รายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ของ
บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุ ม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอลี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิ น 3
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุ งเทพฯ
เริ่มการประชุ ม
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้กล่าวต้อนรั บผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุ มและแนะนาคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชีและที่ปรึ กษากฎหมาย
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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
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พิพฒั น์โชติธรรม
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ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

ผู้บริหาร
1. นายชัชวิน
2. นายอริ นทร์

ผู้สอบบัญชีและทีป่ รึกษากฏหมายอิสระ
1. นางสาววิชุดา
2. นายไพบูลย์
3. นายภัสนันท์

ธนาพุฒิภรณ์
อรุ ณประสบสุ ข
สุ วรรณน้อย

ทนายความอิสระ
ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด
ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษทั ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้เรี ยนเชิญ คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทาหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 และกล่าวเปิ ดประชุม หลังจากนั้น
ประธานฯได้มอบหมายให้คุณอริ นทร์ แจ่มนารี ซึ่ งดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการฝ่ ายการบัญชีและการเงิน เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุมเพื่อ
พิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม
ก่อนเข้าสู่ การประชุม เจ้าหน้าที่บริ ษทั ได้ช้ ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผถู้ ือหุ ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะ
จานวนทั้งสิ้ น 97 ราย โดยนับจานวนหุ ้นได้ 662,964,534 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 69.06 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริ ษทั ซึ่ ง
ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย
ต่อจากนั้น คุณอริ นทร์ช้ ีแจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
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ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึ่งเสี ยงต่อหนึ่งหุน้
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถือรวมกับจานวนหุน้ ที่รับมอบฉันทะมา
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผถู้ ือหุ ้น และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านทาเครื่ องหมายถูกในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ
โดยทาเครื่ องหมายถูก ในช่อง เห็นด้วย กรณี ที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณี ไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสี ยง กรณี ตอ้ งการ
งดออกเสี ยง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกากับ
กรณี ผมู้ อบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสี ยงไว้เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสี ยง และผูน้ ับ
คะแนนจะนาคะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรื อ มอบให้ผรู้ ับมอบฉันทะลงคะแนน
แทนจึงจะได้ใบลงคะแนนในวาระนั้น
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในวาระนั้น หรื อ บริ ษทั อาจเชิ ญให้ผถู้ ือหุ ้นออกจากที่
ประชุมได้เป็ นการชัว่ คราวในวาระนั้นๆ
บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผถู้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ให้กบั ผูร้ ่ วมประชุมเป็ นวาระๆ
วาระการประชุมทุกวาระจะต้องอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน

คุณอริ นทร์ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน แต่ไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น คุณ
อริ นทร์จึงเริ่ มดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556
คุณอริ นทร์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และได้จดั ทาและ
นาส่ งสาเนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทั้ง
ได้จดั ส่ งสาเนารายงานประชุมให้แก่ผถู้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
โดยขอให้ผถู้ ือหุน้ บอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ สอบถามว่า จากหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 หน้า 5 ในส่ วนของรายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2556 เรื่ อง สรุ ปผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ปี 2553-2555 บริ ษทั มีรายได้ลดลงมาโดยตลอด อยากทราบ
สาเหตุของการลดลงของรายได้ และบริ ษทั มีวธิ ีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริ ษทั เจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
คุณ ชั ช วิน พิพัฒ น์ โชติธรรม ผู้ ช่วยประธานกรรมการบริ หาร ชี้ แ จงข้อ มูลเกี่ ยวกับ สายการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั แบ่ ง
ออกเป็ น 4 สายธุรกิจ ดังนี้
1) ธุ ร กิ จ อี เ อ็ม เอส ประกอบด้ว ย ธุ ร กิ จ ผลิ ต และประกอบแผงวงจรและอุ ป กรณ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และธุ ร กิ จ จ าหน่ า ยชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์
2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุ รกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุ รกิ จผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์
ของบริ ษทั
3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้ อง ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจร ไฟถนน รับเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิ ด (CCTV) ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์ป้ ายอิ เ ล็กทรอนิ ก ส์ ธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์มิเ ตอร์ วดั ไฟระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจาหน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์ค่าโฆษณาบนป้ ายจราจร
อัจฉริ ยะและธุรกิจวางระบบบริ หารทรัพยากรองค์กร (ERP)
4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริ การเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ
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ในอดีตที่ผา่ นมา ธุ รกิจที่ 1 เป็ นธุ รกิจที่สร้างยอดขายสู งแต่ให้ผลกาไรต่า และมีสัดส่ วนของรายได้ต่อรายได้รวมของบริ ษทั มากที่สุด
ปัจจุบนั นี้ ตลาดฮาร์ดดิสก์ไดร์ ฟกาลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่ องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ผูบ้ ริ โภคนิ ยมใช้สมาร์ ทโฟนเพิ่ม
มากขึ้น ประกอบกับความต้องการของลูกค้าหลัก คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) มีเงื่อนไขและข้อกาหนดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อัตรากาไร
ขั้นต้นของลูกค้าดังกล่าวโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3 บริ ษทั ได้หยุดรับคาสั่งผลิตจากเวสเทิร์น ติจิตอลแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2556
และอยูร่ ะหว่างการหาลูกค้ารายอื่นๆ เพิ่มเติม
ธุ รกิ จที่ 2 และ 3 เป็ นธุ รกิ จที่สร้ างยอดขายไม่มากนักแต่มีผลกาไรที่ดี โดยบริ ษทั มุ่งเน้นงานประมูลโครงการต่างๆ ของหน่ วยงาน
ภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้มีความเสี่ ยงเนื่องจากบริ ษทั มีโอกาสที่จะชนะหรื อแพ้การประมูล
ธุ รกิ จที่ 4 เป็ นธุ รกิ จใหม่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 5 ปี ก่ อน สร้างรายได้ที่สม่าเสมอ (Recurring income) และมีแนวโน้มที่กาลัง
เจริ ญเติบโต
ผู้ถือหุ้น: คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ สอบถามเพิม่ เติมว่า บริ ษทั มีแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไรบ้าง
คุณชัชวิน พิพฒ
ั น์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ผมจะขอชี้แจงในวาระที่ 4 เนื่ องจากบริ ษทั มีธุรกิจใหม่ที่จะแจ้ง
ให้ที่ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมมีความกระชับมากยิง่ ขึ้น
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอริ นทร์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 571,496,923 เสี ยง
: 571,496,823 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999825
: 100 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ0.0000175
: ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการนาบริษัทย่ อย คือ บริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ
(Spin-off) และพิจารณาอนุ มัติในหลักการการจัดโครงสร้ างทุนของบริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ตามแผนการ
Spin-off เช่ น การเพิม่ ทุนจดทะเบียน การเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสื อบริคณห์ สนธิ เป็ นต้ น
คุณอริ นทร์ ได้ช้ ีแจงว่า บริ ษทั มีความประสงค์จะปรับโครงสร้างกลุ่มของบริ ษทั โดยการนาบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยทิ่บริ ษทั ถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 61 ของทุนชาระแล้วของ บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ทั้งนี้ เพื่อให้สายธุ รกิจของ บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด มีการดาเนิ นงานที่คล่องตัวชัดเจน
แยกออกจากธุ รกิ จของบริ ษทั และเกิ ดการเติบโตของธุ รกิ จอย่างสู งสุ ด มีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้ น
ตลอดจนมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต รายละเอียดของสารสนเทศเรื่ องดังกล่าวได้แนบมาพร้อม
กับหนังสื อเชิญประชุมในครั้งนี้ (เอกสารแนบที่ 2) แผนการ Spin-Off โดยมีสรุ ปมีดงั นี้
โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด
บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยมีบริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ใหญ่ โดยถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ61 และผูถ้ ือหุน้ รายอื่นๆ ถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 39
สรุ ปข้ อมูลทั่วไปของบริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด



