เอกสารแนบที่ 1

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
ของ
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิกทรอลี่ ชั้น 2 โรงแรม วิคทรี แบงค็อก เลขที่ 89 ซอยพหลโยธิน 3
ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ
เริ่มการประชุม
เจ้าหน้าที่บริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและแนะนำ�คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายอิสระของ
บริษัท ดังนี้
กรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายสนิท
นายสุธรรม
นางสาวนงราม
นายพงษ์ชัย
นางรังษี
นายแกลิก
นางมาทินี
นายบุญญา
นางสาวชลธิชา

วรปัญญา
มลิลา		
เลาหอารีดิลก
อมตานนท์
เลิศไตรภิญโญ
อมตานนท์
วันดีภิรมย์
ตันติพานิชพันธ์
ศิริพงศ์ปรีดา

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร/เลขานุการบริษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผู้บริหาร
1. นายชัชวิน
2. นายอรินทร์

พิพัฒน์โชติธรรม
แจ่มนารี		

ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร
ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฏหมายอิสระ
1. นางสาววิชุดา ธนาพุฒิภรณ์
2. นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข
3. นายภัสนันท์ สุวรรณน้อย

ทนายความอิสระ
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ติลลิกี แอนด์ กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด

เจ้าหน้าที่บริษัทได้เรียนเชิญ คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ทำ�หน้าที่ประธานในที่
ประชุม ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 และกล่าวเปิดประชุม หลังจากนั้น ประธานฯ
ได้มอบหมายให้คุณอรินทร์ แจ่มนารี ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการฝ่ายการบัญชีและการเงิน เป็นผู้ดำ�เนินการประชุมเพื่อพิจารณาตาม
ระเบียบวาระการประชุม
ก่อนเข้าสู่การประชุม เจ้าหน้าที่บริษัทได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับองค์ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะจำ�นวน
ทั้งสิ้น 97 ราย โดยนับจำ�นวนหุ้นได้ 662,964,534 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.06 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริษัท ซึ่งครบเป็นองค์
ประชุมตามกฎหมาย
ต่อจากนั้น คุณอรินทร์ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7

เอกสารแนบที่ 1
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำ�นวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา
ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทำ�เครื่องหมายถูกในบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระโดยทำ�
เครื่องหมายถูก ในช่อง เห็นด้วย กรณีที่เห็นด้วย ในช่องไม่เห็นด้วยกรณีไม่เห็นด้วย และในช่องงดออกเสียง กรณีต้องการงดออกเสียง
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อกำ�กับ
กรณีผู้มอบฉันทะที่มีการลงคะแนนเสียงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกใบลงคะแนนเสียง และผู้นับคะแนนจะ
นำ�คะแนนไปรวมกับใบลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรือ มอบให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้ใบลง
คะแนนในวาระนั้น
ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น หรือ บริษัทอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นออกจากที่ประชุมได้
เป็นการชั่วคราวในวาระนั้นๆ
บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ผลการนับคะแนนแต่ละวาระจะแสดงบนจอคอมพิวเตอร์ให้กับผู้ร่วมประชุมเป็นวาระๆ
วาระการประชุมทุกวาระจะต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ดังนั้น คุณอรินทร์
จึงเริ่มดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556
คุณอรินทร์ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 และได้จัดทำ�และนำ�ส่ง
สำ�เนารายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ตลอดจนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งได้จัดส่ง
สำ�เนารายงานประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว หลังจากนั้น คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยขอให้ผู้ถือหุ้น
บอกชื่อและนามสกุลก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ สอบถามว่า จากหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 หน้า 5 ในส่วนของรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 เรื่อง สรุปผลการดำ�เนินงานตั้งแต่ปี 2553-2555 บริษัทมีรายได้ลดลงมาโดยตลอด อยากทราบสาเหตุ
ของการลดลงของรายได้ และบริษัทมีวิธีการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อให้บริษัทเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตได้อย่างไร
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับ สายการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท แบ่งออกเป็น 4
สายธุรกิจ ดังนี้
1) ธุรกิจอีเอ็มเอส ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและประกอบแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจจำ�หน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2) ธุรกิจโทรคมนาคม ประกอบด้วย ธุรกิจโทรคมนาคมครบวงจร และธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์โทรคมนาคม ผลิตภัณฑ์ของบริษทั
3) ธุรกิจเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไฟจราจร ไฟถนน รับเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
(CCTV) ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปา้ ยอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์มเิ ตอร์วดั ไฟระบบอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจ
ผลิตและจำ�หน่ายระบบติดตามยานพาหนะผ่านดาวเทียม ธุรกิจจัดเก็บผลประโยชน์คา่ โฆษณาบนป้ายจราจรอัจฉริยะและธุรกิจวางระบบ
บริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
4) ธุรกิจเติมเงินออนไลน์ ประกอบด้วย ธุรกิจให้บริการเติมเงินออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศ
ในอดีตที่ผ่านมา ธุรกิจที่ 1 เป็นธุรกิจที่สร้างยอดขายสูงแต่ให้ผลกำ�ไรต่ำ� และมีสัดส่วนของรายได้ต่อรายได้รวมของบริษัทมากที่สุด ปัจจุบัน
นี้ ตลาดฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟกำ�ลังเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นมากมาย ผู้บริโภคนิยมใช้สมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับความต้องการของลูกค้าหลัก คือ เวสเทิร์น ดิจิตอล (WD) มีเงื่อนไขและข้อกำ�หนดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น อัตรากำ�ไรขั้นต้นของลูกค้าดังกล่าว
โดยเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3 บริษทั ได้หยุดรับคำ�สัง่ ผลิตจากเวสเทิรน์ ติจติ อลแล้วตัง้ แต่เดือนกรกฎาคม 2556 และอยูร่ ะหว่างการหาลูกค้ารายอืน่ ๆ
เพิม่ เติม
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ธุรกิจที่ 2 และ 3 เป็นธุรกิจที่สร้างยอดขายไม่มากนักแต่มีผลกำ�ไรที่ดี โดยบริษัทมุ่งเน้นงานประมูลโครงการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนี้มีความเสี่ยงเนื่องจากบริษัทมีโอกาสที่จะชนะหรือแพ้การประมูล
ธุรกิจที่ 4 เป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน สร้างรายได้ที่สม่ำ�เสมอ (Recurring income) และมีแนวโน้มที่กำ�ลังเจริญเติบโต
ผู้ถือหุ้น: คุณธีรยุทธ พืชธัญญากิจ สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนธุรกิจในอนาคตอย่างไรบ้าง
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ผมจะขอชี้แจงในวาระที่ 4 เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจใหม่ที่จะแจ้งให้ที่
ประชุมรับทราบ ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมมีความกระชับมากยิ่งขึ้น
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำ�ปี 2556
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จำ�นวนเสียงทั้งหมด			
: 571,496,923 เสียง
เห็นด้วย				
: 571,496,823 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999825
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย			
: 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0000175
งดออกเสียง			
: ไม่มี

