype)
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คุณพงษ์ชัยได้กล่าวเสริ มว่า ปั จจุบนั เทคโนโลยี LED กาลังเป็ นที่น่าสนใจ ในอดีตที่ผ่านมา เทคโนโลยีดงั กล่าวยังไม่เป็ นที่
น่าสนใจเนื่องจากราคาสู ง ยกตัวอย่างเช่น โคมไฟถนนชนิ ด LED และหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิ ด LED ซึ่ งจะมาทดแทน
โคมไฟถนนและหลอดไฟที่ใช้ส าหรั บที่ อยู่อาศัยแบบเดิ ม แต่จะประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า โดย
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั จะมีราคาถูกกว่าและรับประกัน 3 ปี ซึ่งจะทาให้บริ ษทั สามารถแข่งขันกับสิ นค้าของคู่แข่งขันรายอื่นๆ เช่น
พานาโซนิค ฟิ ลลิปส์ ได้ โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ มผลิตและจาหน่ายได้ภายในเดือนมิถุนายน 2556
ผลประกอบการของบริ ษทั สาหรั บปี 2556 น่ าจะดีกว่าปี ก่ อน เนื่ องจากงานโครงการต่างๆ ของภาครั ฐได้ทยอยเกิดขึ้น เช่ น
โครงการกล้อง CCTV ของกรุ งเทพมหานคร โครงการ Wifi ของกระทรวงไอซีที เป็ นต้น
ส่ วนโครงการบารุ งรั กษาระบบคอมพิวเตอร์ ของการไฟฟ้ านครหลวง คาดว่าจะสามารถสร้ างผลกาไรให้กับบริ ษทั ได้ปีละ
ประมาณ 50 ล้านบาท นอกจากนี้ การไฟฟ้ านครหลวงจะต้องเปลี่ยนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ใหม่เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ให้สูงขึ้น ซึ่งต้องใช้งบประมาณจานวนประมาณ 800 ล้านบาท บริ ษทั สนใจที่จะเข้าร่ วมประมูลงานดังกล่าวด้วย
หลังจากนั้น คุณพงษ์ชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริ ษทั มีความเชี่ยวชาญทางด้านซอฟ์ ตแวร์ ดังนั้น มีธนาคารสนใจติดต่อขอให้
บริ ษทั ผลิตตูล้ กั ษณะเดียวกับตูบ้ ุญเติมของบริ ษทั หรื อไม่ และธนาคารถือเป็ นคู่แข่งขันของบริ ษทั หรื อไม่
คุณชัชวินตอบว่า บริ ษทั ไม่ได้ผลิตตูด้ งั กล่าวให้กบั ธนาคาร
คุณพงษ์ชยั กล่าวเสริ มว่า ธนาคารถือเป็ นคู่แข่งขันในธุรกิจเติมเงินมือถือ แต่กลุ่มลูกค้าจะแตกต่างกัน
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ตูบ้ ุญเติมสื่ อสารเป็ นภาษาไทย ถ้าเปิ ดประชาคมเศรษฐกิฐอาเซี ยน (AEC) ตูบ้ ุญ
เติมจะสื่ อสารเป็ นภาษาอังกฤษด้วยหรื อไม่
คุณพงษ์ชัยได้ช้ ี แจงว่า ตู้บุญเติมสามารถเลื อกได้ว่าจะสื่ อสารเป็ นภาษาใด ไม่ว่าจะเป็ นภาษาไทย พม่า หรื อ อังกฤษ โดยตู้
มาตรฐานจะใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า ตูบ้ ุญเติมสู ญหายบ้างหรื อไม่
คุณพงษ์ชยั ได้ช้ ีแจงว่า ในช่วงเริ่ มต้นของการทาตูเ้ ติมเงินนั้น ตูบ้ ุญเติมถูกคนร้ ายงัดแงะเช่นเดียวกับตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะทัว่ ไป
โดยมีจานวนตูท้ ี่เสี ยหายประมาณ 50-60 ตู้ แต่ก็สามารถจับกุมคนร้ายได้ ตูบ้ ุญเติมมีระบบเซ็นเซอร์ ดังนั้น ถ้าตูถ้ ูกงัดหรื อทุบ