วันที่ก่อตั้งบริ ษทั : วันที่ 3 ธันวาคม 2551
ทุนจดทะเบียน/ทุนชาระแล้ว : 300 ล้านบาท โดยมีมลู ค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
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ลักษณะการดาเนินธุรกิจ : ธุรกิจให้บริ การเติมเงินระบบโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า และบริ การเติมเงินออนไลน์ผ่าน
เครื่ องรับชาระเงินอัตโนมัติ ในนาม “บุญเติม”
จานวนตูบ้ ุญเติม : จานวน 27,889 ตู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีตูเ้ ติมเงินตั้งอยู่ทวั่ ประเทศ เพื่อให้บริ การแก่ลูกค้าตลอด 24
ชัว่ โมง

วัตถุประสงค์ ในการเข้ าเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ


เพื่อให้ธุรกิจตูเ้ ติมเงินโทรศัพท์มือถือ “บุญเติม” มีการขยายธุ รกิจอย่างต่อเนื่ อง มีดาเนิ นงานที่คล่องตัวชัดเจนแยกออกจากบริ ษทั
รวมทั้งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต

แผนการใช้ เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนต่ อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO)



ใช้เป็ นเงินทุนในการขยายจานวนตูเ้ ติมเงินบุญเติมทัว่ ประเทศ
ใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษทั ในการดาเนินธุรกิจ

ขั้นตอนในการทารายการ Spin-Off เพือ่ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
1. ลดการพึ่งพิงบริ ษทั ก่อนดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุน้ เป็ น 0.50 บาทต่อหุน้
3. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท (แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 3 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่ งภายหลังการ
ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็ น 0.50 บาท จะมีจานวนหุ ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 600 ล้านหุ ้น) เป็ น 400 ล้านบาท โดยมีจานวนหุ ้นสามัญ
เพิ่มทุนจานวน 200 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น ละ 0.50 บาท แบ่งเป็ นการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนจานวน 104 ล้านหุ ้น ให้กับ
ประชาชนทัว่ ไป และการเสนอขายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นในบริ ษทั (Pre-emptive Right) จานวน 96
ล้านหุ ้น ทั้งนี้ ภายหลังการเสนอขายหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ทาให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ใน
บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ลดลงจากร้อยละ 61 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด เหลือ
ร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด (คานวณจากการเสนอขายหุ ้นให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
และผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริ ษทั ตามสัดส่ วนการถือหุน้ )
การจัดโครงสร้ างทุน บริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด






หุ ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) มีจานวนทั้งสิ้ น 200 ล้านหุ ้น คิดเป็ นร้อยละของจานวนหุ ้นหลังเพิ่มทุน
ร้อยละ 25 โดยเสนอขายแก่ผถู้ ือหุน้ เดิม 96 ล้านหุ ้น (ร้อยละ 48 ของหุ ้น IPO) คิดเป็ นร้อยละ12 ของจานวนหุ ้นหลังเพิ่มทุน และ
เสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป 104 ล้านหุน้ (ร้อยละ 52 ของหุน้ IPO) คิดเป็ นร้อยละ13 ของจานวนหุน้ หลังเพิ่มทุน
Dilution Effect (EPS Dilution & Control Dilution) ของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ในบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ ท เซอร์วสิ จากัด ร้อยละ 15.25
ราคาเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนในส่ วนที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุ ้นสามัญเดิมของบริ ษทั จะเป็ นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทัว่ ไป
บริ ษทั มีคุณสมบัติผ่านตามข้อบังคับของตลาดหลักทรั พย์ เรื่ อง การรั บหลักทรั พย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ”
ดังนี้ ได้แก่ 1) เกณฑ์จานวนหุน้ ที่เสนอขายแก่ประชาชน (ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชาระแล้ว) : สัดส่ วนของจานวนหุ ้นของ
บริ ษทั ย่อยที่เสนอขายแก่ประชาชนคิดเป็ นร้อยละ 25 2) เกณฑ์การกระจายการถือหุ ้นรายย่อย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุน
ชาระแล้ว) : สัดส่ วนการกระจายการถือหุน้ รายย่อยเท่ากับร้อยละ 35.19
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ผลประโยชน์ ที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ จากการทารายการ
ประโยชน์ ต่อผู้ถือหุ้นของบริ ษัท