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติแผนการนำ�บริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
(Spin-off) และพิจารณาอนุมัติในหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ตามแผนการ Spin-off เช่น การ
เพิ่มทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นต้น
คุณอรินทร์ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีความประสงค์จะปรับโครงสร้างกลุ่มของบริษัท โดยการนำ�บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยทิ่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 61 ของทุนชำ�ระแล้วของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอไอ (mai) ทั้งนี้ เพื่อให้สายธุรกิจของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด มีการดำ�เนินงานที่คล่องตัวชัดเจน แยกออกจากธุรกิจของบริษัท
และเกิดการเติบโตของธุรกิจอย่างสูงสุด มีความยืดหยุ่นคล่องตัวในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น ตลอดจนมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง
เพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต รายละเอียดของสารสนเทศเรื่องดังกล่าวได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
(เอกสารแนบที่ 2) แผนการ Spin-Off โดยมีสรุปมีดังนี้
โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยมีบริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ โดย
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ61 และผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 39
สรุปข้อมูลทั่วไปของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
•
•
•
•

วันที่ก่อตั้งบริษัท : วันที่ 3 ธันวาคม 2551
ทุนจดทะเบียน/ทุนชำ�ระแล้ว : 300 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ลักษณะการดำ�เนินธุรกิจ : ธุรกิจให้บริการเติมเงินระบบโทรศัพท์มือถือประเภทเติมเงินล่วงหน้า และบริการเติมเงินออนไลน์ผ่าน
เครื่องรับชำ�ระเงินอัตโนมัติ ในนาม “บุญเติม”
จำ�นวนตู้บุญเติม : จำ�นวน 27,889 ตู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 โดยมีตู้เติมเงินตั้งอยู่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์ในการเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
•

เพื่อให้ธุรกิจตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือ “บุญเติม” มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีดำ�เนินงานที่คล่องตัวชัดเจนแยกออกจากบริษัท รวม
ทั้งมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับการเติบโตในอนาคต

แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
•
•

ใช้เป็นเงินทุนในการขยายจำ�นวนตู้เติมเงินบุญเติมทั่วประเทศ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในการดำ�เนินธุรกิจ
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ขั้นตอนในการทำ�รายการ Spin-Off เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
1. ลดการพึ่งพิงบริษัทก่อนดำ�เนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ
2. เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น
3. จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 300 ล้านบาท (แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำ�นวน 3 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ซึ่งภายหลังการ
ปรับมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.50 บาท จะมีจำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนเท่ากับ 600 ล้านหุ้น) เป็น 400 ล้านบาท โดยมีจำ�นวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำ�นวน 200 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท แบ่งเป็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำ�นวน 104 ล้านหุ้น ให้กับประชาชนทั่วไป และ
การเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (Pre-emptive Right) จำ�นวน 96 ล้านหุ้น ทั้งนี้ ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ทำ�ให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
จำ�กัด ลดลงจากร้อยละ 61 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เหลือ ร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของ
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด (คำ�นวณจากการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น)
การจัดโครงสร้างทุน บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
•

หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) มีจำ�นวนทั้งสิ้น 200 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละของจำ�นวนหุ้นหลังเพิ่มทุนร้อยละ
25 โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 96 ล้านหุ้น (ร้อยละ 48 ของหุ้น IPO) คิดเป็นร้อยละ12 ของจำ�นวนหุ้นหลังเพิ่มทุน และเสนอขายแก่
ประชาชนทั่วไป 104 ล้านหุ้น (ร้อยละ 52 ของหุ้น IPO) คิดเป็นร้อยละ13 ของจำ�นวนหุ้นหลังเพิ่มทุน
• Dilution Effect (EPS Dilution & Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ร้อยละ 15.25
• ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท จะเป็นราคาเดียวกันกับราคาเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป
• บริษัทมีคุณสมบัติผ่านตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” ดังนี้
ได้แก่ 1) เกณฑ์จำ�นวนหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของทุนชำ�ระแล้ว) : สัดส่วนของจำ�นวนหุ้นของบริษัทย่อยที่
เสนอขายแก่ประชาชนคิดเป็นร้อยละ 25 2) เกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำ�ระแล้ว) : สัดส่วน
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยเท่ากับร้อยละ 35.19
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำ�รายการ
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
•
•
•

มูลค่ากิจการของบริษัทที่มีโอกาสปรับสูงขึ้น
การได้สิทธิ pre-emptive right
เพิ่มทางเลือกในการลงทุนในบริษัทแม่หรือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ก็ได้ ตามแต่นโยบายการลงทุนของผู้ถือหุ้น

ประโยชน์ต่อบริษัท
•
•
•

ลดภาระในการสนับสนุนด้านการเงิน เนื่องจาก บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด จะสามารถระดมเงินทุนได้เองจาก IPO และ
สามารถระดมทุนเองได้ด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ภายหลังเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ เรียบร้อยแล้ว
ราคาหุ้นของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงมากขึ้น จากการที่ราคาหุ้นของ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด มีราคาตลาดอ้างอิง
เงินลงทุนในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ของบริษัทจะสะท้อนมูลค่าตลาด ซึ่งมีโอกาสเพิ่มมูลค่าที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี

ประโยชน์ต่อบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
•
•
•
•

เพิ่มช่องทางในการระดมทุนให้กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด มีเงินทุนจากการระดมทุนเพียงพอในการขยายธุรกิจ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่ง
จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคต
เพิ่มมูลค่าและสภาพคล่องให้แก่หุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
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ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ประสงค์ที่จะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำ�นวน 200 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปและผู้ถือหุ้นสามัญของ
บริษัท ทั้งนี้ การดำ�เนินการดังกล่าวถือเป็นการจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่
ทจ.20/2551 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิด
เผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 โดยมีขนาด
รายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 4.19 ตามเกณฑ์กำ�ไรสุทธิ ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยสารสนเทศให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2556
การคำ�นวณขนาดรายการจำ�หน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ที่บริษัทถืออยู่
1.
2.
3.
4.

เกณฑ์สินทรัพย์สุทธิ (Net Tangible Assets; NTA)
เกณฑ์กำ�ไรสุทธิ				
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน			
เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ 				

3.15%
4.19%
2.17%
ไม่มี

หลังจากนัน้ คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ บอกชือ่ และนามสกุล
ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
ผู้ถือหุ้น: คุณฮั้งใช้ อัคควัสกุล (หนึ่งในผู้ก่อตั้งชมรมผู้ลงทุนไทย ซึ่งปัจจุบัน คือ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้กล่าวชมเชย แสดงความคิด
เห็น และเสนอแนะเรื่องต่างๆ ดังนี้
•

•
•
•

•
•
•

บริษัทได้จดบันทึกรายละเอียดของคำ�ถามและคำ�ตอบของผู้ร่วมประชุมและคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทไว้ในรายงานการ
ประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมอีกไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 ได้ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงแม้ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมห าชนจำ�กัด
ไม่ได้กำ�หนดเรื่องดังกล่าวไว้ และฝากข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้กับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ โดย
อยากให้ ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนต่างๆ ยึดถือปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวด้วยเช่นกัน
การนำ�บริษัทย่อยเข้ามาระดมทุนในตลาดทุน เพื่อให้บริษัทย่อยมีความเจริญรุ่งเรืองและมีความสามารถในการแข่งขันกับตลาดทุนใน
ต่างประเทศได้ ทั้งนี้ นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความคาดหวังเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการลงทุนได้แก่ ผลต่างของ
ราคาขายหลักทรัพย์ที่สูงกว่าราคาทุน (Capital gain) และเงินปันผล
ชื่อย่อของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เหมือนกับชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)
(“FSS”) ดังนั้น เมื่อนำ�หุ้นของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เข้าไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดในตลาดหลักทรัพย์จะทำ�ให้นัก
ลงทุนมีความสับสน และได้ฝากประเด็นนี้ไว้กับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วย
หลักเกณฑ์ใหม่เกี่ยวกับการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งอนุญาตให้บริษัทที่ประสงค์จะนำ�หลักทรัพย์เข้ามา
จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไม่จำ�เป็นจะต้องมีกำ�ไรสุทธิติดต่อกัน 3 ไตรมาส เมื่อหลักทรัพย์ดังกล่าว
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ราคาหลักทรัพย์มักจะลดต่ำ�ลงกว่าราคาเสนอขายหุ้น IPO ทำ�ให้มีนักลงทุนรายย่อยร้องเรียน
เรื่องดังกล่าวเข้ามาที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยค่อนข้างมาก โดยฝากประเด็นดังกล่าวไว้กับเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม
สังเกตการณ์การประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
ราคาเสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทย่อยคาดว่าจะมีราคาเท่าใด
จำ�นวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถกำ�หนดเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่
วันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (Record Date) คือวันที่เท่าใด

คุณอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ชื่อย่อของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ที่ใช้ คือ “FSS” นั้น เป็นชื่อ
ย่อถูกกำ�หนดขึ้นและใช้เป็นการภายในของกลุ่มบริษัท เมื่อบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ได้จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แล้ว ชื่อย่อหลักทรัพย์จะต้องมีการกำ�หนดขึ้นใหม่
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของจำ�นวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่จัดให้แก่ผู้ถือ
หุ้นของบริษัทไม่สามารถกระทำ�ได้ เนื่องจาก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแล้ว ส่วน
ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยนั้นจะถูกกำ�หนดขึ้นโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทย่อย และวันกำ�หนดรายชื่อ
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เอกสารแนบที่ 1
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เพือ่ สิทธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ย่อยจะสามารถกำ�หนดได้ ก็ตอ่ เมือ่ สำ�นักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมตั กิ ารเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแล้ว
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เคยอยู่ภายใต้
การควบคุมของบริษัท แต่เมื่อมีการ Spin-off ออกไป ดูเหมือนว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะเสียผลประโยชน์ เนื่องจากรายได้ของบริษัทก็จะลด
ลง นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยเรือ่ งความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ และความไม่แน่นอนของเงินปันผลทีบ่ ริษทั จะได้รบั จากบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท
เซอร์วิส จำ�กัด คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้คำ�นึงถึงประเด็นดังกล่าวหรือไม่
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า ถึงแม้ว่าการรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากผลการดำ�เนินงานของ
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด (บริษัทย่อย) จะลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 45 แต่สิ่งที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ คือ มูลค่าของหุ้นของ
บริษัทที่ถืออยู่นั้นจะสะท้อนมูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าวด้วยเช่นกัน ในอดีตที่ผ่านมา มูลค่าหุ้นของบริษัทย่อยไม่มีราคาตลาดอ้างอิง แต่
เมื่อนำ�หุ้นของบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนก็จะทราบว่าราคาหุ้นของบริษัทย่อยเป็นเท่าใด ส่วนผล
การดำ�เนินงานของบริษัทย่อยจะสะท้อนราคาหุ้นของบริษัทย่อยและรับรู้ในงบการเงินรวมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เงินปันผลที่บริษัทเคยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นปี
ละ 2 ครั้ง จะยังคงจ่ายได้ในอัตรา 0.12 บาท ต่อหุ้นต่อครั้ง หรือไม่
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ผมเป็นทั้งผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของบริษัท ผมขอตอบในฐานะผู้บริหารของ
บริษัทว่า การพึ่งพิงบริษัทตลอดไปนั้นจะทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ไม่คล่องตัว การ Spin-off ออก
ไปจะเกิดผลดีตอ่ บริษทั และบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จำ�กัด มากกว่า บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จำ�กัด สามารถระดมทุนได้ดว้ ยตัวเอง
บริษัทก็จะไม่มีภาระที่จะต้องให้ความสนับสนุนหรือความช่วยเหลือทางการเงิน นอกจากนี้ เงินปันผลที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
0.12 บาท ต่อหุ้นนั้น มาจากผลการดำ�เนินงานของบริษัท บริษัทยังไม่เคยได้รับเงินปันผลจากบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแผนการนำ�บริษัทย่อย คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์เอ็มเอไอ (Spin-off) และพิจารณาอนุมตั ใิ นหลักการการจัดโครงสร้างทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จำ�กัด ตามแผนการ
Spin-off ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จำ�นวนเสียงทั้งหมด		
: 571,497,122 เสียง
เห็นด้วย			
: 571,496,822 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999475
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย		
: 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ0.0000525
งดออกเสียง		
: ไม่มี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จองซื้อตาม
สัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
คุณอรินทร์ได้ชแ้ี จงว่า ตามทีบ่ ริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จำ�กัด จะเพิม่ ทุนและเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ประชาชน (IPO) และผูถ้ อื
หุ้นเดิมของบริษัท จำ�นวน 200 ล้านหุ้น จะส่งผลให้ส่วนแบ่งกำ�ไรและสิทธิในการออกเสียงของบริษัทในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
จำ�กัด ลดลงจากร้อยละ 61 เหลือร้อยละ 45.75 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับผู้
ถือหุ้นของบริษัทจากสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทในบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ที่ลดลง (Dilution Effect) คณะกรรมการบริษัท
เห็นควรที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด จำ�นวน 96 ล้านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 ของจำ�นวนหุ้น IPO ให้ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทสามารถใช้สิทธิจองซื้อได้ตามสัดส่วน