ระบบเซ็นเซอร์ ก็จะทางานโดยส่ งเสี ยงร้ องดังขึ้น และจะแจ้งเตือนให้ call center ที่ส่วนกลางทราบ ในช่วงแรก ตูบ้ ุญเติมมี
จุดอ่อนอยูบ่ า้ ง คนร้ายสามารถงัดแงะได้ไม่ยากมากนัก ต่อมาบริ ษทั ได้ปรับปรุ งระบบล็อคให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ทาให้
คนร้ายต้องใช้เวลาในการงัดแงะนานขึ้น ตลอดจน ติดไซเรน ซึ่งจะส่ งเสี ยงร้องดังมากยิ่งขึ้น ตัวแทนบริ การจะสามารถเดินทาง
ไปยังตูท้ ี่เกิดเหตุได้ทนั ท่วงที นอกจากนี้ บริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าประกันภัยจากตัวแทนบริ การเดือนละ 40 บาทต่อตู้ เพื่อเป็ นการ
ประกันภัยคุม้ ครองความเสี่ ยงดังกล่าว
ผู้ถือหุ้น: คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์ สอบถามว่า บริ ษทั ผลิตแท็บเล็ตได้หรื อไม่ และผลิตมาตั้งแต่เมื่อใด
คุณพงษ์ชยั ตอบว่า บริ ษทั ผลิตแท็บเล็ตได้เอง งานโครงการ IP Phone ของกรมตารวจ ก็ตอ้ งใช้แท็บเล็ต ซึ่ งสามารถประยุกต์ใช้
งานเป็ น VDO IP Phone ได้ ส่ วนโครงการแท็บเล็ตสาหรับเด็กนักเรี ยน ป. 1 นั้น บริ ษทั ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง เนื่ องจาก
บริ ษทั ไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับคู่แข่งขันจากประเทศจีนได้
ผู้ถือหุ้น: คุณจิรภัณฑ์ กรพิบูลย์ สอบถามว่า โคมไฟถนนมีระบบเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติหรื อไม่
คุ ณ พงษ์ชัย ตอบว่า โคมไฟถนนที่ ใ ช้อ ยู่ในปั จจุ บ ัน ยังไม่ มีระบบเปิ ด-ปิ ดอัตโนมัติ เนื่ อ งจากการไฟฟ้ านครหลวงยังไม่ มี
งบประมาณ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั มีความพร้อมและศักยภาพที่จะทาได้
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คุณพงษ์ชยั ได้ตอบคาถามของคุณดิเรก พิพฒั น์ปัทมา เพิ่มเติมว่า บริ ษทั ไม่ได้ต้ งั เป้ าหมายติดตั้งตูบ้ ุญเติมเพียง 30,000 ตู้ แต่
ต้องการติดตั้งเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ ในปี นี้ บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายจะติดตั้งตูบ้ ุญเติมให้ครบ 30,000 ตู้ โดยเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,000 ตู้
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย: คุณดิเรก พิพฒ
ั น์ ปัทมา สอบถามเพิ่มเติมว่า คู่แข่งขันของตูบ้ ุญเติมมีหรื อไม่
คุ ณ พงษ์ชัยตอบว่า คู่แ ข่ งขัน ของตู้บุ ญเติ มมีขนาดที่ เล็กกว่ามาก เพราะว่าจะต้อ งมีระบบซอฟต์แ วร์ ระบบการบริ หารที่ มี
ประสิ ทธิภาพ และต้องใช้เงินทุนจานวนมาก
ผู้ถือหุ้น: คุณไกรวัลย์ คทวณิช ทักท้วงเรื่ องข้อผิดพลาดในหนังสื อเชิญประชุมซึ่ งระบุสถานที่จดั ประชุมไม่ถูกต้องโดยระบุว่า
ซอยพหลโยธิ น 18 แต่ขอ้ มูลที่ถูกต้องคือ ซอยพหลโยธิ น 3 อย่างไรก็ตาม ในส่ วนของเอกสารแนบเกี่ ยวกับแผนที่สถานที่
ประชุมระบุขอ้ มูลถูกต้อง
คุณไกรวัลย์ยงั ได้ทกั ท้วงเกี่ยวกับความแม่นยาทางด้านวิศวกรรมของตูบ้ ุญเติม ดังนี้