มูลค่ากิจการของบริ ษทั ที่มีโอกาสปรับสู งขึ้น
การได้สิทธิ pre-emptive right
เพิ่มทางเลือกในการลงทุนในบริ ษทั แม่หรื อ บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ก็ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุนของผูถ้ ือหุน้

ประโยชน์ ต่อบริ ษัท




ลดภาระในการสนับสนุนด้านการเงิน เนื่องจาก บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด จะสามารถระดมเงินทุนได้เองจาก IPO และ
สามารถระดมทุนเองได้ดว้ ยเครื่ องมือทางการเงินอื่น ๆ ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เรี ยบร้อยแล้ว
ราคาหุ ้นของบริ ษทั จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริ งมากขึ้น จากการที่ราคาหุ ้นของ บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด มีราคาตลาด
อ้างอิง
เงินลงทุนในบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ของบริ ษทั จะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งมีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

ประโยชน์ ต่อบริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด





เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กบั บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด มีเงินทุนจากการระดมทุนเพียงพอในการขยายธุ รกิ จ และเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภายใน
กิจการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุน้ สามัญของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
ส่ งเสริ มภาพลักษณ์ของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ให้เป็ นที่รู้จกั มากขึ้น

ในการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนต่อประชาชนเป็ นครั้งแรก (IPO) บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ประสงค์ที่จะออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวน 200 ล้านหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชนทัว่ ไปและผูถ้ ือหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ทั้งนี้ การดาเนิ นการดังกล่าวถือเป็ นการจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรั พย์ของบริ ษทั จดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 ลงวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย เรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษทั จดทะเบียนในการได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29
ตุลาคม 2547 โดยมีขนาดรายการสู งสุ ดเท่ากับร้อยละ 4.19 ตามเกณฑ์กาไรสุ ทธิ ซึ่ งบริ ษทั ได้เปิ ดเผยสารสนเทศให้ผถู้ ือหุ ้นทราบเมื่อ
วันที่ 2 กันยายน 2556
การคานวณขนาดรายการจาหน่ ายไปซึ่งสิ นทรัพย์ ในบริษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ทีบ่ ริษัทถืออยู่
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Assets; NTA)
เกณฑ์กาไรสุ ทธิ
เกณฑ์มลู ค่ารวมของสิ่ งตอบแทน
เกณฑ์มลู ค่าหลักทรัพย์

3.15%
4.19%
2.17%
ไม่มี

หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นบอกชื่อและ
นามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผูถ้ ือหุ้น: คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล (หนึ่ งในผูก้ ่อตั้งชมรมผูล้ งทุนไทย ซึ่ งปั จจุบนั คือ สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย) ได้กล่าวชมเชย แสดง
ความคิดเห็น และเสนอแนะเรื่ องต่างๆ ดังนี้


บริ ษทั ได้จดบันทึกรายละเอียดของคาถามและคาตอบของผูร้ ่ วมประชุมและคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษ ัทไว้ในรายงาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่แนบมาพร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ผถู้ ือหุ ้นที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมอีกไม่
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น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมผูถ้ ือหุ ้น ถึงแม้ว่า พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จากัดไม่ได้กาหนดเรื่ องดังกล่าวไว้ และฝากข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้กบั เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในครั้งนี้ โดยอยากให้ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริ มให้บริ ษทั จดทะเบียนต่างๆ ยึดถือปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวด้วยเช่นกัน
การนาบริ ษทั ย่อยเข้ามาระดมทุนในตลาดทุน เพื่อให้บริ ษทั ย่อยมีความเจริ ญรุ่ งเรื องและมีความสามารถในการแข่งขันกับตลาด
ทุนในต่างประเทศได้ ทั้งนี้ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความคาดหวังเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได้แก่
ผลต่างของราคาขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าราคาทุน (Capital gain) และเงินปันผล
ชื่อย่อของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด เหมือนกับชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
(“FSS”) ดังนั้น เมื่อนาหุน้ ของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด เข้าไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดในตลาดหลักทรัพย์จะทา
ให้นกั ลงทุนมีความสับสน และได้ฝากประเด็นนี้ ไว้กบั เจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ในครั้งนี้ดว้ ย
หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอนุ ญาตให้บริ ษทั ที่ประสงค์จะนาหลักทรัพย์เข้ามา
จดทะเบี ยนเป็ นหลักทรั พย์จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พย์ ไม่จาเป็ นจะต้อ งมีกาไรสุ ท ธิ ติดต่อ กัน 3 ไตรมาส เมื่อหลักทรั พย์
ดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ราคาหลักทรัพย์มกั จะลดต่าลงกว่าราคาเสนอขายหุ ้น IPO ทาให้มีนักลงทุนราย
ย่อยร้องเรี ยนเรื่ องดังกล่าวเข้ามาที่สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยค่อนข้างมาก โดยฝากประเด็นดังกล่าวไว้กับเจ้าหน้าที่ของตลาด
หลักทรัพย์ที่เข้าร่ วมสังเกตการณ์การประชุมผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ดว้ ยเช่นกัน
ราคาเสนอขายหุน้ IPO ของบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมีราคาเท่าใด
จานวนหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยที่จดั สรรให้แก่ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั สามารถกาหนดเพิ่มขึ้นได้อีกหรื อไม่
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั เพื่อสิ ทธิในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย (Record Date) คือวันที่เท่าใด