การถือหุ้นของตนในบริษัท (Pre-emptive Right) นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำ�นาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น IPO ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้
สำ�เร็จลุล่วง
หลังจากนัน้ คุณอรินทร์ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง โดยขอให้ผถู้ อื หุน้ บอกชือ่ และนามสกุล
ก่อนที่จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระนี้
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เอกสารแนบที่ 1
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า ถ้ามีหุ้นของบริษัทจำ�นวน 100 หุ้น จะได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
จำ�กัด จำ�นวนกี่หุ้น
คุณอรินทร์ แจ่มนารี ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำ�นวน 10 หุ้น จะได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด จำ�นวน 1 หุ้น หรือคิดอัตราส่วนเท่ากับ 10 : 1
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการกำ�หนดว่า ผู้ถือหุ้น
ของบริษัทได้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด จำ�นวน 96 ล้านหุ้น และประชาชนทั่วไปได้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุน จำ�นวน 104 ล้านหุ้น
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ชี้แจงว่า บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(มหาชน) มีทนุ จดทะเบียน 480 ล้านบาท ประกอบด้วยหุน้ สามัญจำ�นวน 960 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท บริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ
จำ�กัด มีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำ�นวน 600 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ภายหลังการปรับลดมูลค่า
ที่ตราไว้ของหุ้นให้เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท) บริษัทย่อยจะเสนอขายหุ้น IPO จำ�นวน 100 ล้านบาท เท่ากับจำ�นวน 200 ล้าน
หุ้น ซึ่งคำ�นวณเป็นอัตราส่วนของจำ�นวนหุ้นของบริษัทต่อจำ�นวนหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยได้เท่ากับ 5 : 1 ที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณา
ร่วมกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทแล้วมีความเห็นว่าอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท
ที่เหมาะสม คือ 10 : 1 ทั้งนี้ เพื่อให้มีจำ�นวนเศษหุ้นน้อยที่สุด โดยได้พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ อาทิ เกณฑ์จำ�นวนหุ้นที่เสนอขายแก่ประชาชน
เกณฑ์การกระจายการถือหุ้นรายย่อย ความเหมาะสมและความจำ�เป็นของจำ�นวนเงินที่บริษัทย่อยต้องการใช้จากการระดมทุน เป็นต้น
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ในกรณีผู้ถือหุ้นของบริษัทบางส่วนไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น
เพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด หุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจะดำ�เนินการอย่างไร
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ทีป่ รึกษาทางการเงินจากบริษทั แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ชีแ้ จงว่า หุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท
เซอร์วิส จำ�กัด ที่นำ�มาขาย IPO มีจำ�นวนทั้งสิ้น 200 ล้านหุ้น โดยเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำ�นวน 96 ล้านหุ้น (ร้อยละ 48 ของหุ้น
IPO) และเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป จำ�นวน 104 ล้านหุ้น (ร้อยละ 52 ของหุ้น IPO) ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้น หุ้น
เพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าวจะนำ�มาจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปเป็นลำ�ดับต่อไป
ผู้ถือหุ้น: คุณยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทสามารถจองเกินสิทธิที่จะซื้อหุ้นได้หรือไม่
นายไพบูลย์ อรุณประสบสุข ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำ�กัด ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่สามารถจอง
เกินสิทธิที่จะซื้อหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดไว้ ถ้าต้องการจองเกินสิทธิที่จะซื้อหุ้น ผู้ถือหุ้นจะต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดจำ�หน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) ของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ส่วนการยื่นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน (การยื่น filing) คาดว่าจะดำ�เนินการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ และจะต้องได้รับการอนุมัติจากสำ�นักงาน
ก.ล.ต. หลังจากนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงจะสามารถกำ�หนดวันกำ�หนดสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย (Record Date) และ
ประกาศให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนทราบต่อไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณอรินทร์จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในวาระนี้
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทได้จองซื้อตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) และอนุมัติการมอบอำ�นาจให้คณะกรรมการบริษัทดำ�เนินการใดๆ
เกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ เพิม่ ทุนของบริษทั ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จำ�กัด ให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ให้ส�ำ เร็จลุลว่ ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
จำ�นวนเสียงทั้งหมด		
เห็นด้วย			
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย		
งดออกเสียง		