เรื่ องที่หนึ่ง คือ เหรี ยญดาและเหรี ยญบิ่นชารุ ด ซึ่งส่ งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของผูแ้ ทนบริ การ เนื่องจากธนาคารไม่รับฝากเหรี ยญ
ประเภทนี้ ผูแ้ ทนบริ การจึงเป็ นผูแ้ บกรั บภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว บริ ษทั มีนโยบายในแก้ไขปั ญหาดังกล่าวให้กบั ผูแ้ ทนบริ การ
อย่างไรบ้าง
เรื่ องที่สอง คือ call center ของบริ ษทั ซึ่ งมี 2 ส่ วน คือ ส่ วนของผูใ้ ช้บริ การรายย่อย และส่ วนของตัวแทนบริ การ โดยคุณไกร
วัลย์ได้รับคาชี้ แจงจากเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ว่า call center สาหรั บผูใ้ ช้บริ การรายย่อยจะมีระบบบันทึกไฟล์เสี ยง เพื่อที่จะ
ตรวจสอบความถูกต้องของการทางานและข้อเท็จจริ งต่างๆ ส่ วน call center สาหรับตัวแทนบริ การจะไม่มีระบบบันทึกไฟล์
เสี ยง โดยให้เหตุผลว่า ตัวแทนบริ การมีความน่าเชื่อถือมากกว่าผูใ้ ช้บริ การรายย่อย คุณไกรวัลย์จึงขอทักท้วงในประเด็นดังกล่าว
โดยมีความเห็นว่า ตัวแทนบริ การจะเกี่ยวข้องกับจานวนเงินหลักหมื่นบาทหรื อหลักแสนบาท ในขณะที่ ผูใ้ ช้บริ การรายย่อยจะ
เกี่ ยวข้องกับจานวนเงินหลักสิ บบาทหรื อหลักร้ อยบาท ดังนั้น ความรั บผิดชอบของบริ ษ ัทต่อจานวนเงินระหว่างบริ ษทั กับ
ตัวแทนบริ การย่อมจะสู งมากขึ้นด้วยเช่นกัน
เรื่ อ งที่ ส าม คือ การปรั บ เงิ น ตัวแทนบริ การในกรณี ที่ท าให้ตู้ปิดบริ การเนื่ องจากตู้เต็มวงเงิน ซึ่ ง เป็ นข้อผิดพลาดที่ เกิ ดจาก
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั บริ ษทั มีมาตรการชดเชยความผิดพลาดในกรณี ดงั กล่าวให้กบั ตัวแทนบริ การอย่างไรบ้าง
คุณพงษ์ชัยชี้ แจงว่า เหรี ยญดาสามารถนาไปแลกได้ที่กองกษาปณ์เต็มจานวน และสามารถนามาแลกที่บริ ษทั ได้ เหรี ยญบิ่น
ชารุ ดจะแลกได้ไม่เต็มจานวน ความผิดพลาดที่ตูบ้ ุญเติมรับเหรี ยญดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์รับเหรี ยญและรับแบงก์ ซึ่ งอุปกรณ์
ดังกล่ า ว บริ ษ ัท ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิ ต และน าเข้าจากต่ างประเทศ ดังนั้น เมื่อ เกิ ดปั ญ หาเหล่ านี้ บริ ษ ัท จะต้อ งส่ ง เรื่ อ งให้ผูผ้ ลิ ต
ดาเนินการแก้ไข ประเด็นเรื่ อง call center สาหรับตัวแทนบริ การจะไม่มีระบบบันทึกไฟล์เสี ยง บริ ษทั เห็นด้วยและจะนาระบบ
การบันทึกไฟล์เสี ยงมาใช้กบั ระบบ call center สาหรับตัวแทนบริ การ ส่ วนประเด็นเรื่ อง การปรับเงินตัวแทนบริ การในกรณี ที่
ทาให้ตปู้ ิ ดบริ การ บริ ษทั มีนโยบายคุณภาพบริ การของตูเ้ ติมเงิน โดยต้องการให้ตบู้ ุญเติมสามารถให้บริ การได้ 24 ชัว่ โมง ดังนั้น
จึงได้กาหนดมาตรการดังกล่าวขึ้น ในกรณี ที่ความผิดพลาดของการปรั บเงินตัวแทนบริ การเกิ ดจากพนักงานของบริ ษทั นั้น
บริ ษทั จะนาเรื่ องดังกล่าวกลับไปประชุมหารื อร่ วมกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