คุณอรินทร์ แจ่ มนารี ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชี และการเงิน ชี้แจงว่า ชื่อย่อของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ที่ใช้ คือ “FSS” นั้น
เป็ นชื่อย่อถูกกาหนดขึ้นและใช้เป็ นการภายในของกลุ่มบริ ษทั เมื่อบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ชื่อย่อหลักทรัพย์จะต้องมีการกาหนดขึ้นใหม่
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงสัดส่ วนของจานวนหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยที่จดั ให้แก่ผู้
ถือหุ ้นของบริ ษทั ไม่สามารถกระทาได้ เนื่ องจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อย
แล้ว ส่ วนราคาเสนอขายหุ น้ สามัญเพิม่ ทุนของบริ ษทั ย่อยนั้นจะถูกกาหนดขึ้นโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั ย่อย และวัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เพื่อสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยจะสามารถกาหนดได้ ก็ต่อเมื่อสานักงาน
ก.ล.ต. ได้อนุมตั ิการเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยแล้ว
ผูถ้ ือหุ้ น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด เคยอยู่
ภายใต้การควบคุมของบริ ษทั แต่เมื่อมีการ Spin-off ออกไป ดูเหมือนว่าผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั จะเสี ยผลประโยชน์ เนื่ องจากรายได้ของ
บริ ษทั ก็จะลดลง นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่ องความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และความไม่แน่ นอนของเงินปั นผลที่บริ ษทั จะได้รับจาก
บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด คณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ได้คานึงถึงประเด็นดังกล่าวหรื อไม่
คุ ณ ชั ช วิ น พิพัฒ น์ โชติธรรม ผู้ ช่ วยประธานกรรมการบริ หาร อธิ บ ายว่า ถึ งแม้ว่า การรั บ รู้ ส่ วนแบ่ ง กาไร (ขาดทุ น ) จากผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด (บริ ษทั ย่อย) จะลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 45 แต่สิ่งที่ผถู้ ือหุ ้นจะได้รับ คือ
มูลค่าของหุน้ ของบริ ษทั ที่ถืออยูน่ ้ นั จะสะท้อนมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ย่อยดังกล่าวด้วยเช่นกัน ในอดีตที่ผ่านมา มูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ย่อย
ไม่มีราคาตลาดอ้างอิง แต่เมื่อนาหุน้ ของบริ ษทั ย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ หรื อนักลงทุนก็จะทราบว่าราคาหุ ้นของ
บริ ษทั ย่อยเป็ นเท่าใด ส่ วนผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยจะสะท้อนราคาหุ ้นของบริ ษทั ย่อยและรับรู้ในงบการเงินรวมของบริ ษทั
ตามสัดส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินปั นผลที่บริ ษทั เคยจ่ายให้กบั ผูถ้ ือ
หุน้ ปี ละ 2 ครั้ง จะยังคงจ่ายได้ในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุน้ ต่อครั้ง หรื อไม่
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คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงว่า ผมเป็ นทั้งผูถ้ ือหุ ้นและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ผมขอตอบในฐานะผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั ว่า การพึ่งพิงบริ ษทั ตลอดไปนั้นจะทาให้การดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ไม่คล่องตัว การ Spinoff ออกไปจะเกิดผลดีต่อบริ ษทั และบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด มากกว่า บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด สามารถระดม
ทุนได้ดว้ ยตัวเอง บริ ษทั ก็จะไม่มีภาระที่จะต้องให้ความสนับสนุ นหรื อความช่วยเหลือทางการเงิน นอกจากนี้ เงินปั นผลที่บริ ษทั จ่าย
ให้แก่ผถู้ ือหุ ้นในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุ ้นนั้น มาจากผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั บริ ษทั ยังไม่เคยได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ฟอร์ ท
สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอริ นทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิ แผนการนาบริ ษทั ย่อย คือ บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรั พย์เอ็มเอไอ (Spin-off) และพิจารณาอนุ มตั ิในหลักการการจัดโครงสร้ างทุนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์วสิ จากัด ตามแผนการ Spin-off ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 571,497,122 เสี ยง
: 571,496,822 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999475
: 300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ0.0000525
: ไม่มี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ให้ แก่ ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ จองซื้อ
ตามสั ดส่ วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
คุณอริ นทร์ ได้ช้ ีแจงว่า ตามที่บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด จะเพิ่มทุนและเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนให้กบั ประชาชน (IPO)
และผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั จานวน 200 ล้านหุ ้น จะส่ งผลให้ส่ วนแบ่งกาไรและสิ ทธิ ในการออกเสี ยงของบริ ษทั ในบริ ษทั ฟอร์ ท
สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดกับผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จากสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ในบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ที่ลดลง (Dilution
Effect) คณะกรรมการบริ ษทั เห็นควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาอนุ มตั ิให้จดั สรรหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์วสิ จากัด จานวน 96 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48 ของจานวนหุ ้น IPO ให้ผถู้ ือหุ ้นสามัญของบริ ษทั
สามารถใช้สิทธิ จองซื้ อได้ตามสัดส่ วนการถือหุ ้นของตนในบริ ษทั (Pre-emptive Right) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษทั เสนอให้ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นพิจารณามอบอานาจให้คณะกรรมการบริ ษทั ดาเนิ นการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ ้น IPO ของบริ ษทั ฟอร์ ท
สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ให้สาเร็ จลุล่วง
หลังจากนั้น คุณอริ นทร์ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผถู้ ือหุ ้นบอกชื่อและ
นามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้ถือหุ้ น (ไม่ ได้ แสดงชื่ อ) สอบถามว่า ถ้ามีหุ้นของบริ ษทั จานวน 100 หุ ้น จะได้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์วสิ จากัด จานวนกี่หุน้
คุณอรินทร์ แจ่ มนารี ผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั จานวน 10 หุ ้น จะได้สิทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด จานวน 1 หุน้ หรื อคิดอัตราส่ วนเท่ากับ 10 : 1
ผูถ้ ือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษทั มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกาหนดว่า ผู้
ถือหุน้ ของบริ ษทั ได้สิทธิที่จะซื้อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์ วสิ จากัด จานวน 96 ล้านหุน้ และประชาชนทัว่ ไปได้สิทธิ
ซื้อหุน้ เพิม่ ทุน จานวน 104 ล้านหุน้
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข ที่ปรึ กษาทางการเงินจากบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ชี้แจงว่า บริ ษทั ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน่
จากัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียน 480 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ ้นสามัญจานวน 960 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท บริ ษทั
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ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ ้นสามัญจานวน 600 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50
บาท (ภายหลังการปรับลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นของบริ ษทั ) บริ ษทั ย่อยจะเสนอขายหุ ้น IPO จานวน
100 ล้านบาท เท่ากับจานวน 200 ล้านหุน้ ซึ่งคานวณเป็ นอัตราส่ วนของจานวนหุ ้นของบริ ษทั ต่อจานวนหุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยได้
เท่ากับ 5 : 1 ที่ปรึ กษาทางการเงินได้พจิ ารณาร่ วมกับคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั แล้วมีความเห็นว่าอัตราส่ วนการจัดสรรหุ ้น
เพิ่มทุนของบริ ษทั ย่อยให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ที่เหมาะสม คือ 10 : 1 ทั้งนี้ เพื่อให้มีจานวนเศษหุ ้นน้อยที่สุด โดยได้พิจารณาถึงปั จจัย
ต่างๆ อาทิ เกณฑ์จานวนหุ ้นที่เสนอขายแก่ ประชาชน เกณฑ์การกระจายการถือหุ ้นรายย่อ ย ความเหมาะสมและความจาเป็ นของ
จานวนเงินที่บริ ษทั ย่อยต้องการใช้จากการระดมทุน เป็ นต้น
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในกรณี ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั บางส่ วนไม่ใช้สิทธิ
ซื้อหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด หุน้ เพิ่มทุนที่เหลือจะดาเนินการอย่างไร
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ชี้แจงว่า หุ ้นเพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ ท
สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ที่นามาขาย IPO มีจานวนทั้งสิ้ น 200 ล้านหุน้ โดยเสนอขายแก่ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั จานวน 96 ล้านหุ ้น (ร้อยละ
48 ของหุน้ IPO) และเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไป จานวน 104 ล้านหุน้ (ร้อยละ 52 ของหุน้ IPO) ดังนั้น หากผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่ใช้
สิ ทธิซ้ือหุน้ หุน้ เพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวจะนามาจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทัว่ ไปเป็ นลาดับต่อไป
ผู้ถือหุ้น: คุณยงยุทธ วงศ์ ประภาธิวัฒน์ สอบถามว่าผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั สามารถจองเกินสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ได้หรื อไม่
นายไพบูลย์ อรุ ณประสบสุ ข ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ชี้แจงว่า ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ไม่สามารถ
จองเกินสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ ถ้าต้องการจองเกินสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ผูถ้ ือหุ ้นจะต้องติดต่อผ่านบริ ษทั
หลักทรัพย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ส่ วนการยื่นแบบ
แสดงรายการข้อมูลและร่ างหนังสื อชี้ชวน (การยื่น filing) คาดว่าจะดาเนิ นการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี นี้ และจะต้องได้รับการ
อนุ มตั ิจากสานักงาน ก.ล.ต. หลังจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึ งจะสามารถกาหนดวันกาหนดสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ ้นเพิ่มทุนของ
บริ ษทั ย่อย (Record Date) และประกาศให้ผถู้ ือหุน้ หรื อนักลงทุนทราบต่อไป
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอริ นทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุ มตั ิการจัดสรรหุ ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จากัด ให้แก่ผถู้ ือหุ ้น
ของบริ ษ ัทได้จองซื้ อตามสั ดส่ วนการถื อหุ ้น (Pre-emptive Right) และอนุ มตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท
ดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุน้ เพิ่มทุนของบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จากัด ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ให้สาเร็ จ
ลุล่วง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 571,496,919 เสี ยง
: 571,496,919 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000000
: ไม่มี
: ไม่มี