: 571,496,919 เสียง
: 571,496,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000
: ไม่มี
: ไม่มี

หลังจากพิจารณาวาระที่ 3 เสร็จสิ้นแล้ว คุณอรินทร์ได้สอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอวาระการประชุม ซักถาม และแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกหรือไม่

13

เอกสารแนบที่ 1
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า การ Spin-off บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
จะมีผลทำ�ให้รายได้ของบริษัทลดลง ดังนั้น บริษัทมีกลยุทธ์หรือธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาชดเชยการลดลงของรายได้หรือไม่
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า คุณพงษ์ชัยจะเป็นผู้นำ�เสนอเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ของบริษัทในช่วงท้าย
ของการประชุม
ผู้ถือหุ้น: คุณยงยุทธ วงศ์ประภาธิวัฒน์ สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของผลการดำ�เนินงานตามวาระที่ 8 ของรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2556
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะรายงานให้ที่ประชุมรับทราบในช่วงท้ายของการประชุมเช่น
เดียวกัน
ผู้ถือหุ้น: คุณชัยนันท์ กิติสารศักดิ์ สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายการลงทุนตามโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ซึ่งมีการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นผู้รับซื้อหรือไม่
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัททราบว่ามีการออกประกาศคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 และบริษัทมีความสนใจในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ประกาศดังกล่าวได้กำ�หนด
คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าร่วมโครงการว่า จะต้องมีวตั ถุประสงค์ของบริษทั ให้ด�ำ เนินการเกีย่ วกับการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า และกำ�หนดระยะเวลาการ
ยื่นแบบคำ�ขอขายไฟฟ้าไว้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2556 ซึ่งมีระยะเวลากระชั้นชิด ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกจำ�นวน 1 ข้อ คือ การประกอบ
กิจการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า เนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทที่มีอยู่ปัจจุบัน จำ�นวน 50 ข้อ ไม่ครอบคลุมถึงการประกอบธุรกิจดังกล่าว
ตลอดจนการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์ของบริษทั ข้างต้น ดังนัน้ วาระการประชุม
ที่เพิ่มเติมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีดังนี้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำ�นวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่ายไฟฟ้า
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท
ผูถ้ อื หุน้ : คุณวิภา สุวนิต ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามว่า บริษทั จะดำ�เนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ ได้ทันเวลาหรือไม่
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การจัดเตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียนและการดำ�เนินการจด
ทะเบียนจะใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า บริษัทสามารถผลิตอุปกรณ์สำ�หรับระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV
Rooftop) ได้เองหรือไม่
คุณพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า บริษทั เคยผลิตอุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้า (Battery Charger
Controller Inverter: Invert/Charger) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่บริษัทออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovaltaic Module)
ทำ�หน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาเก็บไว้ในอุปกรณ์สำ�รองไฟ (Battery) และทำ�หน้าที่จ่ายไฟฟ้าที่อยู่ในอุปกรณ์
สำ�รองไฟดังกล่าว เพื่อจำ�หน่ายให้กับโครงการ “Solar Home System Project” สำ�หรับหมู่บ้านที่อยู่ตามภูเขาสูงและเกาะต่างๆ กว่า 239,000
ครัวเรือน ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัทจะต้องซื้อจากผู้จัดจำ�หน่าย และหากบริษัทเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
บริษัทจะต้องทำ�การติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานของบริษัท
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทจะติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเฉพาะบนหลังคาโรงงานของบริษัทเท่านั้น บริษัทไม่ได้ผลิต
อุปกรณ์เพื่อจำ�หน่ายใช่หรือไม่
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โรงงานของบริษัทจะเป็นผู้ขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
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ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามต่อไปว่า บริษัทจะผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อจำ�หน่ายให้กับบุคคลภายนอกด้วยหรือไม่
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชึ้แจงว่า บริษัทสามารถผลิตอุปกรณ์ควบคุมการประจุและแปลงกระแสไฟฟ้าเพื่อจำ�หน่าย
ได้ ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัทไม่ได้เป็นผู้ผลิต
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า ทำ�ไมจะต้องมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทด้วย
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 ระบุว่า บริษัทมีวัตถุประสงค์
จำ�นวน 50 ข้อ ดังนั้น เมื่อบริษัทแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจาก 50 ข้อ เป็น 51 ข้อ จึงจำ�เป็นจะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทให้สอดคล้องกับจำ�นวนวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วยเช่นเดียวกัน
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดๆ คุณชัชวินจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัท และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำ�นวน 1 ข้อ คือ ประกอบกิจการผลิตและจำ�หน่าย
ไฟฟ้า ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จำ�นวนเสียงทั้งหมด		
เห็นด้วย			
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย		
งดออกเสียง		

มติ

: 571,486,819 เสียง
: 571,486,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000
: ไม่มี
: ไม่มี

ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติอนุมตั กิ ารแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3 เพือ่ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิม่ เติมวัตถุประสงค์
ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
จำ�นวนเสียงทั้งหมด		
: 571,486,819 เสียง
เห็นด้วย			
: 571,486,819 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000000
คัดค้าน/ไม่เห็นด้วย		
: ไม่มี
งดออกเสียง		
: ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องใดที่จะเสนอให้พิจารณาอีก คุณอรินทร์จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
ผู้ถือหุ้น: คุณไกรวัลย์ คทวณิช ได้กล่าวชมเชยและเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
• การไม่ได้นำ�เช็คของตนเองซึ่งเป็นลูกค้าของบริษัท ไปฝากธนาคารโดยทันที เนื่องจาก สินค้าดังกล่าวยังมีปัญหาการใช้งานอยู่ ถือได้ว่า
เป็นจรรยาบรรณที่ดีของบริษัท
• ในขณะที่ตนเองเดินออกไปข้างนอกห้องประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทคิดว่า ตนเองกำ�ลังจะกลับบ้านแล้ว และคงลืมโน๊ตบุ๊คทิ้งไว้ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่บริษัทจึงรีบเดินตามมา และนำ�โน๊ตบุ๊คส่งคืนให้กับตนเอง การกระทำ�ดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
• ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน ตนเองได้มีข้อท้วงติงบริษัท เรื่อง ข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลการรับชำ�ระเงินจากลูกค้า โดย
เจ้าหน้าที่ของบริษัท บริษัทได้ดำ�เนินการแก้ไขโดยการนำ�ระบบ Bill Payment มาใช้งาน ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดดังกล่าวได้ อย่างไร
ก็ตาม ระบบดังกล่าวยังใช้งานได้ไม่สมบูรณ์ โดยสามารถจ่ายชำ�ระที่เคาน์เตอร์ธนาคารได้ แต่ยังไม่สามารถจ่ายชำ�ระทางอินเตอร์เน็ต
ได้ ดังนั้น ตนเองจึงอยากฝากให้บริษัทช่วยติดตามการพัฒนาและการปรับปรุงระบบดังกล่าวให้สมบูรณ์ต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและ
เพิ่มผลกำ�ไรให้กับบริษัท
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกิจตู้เติมเงิน ดังนี้
•
•

