รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ของ
บริษัท ฟอร์ ท คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีประชุม
ประชุมเมือวันจันทร์ ที 23 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชัน 7 อาคารสํานักงานของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) เลขที 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เริมการประชุม
นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย เจ้าหน้าที บริ ษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นที เข้าร่ วมประชุมและแนะนําคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
ผูส้ อบบัญชีและทีปรึ กษากฎหมายอิสระของบริ ษทั ดังนี
กรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายสนิท วรปั ญญา
2. นายสุธรรม มลิลา
3. นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก
4. นายพงษ์ชยั อมตานนท์
5. นางรังสี เลิศไตรภิญโญ
6. นายแกลิก อมตานนท์
7. นางมาทินี วันดีภิรมย์
8. นางสาวชลธิชา ศิริพงศ์ปรี ดา

ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริ ษทั /กรรมการอิ ส ระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน/ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ ษทั /รองประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน/กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั /กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษทั

กรรมการทีไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์

กรรมการบริ ษทั /กรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี ยง

ผู้บริหาร
1. นายชัชวิน พิพฒั น์โชติธรรม
2. นายอริ นทร์ แจ่มนารี

ผูช้ ่วยประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการบริ หารความเสี ยง
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน/เลขานุการบริ ษทั

ผู้สอบบัญชีและทีปรึกษากฏหมายอิสระ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์
2. นางสาวฐิติมา ผดุงถิน
3. นายจรด จุลสิ กขี

ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ทนายความอิสระ ซึงเป็ นผูส้ งั เกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนน

นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เรี ยนเชิญ นายสนิ ท วรปั ญญา ประธานกรรมการบริ ษทั /กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ทํา
หน้าทีประธานในทีประชุม
ประธานฯได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นที เข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 และกล่าวเปิ ดประชุม หลังจากนัน
ประธานฯได้มอบหมายให้นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมเพือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม

ก่อนเข้าสู่การประชุม นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้ชีแจงให้ทีประชุมรับทราบเกียวกับองค์ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุน้ ทีมาด้วยตนเอง
จํานวน 39 ราย และผูร้ ับมอบฉันทะจํานวน 36 ราย รวมจํานวนทังสิ น 75 ราย โดยนับจํานวนหุ ้นได้ 609,363,424 หุ ้น คิด
เป็ นร้อยละ 63.48 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วของบริ ษทั ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย
ต่อจากนัน นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ชีแจงให้ทีประชุมรับทราบเกียวกับวิธีปฏิบตั ิในการออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี
















ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสี ยงหนึงเสี ยงต่อหนึงหุน้
ผูถ้ ือหุน้ แต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีตนถือรวมกับจํานวนหุน้ ทีรับมอบฉันทะมา
ในการลงคะแนนแต่ล ะวาระนัน ขอให้ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูร้ ั บ มอบฉัน ทะทุ กท่ านทําเครื องหมายถูก ในช่ อ งที ประสงค์
ลงคะแนนของแต่ละวาระ พร้อมทังลงลายมือชือกํากับ
กรณี ผูม้ อบฉันทะที มีการลงคะแนนเสี ยงไว้เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วในใบมอบฉันทะจะไม่มีการแจกบัตรลงคะแนนเสี ยง
และผูน้ ับคะแนนจะนําคะแนนไปรวมกับบัตรลงคะแนน เว้นแต่ มีการลงคะแนนมาเพียงบางวาระ หรื อ มอบให้ผรู ้ ับ
มอบฉันทะลงคะแนนแทนจึงจะได้บตั รลงคะแนนในวาระนัน
ผูถ้ ือหุ ้นท่านใดทีมีส่วนได้เสี ยเป็ นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสี ยงในวาระนัน หรื อ บริ ษทั อาจเชิญให้ผถู ้ ือหุ ้นออก
จากทีประชุมได้เป็ นการชัวคราวในวาระนันๆ
การลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ บริ ษ ัทจะสอบถามว่ามี ผูใ้ ดไม่ เห็ น ด้วยหรื องดออกเสี ยงหรื อไม่ หากมี ขอให้ท ํา
เครื องหมายในช่อง “ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง” ในบัตรลงคะแนน และให้ยกมือขึน เพือให้เจ้าหน้าทีดําเนินการเก็บ
บัตรลงคะแนน เพือนําไปตรวจนับ
บัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ ้นที เห็ นด้วย บริ ษทั จะเก็บหลังจากปิ ดประชุมโดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านส่ งให้กบั เจ้าหน้าที
ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้องประชุม
วาระที 5 ซึ งเป็ นวาระแต่งตังกรรมการ ขอให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านส่ งบัตรลงคะแนนในวาระให้แก่เจ้าหน้าที ไม่วา่ จะ
ออกเสี ยงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงก็ตาม
บริ ษทั จะนับคะแนนเสี ยงแต่ละวาระด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
ในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั จะใช้วธิ ีการหักคะแนนเสี ยงทีไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยงและบัตรเสี ย ออกจากจํานวนเสี ยง
ทังหมด และส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วย
ในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึ งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้
ประธานในทีประชุมออกเสี ยงชีขาดเพิมขึนอีกหนึงเสี ยง
ในกรณี อืน ซึ งมีกฎหมายและข้อบังคับบริ ษทั กําหนดไว้แตกต่างจากกรณี ปกติ ก็ให้ดาํ เนิ นการให้เป็ นไปตามทีกําหนด
นัน โดยจะแจ้งให้ทราบผูถ้ ือหุน้ ในทีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
บริ ษทั จะแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสี ยงในวาระถัดไปสิ นสุดลง

นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย ได้ชีแจงต่อไปว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 บริ ษทั ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั เพือให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุม แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นรายใดเสนอระเบี ยบวาระการประชุมแต่
อย่างใด ดังนัน คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จํานวน 9 วาระ
ตามทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิเมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย เริ มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้แถลงต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2560 เมือวันศุกร์ ที 7 เมษายน
2560 และได้จดั ทําและนําส่ งสําเนารายงานการประชุมให้แก่หน่ วยงานที เกี ยวข้องภายในระยะเวลาที กําหนด ตลอดจน
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั รวมทัง ได้จดั ส่ งสําเนารายงานประชุมให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปี 2561 เพือให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณารายละเอียด
ในรายงานการประชุมดังกล่าวเห็นว่าครบถ้วนถูกต้อง ทีประชุมผูถ้ ือหุน้ สมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

หลังจากนัน นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็ นในประเด็นทีเกี ยวข้อง โดย
ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น บอกชื อและนามสกุลก่ อนที จะสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น แต่ไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถาม ดังนัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย จึงขอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติ

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,424
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากเมือตอนเริ มประชุม
วาระที 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2560
นายอริ นทร์ แจ่มนารี ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดําเนิ นงานสําหรับปี 2560 ให้ทีประชุมรับทราบ
ดังนี
การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสําคัญ












ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 บริ ษทั ฟอร์ท เวนดิง จํากัด ได้เพิมทุนจดทะเบียนจาก 80 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 8,000,000
หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เป็ น 320 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 32,000,000 หุ ้น มูลค่าที ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)
โดยการออกหุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 24,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 10 บาท จําหน่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุน้
ในเดื อนมกราคม 2560 บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) อนุมตั ิการจําหน่ายสิ นทรัพย์ให้กบั บริ ษทั
ฟอร์ ท สมาร์ ท เทรดดิ ง จํากัด ซึ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) ในมูลค่ารวม
98,841,721 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
ในเดื อนมกราคม 2560 บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เทรดดิ ง จํากัด ได้เพิมทุ นจดทะเบี ยนจาก 1 ล้านบาท (หุ ้น สามัญ
100,000 หุน้ มูลค่าทีตราหุน้ ไว้หุน้ ละ 10 บาท) เป็ น 100 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าทีตราหุน้ ไว้หุ้น
ละ 10 บาท) และในเดือนพฤษภาคม 2560 เพิมทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 10,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราหุน้ ไว้หุน้ ละ 10 บาท) เป็ น 300 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 30,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) โดยบริ ษทั
ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วสิ จํากัด (มหาชน) ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 99.99
ในเดือนสิ งหาคม 2560 บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ท เทรดดิง จํากัด ลงทุนจัดตังบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ท ดิจิตอล จํากัด ด้วย
ทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว จํานวน 100 ล้านบาท (หุน้ สามัญ 10,000,000 หุ ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เพือ
ดําเนิ นธุรกิจเป็ นตลาดกลางในการซื อขายออนไลน์ (e-Marketplace) ภายใต้ชือ “BeMall” และรับรองการขยายตัว
ของธุรกิจทีเกียวข้องกับพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ (e-Commerce) โดยบริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ ท เทรดดิง จํากัด ถือหุ ้นใน
อัตราร้อยละ 60
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริ ษทั มีมติอนุมตั ิการหยุดดําเนิ นกิจการของ Mindmap Commtech lnc. เนื องจากบริ ษทั
ดังกล่าวประสบปั ญหาในการดําเนินงานและไม่เป็ นไปตามแผนงานทีกําหนดไว้
ในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เทรดดิ ง จํากัด เข้าซื อหุ ้นบุ ริมสิ ทธิ ของบริ ษทั บ๊อกซ์24 จํากัด
จํานวน 6,195 หุ ้น คิดเป็ นอัตราร้อยละ 8 ของทุนจดทะเบียน 7,118,800 บาท (หุ ้นสามัญ 53,223 หุ ้น หุ ้นบุริมสิ ทธิ
17,965 หุน้ มูลค่าทีตราไว้หุน้ ละ 100 บาท)

สรุ ปผลการดําเนินงาน
(หน่วย: ล้านบาท)
รายได้จากธุรกิจหลัก
กําไรขันต้น
กําไรสุทธิ

ปี 2560
6,950
1,647
272

ปี 2559
5,262
1,466
366

ปี 2558
5,021
1,519
460

รายได้แยกตามธุรกิจ

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมรายได้จากธุรกิจหลัก

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
2,300
33
483
7
913
13
3,254
47
6,950
100

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
1,657
32
264
5
1,022
19
2,319
44
5,262
100

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
1,318
26
727
14
1,388
28
1,588
32
5,021
100

ธุรกิจอีเอ็มเอส
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจอีเอ็มเอสสําหรับปี 2560 จํานวน 2,300 ล้านบาท เพิมขึน 643 ล้านบาท หรื อเพิมขึน ร้อยละ 39 เมือ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึ งมีจาํ นวน 1,657 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิมขึนของคําสังซื อของลูกค้ารายใหญ่ราย
หนึงของงานรับจ้างผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ธุรกิจโทรคมนาคม
บริ ษทั มี รายได้จากธุ รกิ จโทรคมนาคมสําหรั บปี 2560 จํานวน 483 ล้านบาท เพิมขึ น 219 ล้านบาท หรื อร้อยละ 83 เมื อ
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนซึ งมีจาํ นวน 264 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิมขึนของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ Set-top box
และอุปกรณ์โทรคมนาคม รวมถึงรายได้จากงานติดตังเสาอากาศ Indoor WIFI
ธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้ อง
บริ ษทั มีรายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้องสําหรับ ปี 2560 จํานวน 913 ล้านบาท ลดลง 109 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ
11 เมือเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อนซึ งมีจาํ นวน 1,022 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพัฒนาระบบ ERP
และงานติดตังระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง LED สําหรับอาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึ งได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จ
ในระหว่างปี 2559
ธุรกิจให้ บริ การรายย่ อย
บริ ษทั มีรายได้สาํ หรับปี 2560 จํานวน 3,254 ล้านบาท เพิมขึน 935 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 40 เมือเปรี ยบเทียบกับปี
ก่อนซึ งมีจาํ นวน 2,319 ล้านบาท บริ ษทั มียอดใช้บริ การผ่าน “ตูบ้ ุญเติม” สําหรับปี 2560 จํานวน 36,174 ล้านบาท เพิมขึน
12,791 ล้านบาท หรื อร้อยละ 55 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ซึ งมีจาํ นวน 23,383 ล้านบาท ทังนี ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั
มีตูเ้ ติมเงินจํานวน 124,653 ตู ้ กระจายอยูท่ วประเทศ
ั