หลังจากพิจารณาวาระที่ 3 เสร็ จสิ้ นแล้ว คุณอริ นทร์ ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผถู้ ือหุ ้นท่านใดจะเสนอวาระการประชุม ซักถาม และ
แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
ผูถ้ ือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การ Spin-off บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส
จากัด จะมีผลทาให้รายได้ของบริ ษทั ลดลง ดังนั้น บริ ษทั มีกลยุทธ์หรื อธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาชดเชยการลดลงของรายได้หรื อไม่
คุณชัชวิน พิพฒ
ั น์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คุณพงษ์ชยั จะเป็ นผูน้ าเสนอเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ของบริ ษทั ในช่วง
ท้ายของการประชุม
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ผูถ้ ือหุ้น: คุณยงยุทธ วงศ์ ประภาธิวัฒน์ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของผลการดาเนิ นงานตามวาระที่ 8 ของรายงานการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2556
คุณชั ชวิน พิพัฒน์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร ชี้ แ จงว่า บริ ษทั จะรายงานให้ที่ประชุ มรั บ ทราบในช่ วงท้ายของการ
ประชุมเช่นเดียวกัน
ผู้ถือหุ้ น: คุณ ชั ยนัน ท์ กิติสารศั กดิ์ สอบถามว่า บริ ษทั มีน โยบายการลงทุ นตามโครงการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ าจากการผลิตไฟฟ้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ซึ่งมีการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นผูร้ ับซื้อหรื อไม่
คุณชั ชวิน พิพัฒน์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั ทราบว่ามีการออกประกาศคณะกรรมการกากับกิจการ
พลังงานเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 และบริ ษทั มีความสนใจในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าว
ได้กาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการว่า จะต้องมีวตั ถุประสงค์ของบริ ษทั ให้ดาเนินการเกี่ยวกับ การผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า และ
กาหนดระยะเวลาการยื่นแบบคาขอขายไฟฟ้ าไว้ต้ งั แต่วนั ที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ซึ่ งมีระยะเวลากระชั้นชิด ใน
การประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั
อีกจานวน 1 ข้อ คือ การประกอบกิจการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า เนื่ องจากวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ที่มีอยู่ปัจจุบนั จานวน 50 ข้อ ไม่
ครอบคลุมถึงการประกอบธุ รกิจดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ข้างต้น ดังนั้น วาระการประชุมที่เพิ่มเติมในการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2556 มีดงั นี้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ ของบริษัท จานวน 1 ข้ อ คือ ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ ายไฟฟ้ า
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 3 เพือ่ ให้ สอดคล้องกับการแก้ ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท
ผูถ้ ือหุ้ น: คุณ วิภา สุ วนิต ผู้ รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษ ัทจะดาเนิ น การจดทะเบียนการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์ ได้ทนั เวลาหรื อไม่
คุ ณ ชั ช วิน พิพัฒ น์ โ ชติธ รรม ผู้ ช่ วยประธานกรรมการบริ หาร ชี้ แ จงว่า การจัดเตรี ย มเอกสารประกอบการจดทะเบี ยนและการ
ดาเนินการจดทะเบียนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า บริ ษทั สามารถผลิตอุปกรณ์สาหรับระบบการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar
PV Rooftop) ได้เองหรื อไม่
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงว่า บริ ษทั เคยผลิตอุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้ า (Battery
Charger Controller Inverter: Invert/Charger) ซึ่ งเป็ นอุ ป กรณ์ที่ บ ริ ษ ัท ออกแบบขึ้ น เพื่อใช้งานร่ วมกับ แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
(Photovaltaic Module) ทาหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ าที่ ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในอุปกรณ์สารองไฟ (Battery) และทา
หน้าที่จ่ายไฟฟ้ าที่อยู่ในอุปกรณ์สารองไฟดังกล่าว เพื่อจาหน่ ายให้กบั โครงการ “Solar Home System Project” สาหรับหมู่บา้ นที่อยู่
ตามภูเขาสู งและเกาะต่างๆ กว่า 239,000 ครัวเรื อน ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ส่ วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริ ษทั จะต้องซื้ อจากผูจ้ ดั
จาหน่ าย และหากบริ ษทั เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว บริ ษทั จะต้องทาการติดตั้งอุปกรณ์สาหรับการผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บน
หลังคาโรงงานของบริ ษทั
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้แสดงชื่อ) สอบถามเพิ่มเติมว่า บริ ษทั จะติดตั้งอุปกรณ์ดงั กล่าวเฉพาะบนหลังคาโรงงานของบริ ษทั เท่านั้น บริ ษทั ไม่ได้
ผลิตอุปกรณ์เพื่อจาหน่ายใช่หรื อไม่
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โรงงานของบริ ษทั จะเป็ นผูข้ ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้แสดงชื่อ) สอบถามต่อไปว่า บริ ษทั จะผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อจาหน่ายให้กบั บุคคลภายนอกด้วยหรื อไม่