ผู้ถือหุ้น: คุณณัฐชัย ชาตรีกาแหง สอบถามว่า ธุรกิจตูเ้ ติมเงินในต่างประเทศเป็ นอย่างไรบ้าง
คุณพงษ์ชัย ชี้ แจงว่า ธุ รกิ จตูเ้ ติมเงิ นในประเทศฟิ ลิป ปิ นส์ ยงั คงเป็ นตลาดที่น่าสนใจและเติบโตต่ อไปได้ มีเพียงปั ญหาเรื่ อ ง
ระบบสัญญาณ GPRS ยังไม่เสถียร ส่ วนธุ รกิจตูเ้ ติมเงินในประเทศเวียดนามนั้น ตลาดเติมเงินมือถือยังคงนิ ยมรู ปแบบบัตรเติม
เงิน การเติมเงินมือถือผ่านตูเ้ ติมเงินยังไม่เป็ นที่แพร่ หลายเหมือนกับประเทศไทย ดังนั้น บริ ษทั จะหยุดดาเนิ นธุ รกิจตูเ้ ติมเงินใน
ประเทศเวียดนาม บริ ษทั มีความสนใจเข้าไปทาธุรกิจตูเ้ ติมเงินประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากตลาดเติมเงินมือถือมีขนาดใหญ่ แต่
ยังอยูร่ ะหว่างการหาผูร้ ่ วมทุน ส่ วนตลาดเติมเงินมือถือในประเทศมาเลเซียมีขนาดเล็กเกินไป
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ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวินทร์ สอบถามว่า ตูผ้ ลิตน้ าดื่มของบริ ษทั ผลิตจากสแตนเลสประเภท food grade แบบใด
คุณพงษ์ชยั ตอบว่า ผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูลในส่ วนนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริ ญชี วินทร์ สอบถามต่อไปว่า ระบบการผลิตน้ าดื่มเป็ นแบบระบบ RO (Reverse Osmosis) จะทาให้
ผูบ้ ริ โภคจะอ่อนแอลง
คุณพงษ์ชยั ตอบว่า บริ ษทั ต้องการควบคุมเรื่ องคุณภาพความสะอาดของน้ า ดังนั้น จึงใช้ระบบ RO ซึ่ งจะช่วยกาจัดสิ่ งปนเปื้ อน
ต่างๆ ที่อยูใ่ นน้ า รวมถึงเกลือแร่ ดว้ ย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจพิจารณาเติมเกลือ แร่ เข้าไป ซึ่ งไม่ได้ทาให้ตน้ ทุนการผลิตสู งขึ้น
มากนัก
ผู้ถือหุ้น: คุณมานิต เจริญชีวินทร์ เสนอแนะว่า บริ ษทั ควรจะเติมเกลือแร่ เข้าไปเพื่อช่วยให้ผบู้ ริ โภคได้รับเกลือแร่ จากน้ าดื่มและ
ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หลอดไฟ LED จะผลิตและส่ งไปขายในต่างประเทศเมื่อใด
คุณพงษ์ชยั ตอบว่า บริ ษทั จะผลิตและขายในตลาดภายในประเทศก่อน ส่ วนตลาดในต่างประเทศยังไม่มีความแน่ นอน โดยคาด
ว่าจะเริ่ มผลิตในเดือนมิถุนายนนี้
เมื่อสมควรแก่เวลา และไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯจึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม สาหรับคาถาม
รวมทั้งข้อ เสนอแนะต่ างๆ เพื่อ เป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษ ัทต่ อ ไป ที่ ผ่านมา บริ ษทั ได้พิสู จน์ ผลงานในหลายๆ ด้านที่
ประสบความสาเร็ จ คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลและผลักดันให้บริ ษทั เติบโต
ต่อไปในอนาคต และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายสนิท วรปัญญา)

ลงชื่อ

ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวอริ สา คงศิริเชวง)
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