กําไรขันต้นและอัตรากําไรขันต้น

ธุรกิจอีเอ็มเอส
ธุรกิจโทรคมนาคม
ธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้อง
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
รวมกําไรขันต้ น

ปี 2560
ล้านบาท ร้อยละ
446
19
133
28
145
16
923
28
1,647
24

ปี 2559
ล้านบาท ร้อยละ
354
21
101
38
296
29
715
31
1,466
28

ปี 2558
ล้านบาท ร้อยละ
277
21
212
29
514
37
516
32
1,519
30

ธุรกิจอีเอ็มเอส
กําไรขันต้นสําหรับปี 2560 จํานวน 446 ล้านบาท เพิมขึน 92 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 26 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ซึ ง
มีกาํ ไรขันต้นจํานวน 354 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเพิมขึนของกําไรขันต้นของลูกค้ารายใหญ่รายหนึงของงานรับจ้าง
ผลิตและประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิ กส์ ขณะที อัตรากําไรขันต้นสําหรับปี 2560 อยู่ทีร้อยละ 19 ซึ งใกล้เคียงกับอัตรา
กําไรขันต้นสําหรับปี 2559 ทีอยูใ่ นระดับร้อยละ 21
ธุรกิจโทรคมนาคม
กําไรขันต้นสําหรับปี 2560 จํานวน 133 ล้านบาท เพิมขึน 32 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 32 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ซึ ง
มีกาํ ไรขันต้นจํานวน 101 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขันต้นปี 2560 ลดลงจากร้อยละ 38 เป็ นร้อยละ 28 โดยมีสาเหตุ
จากผลิตภัณฑ์ Set-top box มีอตั รากําไรขันต้นทีตํา การลดลงของสัดส่วนของการจําหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคมภายใต้ตรา
สิ นค้าของบริ ษทั ซึงมีอตั รากําไรขันต้นทีสูง และการปรับลดอัตราค่าจ้างงานติดตังเสาอากาศ Indoor WIFI
ธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้อง
กําไรขันต้นสําหรับปี 2560 จํานวน 145 ล้านบาท ลดลง 151 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 51 เมือเปรี ยบเทียบกับปี ก่อน ซึงมี
กําไรขันต้นจํานวน 296 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการลดลงของงานโครงการพัฒนาระบบ ERP และกําไรขันต้นของงาน
รับเหมาติดตัง CCTV ทีเกิดขึนในปี 2560 มีอตั รากําไรขันต้นทีตํา นอกจากนี งานติดตังระบบไฟฟ้ าแสงสว่าง LED สําหรับ
อาคารในหน่วยงานราชการกระทรวงยุติธรรม ซึงมีอตั รากําไรขันต้นทีสูง ได้ดาํ เนินการแล้วเสร็ จในระหว่างปี 2559
ธุรกิจให้บริ การรายย่อย
กําไรขันต้นสําหรับปี 2560 จํานวน 923 ล้านบาท เพิมขึน 208 ล้านบาท หรื อเพิมขึนร้อยละ 29 เมือเปรี ยบเที ยบกับปี ก่อน
ซึงมีกาํ ไรขันต้นจํานวน 715 ล้านบาท โดยมีสาเหตุจากการเติบโตของธุรกิจตูบ้ ุญเติม
ฐานะการเงิน
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สิ นทรัพย์รวม