9

คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ชึ้แจงว่า บริ ษทั สามารถผลิตอุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้ าเพื่อ
จาหน่ายได้ ส่ วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริ ษทั ไม่ได้เป็ นผูผ้ ลิต
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า ทาไมจะต้องมีการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ด้วย
คุณชั ชวิน พิพัฒ น์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร อธิ บายว่า หนังสื อ บริ คณห์สนธิ ของบริ ษ ัท ข้อ 3 ระบุ ว่า บริ ษทั มี
วัตถุประสงค์ จานวน 50 ข้อ ดังนั้น เมื่อบริ ษทั แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จาก 50 ข้อ เป็ น 51 ข้อ จึงจาเป็ นจะต้องแก้ไข
หนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ให้สอดคล้องกับจานวนวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณชัชวินจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั และพิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของบริ ษทั
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษทั จานวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและ
จาหน่ายไฟฟ้ า ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

มติ

: 571,486,819 เสี ยง
: 571,486,819 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000000
: ไม่มี
: ไม่มี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
จานวนเสี ยงทั้งหมด
เห็นด้วย
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

: 571,486,819 เสี ยง
: 571,486,819 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100.0000000
: ไม่มี
: ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก คุณอริ นทร์จึงเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริ ษทั
ผู้ถือหุ้น: คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้กล่าวชมเชยและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้




การไม่ได้นาเช็คของตนเองซึ่งเป็ นลูกค้าของบริ ษทั ไปฝากธนาคารโดยทันที เนื่องจาก สิ นค้าดังกล่าวยังมีปัญหาการใช้งานอยู่ ถือ
ได้วา่ เป็ นจรรยาบรรณที่ดีของบริ ษทั
ในขณะที่ตนเองเดินออกไปข้างนอกห้องประชุม เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั คิดว่า ตนเองกาลังจะกลับบ้านแล้ว และคงลืมโน๊ตบุ๊คทิ้งไว้
ดังนั้น เจ้าหน้าที่บริ ษทั จึงรี บเดินตามมา และนาโน๊ตบุ๊คส่ งคืนให้กบั ตนเอง การกระทาดังกล่าวเป็ นสิ่ งที่น่าชื่นชม
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งก่อน ตนเองได้มีขอ้ ท้วงติงบริ ษทั เรื่ อง ข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลการรับชาระเงินจากลูกค้า โดย
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั บริ ษทั ได้ดาเนิ นการแก้ไขโดยการนาระบบ Bill Payment มาใช้งาน ซึ่ งจะช่วยลดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ โดยสามารถจ่ายชาระที่เคาน์เตอร์ ธนาคารได้ แต่ยงั ไม่สามารถจ่ายชาระทาง
อินเตอร์เน็ตได้ ดังนั้น ตนเองจึงอยากฝากให้บริ ษทั ช่วยติดตามการพัฒนาและการปรับปรุ งระบบดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่ งจะ
ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลกาไรให้กบั บริ ษทั
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คุณชัชวิน พิพฒ
ั น์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิม่ เติมเกี่ยวกับธุรกิจตูเ้ ติมเงิน ดังนี้