เป็นธุรกิจให้บริการผ่านเครื่องเติมเงินอัตโนมัติที่รู้จักกันในนาม “ตู้บุญเติม”
เป็นการดำ�เนินธุรกิจในรูปแบบแฟรนไชส์ บริษทั เป็นเจ้าของกรรมสิทธิใ์ นตูบ้ ญ
ุ เติมและระบบต่างๆ ผูร้ ว่ มทุนเป็นผูแ้ ทนบริการทำ�หน้าที่
ดูแลรักษาตูอ้ ยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน เก็บเงินออกจากตูแ้ ละนำ�เงินส่งให้กบั บริษทั โดยได้รบั ผลตอบแทนในรูปแบบของค่าคอมมิชชัน่
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•
•
•

ปัจจุบัน มีการติดตั้งตู้ไปแล้วประมาณ 25,000 ตู้ กระจายอยู่ทั่วประเทศ แบ่งออกเป็น กรุงเทพฯ 4,000 ตู้ ภาคอีสาน ร้อยละ 25 ภาค
ตะวันออก ร้อยละ 16 ภาคเหนือ ร้อยละ 10 และภาคใต้ ร้อยละ 12
ในเดือนสิงหาคม 2556 มียอดเติมเงินประมาณ 658 ล้านบาท จำ�นวนรายการที่ลูกค้าใช้บริการต่อวันเกินกว่า 790,000 รายการต่อวัน
บริษัทคาดว่าจะยอดเติมเงินทั้งปีประมาณ 7,500 ล้านบาท และจะมีกำ�ไรสุทธิประมาณ 100-120 ล้านบาท ในปีหน้า บริษัทมีแผนจะ
ขยายจำ�นวนตู้เพิ่มขึ้นอีก 10,000 ตู้ โดยใช้เงินจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้
มีการพัฒนาตู้ออกมาหลายรูปแบบ เช่น ตู้เติมเงินที่เป็นตู้โทรศัพท์สาธารณะ เครื่องรับชำ�ระเงินขนาดเล็ก ตู้ขายน้ำ�กรองซึ่งสามารถเติม
เงินได้ ตู้แลกเหรียญซึ่งสามารถเติมเงินได้ เป็นต้น

คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวเสริมว่า ระบบ Back office ของธุรกิจตู้บุญเติมมีลักษณะเทียบเคียงกับระบบของ
ธนาคารที่เรียกว่า Core Banking ปัจจุบันมีลูกค้ามาใช้บริการเติมเงินผ่านตู้ของบริษัทประมาณ 7-8 แสนรายการต่อวัน หรือ 24 ล้านรายการ
ต่อเดือน ยอดเติมเงินต่อครั้งโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 20 บาท ต่อจากนั้น คุณพงษ์ชัยได้กล่าวถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี LED ได้แก่ หลอดไฟ
และโคมไฟถนนชนิด LED โดยอธิบายถึงมูลค่าตลาดของไฟส่องสว่างสำ�หรับปี 2556 แนวโน้มของตลาดหลอดไฟและโคมไฟชนิด LED
คุณชัชวิน พิพัฒน์โชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดและคู่แข่งขันที่อยู่ในตลาด
หลอดไฟและโคมไฟชนิด LED ของประเทศไทย
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อไปว่า โคมไฟถนนชนิด LED ของบริษัทเริ่มผลิตและจำ�หน่ายตามหมู่บ้านจัดสรร
รวมถึงเข้าร่วมประมูลในโครงการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบ้างแล้ว โคมไฟถนนดังกล่าวจะช่วยประหยัดพลังงานได้กว่าโคมไฟรูปแบบ
เดิมประมาณ 5 เท่า และคาดว่าจะใช้เวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี โคมไฟถนนของบริษัทได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือ “มอก.”
เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้น คุณพงษ์ชัยได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
ผู้ถือหุ้น: คุณวิภา สุวนิต ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาด (Market share) ขอหลอด
ไฟและโคมไฟชนิด LED เท่าใด และบริษัทมีเป้าหมายของรายได้จากสินค้าดังกล่าวเป็นจำ�นวนเงินเท่าใด
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษัทเพิ่งเริ่มต้นในธุรกิจนี้และอยู่ในช่วงของการวางแผนการตลาดและการจัด
หน่าย โดยคาดว่าจะผลิดและจำ�หน่ายภายในประเทศก่อน บริษัทวางตำ�แหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัท (Market Positioning) ไว้สูงกว่าสินค้า
ของประเทศจีนแต่ต่ำ�กว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศ (International Brand) โดยราคาจะถูกกว่าสินค้าที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศ แต่จะ
รับประกันคุณภาพของสินค้านานถึง 3 ปี นอกจากนี้ สินค้าของบริษทั จะผลิตและขายในโครงการประมูลของหน่วยงานภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า บริษัทจะต้องลงทุนในเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมอีกหรือไม่ และบริษัทมีเป้าหมายของรายได้จากการขาย
สินค้าดังกล่าวเป็นอย่างไร
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร อธิบายว่า เครื่องจักรที่ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับโคมไฟถนนชนิด LED ไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่ม สามารถใช้เครื่องจักรที่ผลิดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ และเป้าหมายของยอดขายของสินค้าดังกล่าวขึ้น
อยู่กับว่าบริษัทจะชนะการประมูลงานโครงการที่เกี่ยวกับโคมไฟถนนชนิด LED ได้มากหรือน้อยเพียงใด
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามต่อว่า กำ�ลังการผลิตสำ�หรับการผลิตโคมไฟถนนชนิด LED คาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของกำ�ลังการ
ผลิตทั้งหมดของบริษัท และการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของเครื่องจักรจะใช้เวลานานเท่าใด
คุณพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริษทั ยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้ ในไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า น่าจะมีความคืบหน้าที่
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเน้นการขายสินค้าดังกล่าวในงานประมูลโครงการของภาครัฐ ซึ่งขึ้นอยู่กับการจัดสรรงบประมาณสำ�หรับ
โครงการโคมไฟถนนชนิด LED เพื่อเปลี่ยนทดแทนโคมไฟถนนรูปแบบเดิมของหน่วยงานภาครัฐ ส่วนการปรับเปลี่ยนสายการผลิตของ
เครื่องจักรนั้น บริษัทสามารถดำ�เนินการผลิตได้สินค้าได้ทันทีที่มีคำ�สั่งซื้อของลูกค้า
ผูถ้ อื หุน้ : คุณวิภา สุวนิต ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย เสนอแนะว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ หน้า อยากให้บริษทั นำ�เสนอใน
รูปแบบของการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario Analysis) เช่น Best case scenario หรือ Worse case scenario เป็นต้น และได้สอบถามต่อไป
ว่า บริษัทสามารถเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประมูลโครงการตามที่คุณพงษ์ชัยได้กล่าวถึงได้หรือไม่
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นายสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวดังอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนการตลาด ซึ่งคาดว่าจะมีรายละเอียดที่
ชัดเจนในไตรมาสที่ 1 ของปีหน้า
ผูถ้ อื หุน้ : คุณวิภา สุวนิต ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามต่อว่า ในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีแ่ ล้วมีผถู้ อื หุน้ เสนอแนะ
ให้เติมเกลือแร่ในน้ำ�ดื่มของบริษัทที่ผลิตด้วยระบบ RO (Reverse Omosis) บริษัทได้ดำ�เนินการแล้วหรือยัง
คุณพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า สินค้าดังกล่าวยังอยู่ในช่วงทดสอบระบบและทดสอบตลาด ยังไม่ได้วางจำ�หน่าย
โดยทั่วไปและยังไม่เติมเกลือแร่ลงไปน้ำ�ดื่ม ซึ่งในกรณีที่เป็นน้ำ�ดื่มที่บรรจุขวด บริษัทจะต้องขออนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือ “อย” ก่อน
ผู้ถือหุ้น (ไม่ได้แสดงชื่อ) สอบถามว่า ธุรกิจอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking System) ของบริษัทจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นระบบ 3G หรือไม่ และเหตุการณ์น้ำ�ท่วมในปีนี้จะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่
คุณพงษ์ชยั อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า ระบบการรับส่งข้อมูลของบริษทั ทีใ่ ช้งานอยูเ่ ป็นระบบ GPRS ของบริษทั แอดวานซ์
อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มหาชน) (“เอไอเอส”) ซึ่งได้รับสัญญาสัมปทานเพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ เป็น
ระยะเวลา 25 ปี (สิน้ สุดในเดือนกันยายน 2558) จากบริษทั ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (“ทีโอที”) เมือ่ สัญญาสัมปทานดังกล่าวสิน้ สุดลง เอไอเอสจะ
ต้องทำ�การส่งมอบอุปกรณ์และระบบต่างๆ ทีไ่ ด้สร้างขึน้ ตามสัญญาให้กบั ทีโอที ซึง่ ถ้าหากทีโอทีไม่อนุญาตให้เอไอเอสเป็นผูใ้ ห้บริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ต่อไป บริษัทก็จะต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบ 3G แทน โดยบริษัทจะต้องเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่เพื่อให้
อุปกรณ์ GPS ของบริษัทรองรับการใช้งานในระบบ 3G ได้ ส่วนการเติบโตของธุรกิจนี้ ธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่สร้างผลกำ�ไรมาโดยตลอด
และจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัททุกปี ปัจจุบัน มียานพาหนะที่ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ของบริษัทประมาณ 15,000 คัน ส่วนปัญหาน้ำ�ท่วมในปีนี้
ยังไม่ได้รับรายงานว่ามีความเสียหายร้ายแรงเหมือนกับเหตุการณ์น้ำ�ท่วมใหญ่ในปี 2554
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ของบริษัทจึงได้กล่าวเรียนเชิญประธานฯกล่าวปิดการประชุม
คุณสนิท วรปัญญา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ประธานฯได้แสดงความเชื่อมั่นว่า บริษัทมีความมุ่ง
มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้าของบริษทั โดยหน่วยงานวิจยั และพัฒนาของบริษทั อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความเจริญเติบโต
และมั่นคง ตลอดจนก้าวเข้าสู่ตลาดระดับประชาคมอาเซียน (AEC) นอกจากนี้ ประธานฯยังเชื่อมั่นว่าธุรกิจตู้เติมเงินก็จะมีความเจริญเติบโต
ต่อไปในอนาคตด้วยเช่นกัน และลำ�ดับสุดท้าย ประธานฯกล่าวปิดการประชุมผู้ถือหุ้น
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
					
				
					
ลงชื่อ _______________________________ ประธานที่ประชุม
						
(นายสนิท วรปัญญา)
					
					
ลงชื่อ _______________________________ ผู้บันทึกการประชุม
						
(นางสาวอริสา คงศิริเชวง)
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