เป็ นธุรกิจให้บริ การผ่านเครื่ องเติมเงินอัตโนมัติที่รู้จกั กันในนาม “ตูบ้ ุญเติม”
เป็ นการดาเนินธุรกิจในรู ปแบบแฟรนไชส์ บริ ษทั เป็ นเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ในตูบ้ ุญเติมและระบบต่างๆ ผูร้ ่ วมทุนเป็ นผูแ้ ทนบริ การ
ทาหน้าที่ดูแลรักษาตูอ้ ยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน เก็บเงินออกจากตูแ้ ละนาเงินส่ งให้กบั บริ ษทั โดยได้รับผลตอบแทนในรู ปแบบของ
ค่าคอมมิชชัน่
ปั จจุบนั มีการติดตั้งตูไ้ ปแล้วประมาณ 25,000 ตู้ กระจายอยู่ทวั่ ประเทศ แบ่งออกเป็ น กรุ งเทพฯ 4,000 ตู้ ภาคอีสาน ร้ อยละ 25
ภาคตะวันออก ร้อยละ 16 ภาคเหนือ ร้อยละ 10 และภาคใต้ ร้อยละ 12
ในเดือนสิ งหาคม 2556 มียอดเติมเงินประมาณ 658 ล้านบาท จานวนรายการที่ลูกค้าใช้บริ การต่อวันเกินกว่า 790,000 รายการต่อ
วัน บริ ษทั คาดว่าจะยอดเติมเงินทั้งปี ประมาณ 7,500 ล้านบาท และจะมีกาไรสุ ทธิ ประมาณ 100-120 ล้านบาท ในปี หน้า บริ ษทั มี
แผนจะขยายจานวนตูเ้ พิม่ ขึ้นอีก 10,000 ตู้ โดยใช้เงินจากการเพิม่ ทุนในครั้งนี้
มีการพัฒนาตู้ออกมาหลายรู ปแบบ เช่ น ตู้เติมเงิ นที่ เป็ นตูโ้ ทรศัพท์ส าธารณะ เครื่ อ งรั บ ชาระเงิ นขนาดเล็ก ตูข้ ายน้ ากรองซึ่ ง
สามารถเติมเงินได้ ตูแ้ ลกเหรี ยญซึ่งสามารถเติมเงินได้ เป็ นต้น

คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ได้กล่าวเสริ มว่า ระบบ Back office ของธุ รกิจตูบ้ ุญเติมมีลกั ษณะเทียบเคียงกับ
ระบบของธนาคารที่เรี ยกว่า Core Banking ปัจจุบนั มีลูกค้ามาใช้บริ การเติมเงินผ่านตูข้ องบริ ษทั ประมาณ 7-8 แสนรายการต่อวัน หรื อ
24 ล้านรายการต่อเดือน ยอดเติมเงินต่อครั้งโดยส่ วนใหญ่อยู่ที่ 20 บาท ต่อจากนั้น คุณพงษ์ชยั ได้กล่าวถึงธุ รกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
LED ได้แก่ หลอดไฟและโคมไฟถนนชนิ ด LED โดยอธิ บายถึงมูลค่าตลาดของไฟส่ องสว่างสาหรั บปี 2556 แนวโน้มของตลาด
หลอดไฟและโคมไฟชนิด LED
คุณชั ชวิน พิพัฒน์ โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร ได้อธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดและคู่แข่งขันที่อยู่ใน
ตลาดหลอดไฟและโคมไฟชนิด LED ของประเทศไทย
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อไปว่า โคมไฟถนนชนิด LED ของบริ ษทั เริ่ มผลิตและจาหน่ ายตามหมู่บา้ น
จัดสรรรวมถึงเข้าร่ วมประมูลในโครงการของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคบ้างแล้ว โคมไฟถนนดังกล่าวจะช่วยประหยัดพลังงานได้กว่า
โคมไฟรู ปแบบเดิมประมาณ 5 เท่า และคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โคมไฟถนนของบริ ษทั ได้รับเครื่ องหมายมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรื อ “มอก.” เรี ยบร้อยแล้ว หลังจากนั้น คุณพงษ์ชยั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถามเพิ่มเติม
ผูถ้ ือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริ ษทั มีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ของ
หลอดไฟและโคมไฟชนิด LED เท่าใด และบริ ษทั มีเป้ าหมายของรายได้จากสิ นค้าดังกล่าวเป็ นจานวนเงินเท่าใด
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่า บริ ษทั เพิ่งเริ่ มต้นในธุ รกิ จนี้ และอยู่ในช่ วงของการวางแผนการตลาดและ
การจัดหน่าย โดยคาดว่าจะผลิดและจาหน่ายภายในประเทศก่อน บริ ษทั วางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั (Market Positioning) ไว้สูง
กว่าสิ นค้าของประเทศจีนแต่ต่ากว่าสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์ต่างประเทศ (International Brand) โดยราคาจะถูกกว่าสิ นค้าที่เป็ นแบรนด์
ต่างประเทศ แต่จะรับประกันคุณภาพของสิ นค้านานถึง 3 ปี นอกจากนี้ สิ นค้าของบริ ษทั จะผลิตและขายในโครงการประมูลของ
หน่วยงานภาครัฐเป็ นส่ วนใหญ่
ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ แสดงชื่ อ) สอบถามว่า บริ ษทั จะต้องลงทุนในเครื่ องจักรใหม่เพิ่มเติมอีกหรื อไม่ และบริ ษทั มีเป้ าหมายของรายได้จาก
การขายสิ นค้าดังกล่าวเป็ นอย่างไร
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร อธิ บายว่า เครื่ องจักรที่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์สาหรับโคมไฟถนนชนิ ด LED
ไม่ตอ้ งลงทุนเพิ่ม สามารถใช้เครื่ องจักรที่ผลิดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ได้ และเป้ าหมายของยอดขายของสิ นค้า
ดังกล่าวขึ้นอยูก่ บั ว่าบริ ษทั จะชนะการประมูลงานโครงการที่เกี่ยวกับโคมไฟถนนชนิด LED ได้มากหรื อน้อยเพียงใด
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ผู้ถือหุ้น (ไม่ ได้ แสดงชื่ อ) สอบถามต่อว่า กาลังการผลิตสาหรับการผลิตโคมไฟถนนชนิ ด LED คาดว่าจะคิดเป็ นสัดส่ วนเท่าใดของ
กาลังการผลิตทั้งหมดของบริ ษทั และการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของเครื่ องจักรจะใช้เวลานานเท่าใด
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่า บริ ษทั ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปี หน้า น่ าจะมี
ความคืบหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริ ษทั เน้นการขายสิ นค้าดังกล่าวในงานประมูลโครงการของภาครัฐ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั การจัดสรร
งบประมาณสาหรั บโครงการโคมไฟถนนชนิ ด LED เพื่อเปลี่ยนทดแทนโคมไฟถนนรู ปแบบเดิมของหน่ วยงานภาครั ฐ ส่ วนการ
ปรับเปลี่ยนสายการผลิตของเครื่ องจักรนั้น บริ ษทั สามารถดาเนินการผลิตได้สินค้าได้ทนั ทีที่มีคาสั่งซื้อของลูกค้า
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครั้งหน้า อยากให้บริ ษทั
นาเสนอในรู ปแบบของการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เช่น Best case scenario หรื อ Worse case scenario เป็ นต้น และ
ได้สอบถามต่อไปว่า บริ ษทั สามารถเปิ ดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประมูลโครงการตามที่คุณพงษ์ชยั ได้
กล่าวถึงได้หรื อไม่
นายสนิ ท วรปั ญญา ประธานกรรมการ กล่ าวว่า ผลิ ตภัณ ฑ์ดังกล่ าวดังอยู่ในขั้น ตอนของการวางแผนการตลาด ซึ่ งคาดว่าจะมี
รายละเอียดที่ชดั เจนในไตรมาสที่ 1 ของปี หน้า
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุ วนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อว่า ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่แล้วมีผถู้ ือหุ ้น
เสนอแนะให้เติมเกลือแร่ ในน้ าดื่มของบริ ษทั ที่ผลิตด้วยระบบ RO (Reverse Omosis) บริ ษทั ได้ดาเนินการแล้วหรื อยัง
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่า สิ นค้าดังกล่าวยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบและทดสอบตลาด ยังไม่ได้วาง
จาหน่ ายโดยทัว่ ไปและยังไม่เติมเกลือ แร่ ลงไปน้ าดื่ม ซึ่ งในกรณี ที่เป็ นน้ าดื่มที่บ รรจุขวด บริ ษ ัทจะต้องขออนุ ญาตจากสานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา หรื อ “อย” ก่อน
ผู้ถือหุ้ น (ไม่ ได้ แสดงชื่ อ) สอบถามว่า ธุ รกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) ของบริ ษทั จะประสบปั ญหา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารเป็ นระบบ 3G หรื อไม่ และเหตุการณ์น้ าท่วมในปี นี้ จะมีผลกระทบกับบริ ษทั
หรื อไม่
คุณพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ชี้แจงว่า ระบบการรับส่ งข้อมูลของบริ ษทั ที่ใช้งานอยู่เป็ นระบบ GPRS ของบริ ษทั
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์ วิส จากัด (มหาชน) (“เอไอเอส”) ซึ่ งได้รับสัญญาสัมปทานเพื่อให้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่
900 เมกะเฮิรตซ์ เป็ นระยะเวลา 25 ปี (สิ้ นสุ ดในเดือนกันยายน 2558) จากบริ ษทั ทีโอที จากัด (มหาชน) (“ทีโอที ”) เมื่อสัญญา
สัมปทานดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง เอไอเอสจะต้องทาการส่ งมอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้นตามสัญญาให้กบั ทีโอที ซึ่ งถ้าหาก
ทีโอทีไม่อนุ ญาตให้เอไอเอสเป็ นผูใ้ ห้บริ การโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไป บริ ษทั ก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้
ระบบ 3G แทน โดยบริ ษทั จะต้องเปลี่ ยนซิ มการ์ ดใหม่เพื่อให้อุปกรณ์ GPS ของบริ ษทั รองรับการใช้งานในระบบ 3G ได้ ส่ วนการ
เติบโตของธุรกิจนี้ ธุรกิจดังกล่าวเป็ นธุ รกิจที่สร้างผลกาไรมาโดยตลอดและจ่ายเงินปั นผลให้กบั บริ ษทั ทุกปี ปั จจุบนั มียานพาหนะที่
ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ของบริ ษทั ประมาณ 15,000 คัน ส่ วนปัญหาน้ าท่วมในปี นี้ ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีความเสี ยหายร้ายแรงเหมือนกับ
เหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่ในปี 2554
เมื่อไม่มีผถู้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั จึงได้กล่าวเรี ยนเชิญประธานฯกล่าวปิ ดการประชุม
คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านที่เข้าร่ วมประชุม ประธานฯได้แสดงความเชื่อมัน่ ว่า บริ ษทั มี
ความมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาสิ นค้าของบริ ษทั โดยหน่วยงานวิจยั และพัฒนาของบริ ษทั อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สร้างความเจริ ญเติบโตและมัน่ คง ตลอดจนก้าวเข้าสู่ ตลาดระดับประชาคมอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ประธานยังเชื่อมัน่ ว่าธุ รกิจตูเ้ ติม
เงินก็จะมีความเจริ ญเติบโตต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน และลาดับสุ ดท้าย ประธานฯกล่าวปิ ดการประชุมผูถ้ ือหุน้
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