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
4,491
3,932
3,811
3,658
2,937
2,163
8,149
6,869
5,974

สิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวน 8,149 ล้านบาท เพิมขึน 1,280 ล้านบาท หรื อร้อยละ 19 เมือเปรี ยบเทียบ
กับสิ นทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งมีจาํ นวน 6,869 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเพิมขึนของเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด และทีดิน อาคาร อุปกรณ์

(หน่วย: ล้านบาท)
หนีสิ นรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
อัตราส่วนหนีสิ นต่อทุน (เท่า)

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
5,429
4,240
3,468
2,720
2,629
2,506
2.0
1.6
1.4

อัตราส่ วนหนีสิ นต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ 2:0:1 เพิมขึนเมือเปรี ยบเทียบกับอัตราส่ วนหนี สิ น
ต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึ งเท่ ากับ 1:6:1 โดยมี สาเหตุจากการเพิมขึ นของเงิ นกู้ยืมระยะสันและ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
กําไรสุทธิต่อหุน้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท/หุน้ )
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท/หุน้ )
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

ปี 2560
0.41
0.42
103

ปี 255
0.48
.

ปี 2558
0.59
0.32
54

อัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังภาษี
เงินได้และขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
หลังจากนายอริ นทร์ แจ่มนารี ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ทีประชุมรับทราบ
นางสาวจัน ทร์ เพ็ญ มี ใย ได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า เพื อให้การดําเนิ น การประชุ มดําเนิ น ไปอย่างกระชับ จึ งขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น
สอบถามเกียวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในวาระถัดไป เนื องจากเป็ นวาระทีเกียวเนื องกัน ทังนี วาระที 2 เป็ นรายงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ทีประชุมรับทราบ ดังนัน จึงไม่มีการลงมติในวาระนี
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
นายอรินทร์ แจ่ มนารี ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ชีแจงต่อทีประชุมว่า งบการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
2560 ปรากฏอยูใ่ นหัวข้อ “งบการเงิน” ในรายงานประจําปี 2560 ซึ งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั โดยผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงือนไขต่องบการเงินดังกล่าว ข้อมูลสําคัญทางการเงินสามารถสรุ ปได้
ดังนี
(หน่วย: ล้านบาท)
สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

2560
8,149
5,429
2,720
7,165
272
0.28

2559
6,869
4,240
2,629
5,426
366
0.38

เพิมขึน (ลดลง)
ล้านบาท
ร้อยละ
1,280
18.6
1,189
28.0
91
3.5
1,739
32.0
(94)
(25.7)
(0.10)
(26.3)

หลังจากนัน นายอริ นทร์ แจ่มนารี ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นบอกชือและ
นามสกุลก่อนทีจะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี
คุณ ศิ ริพ ร ขั ตตพงษ์ ผู้รับมอบฉั น ทะจากผู้ถือหุ้ น สอบถามว่า ในปี 2561 บริ ษ ัทจะมี การเข้าร่ วมงานประมูลโครงการ
อะไรบ้าง และการยกเลิกค่าธรรมเนี ยมโอนเงินของธนาคาร ส่ งผลกระทบต่อผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท
เซอร์วสิ จํากัด มหาชน (“FSMART”) อย่างไร

นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า โครงการสนับสนุนประชาชนในการเปลียนผ่านการ
รับชมโทรทัศน์ภาคพืนดินระบบดิจิตอลระยะที 2 ของกสทช. ทําให้บริ ษทั สามารถระบายสิ นค้าประเภทกล่อง Set-top box
ทียังเหลืออยูจ่ นเกือบหมด เหลือเสาอากาศสําหรับทีวีดิจิตอลอีกจํานวนเงินประมาณ 5-10 ล้านบาท ซึ งกําลังหาช่องทางใน
การระบายสิ นค้า โดยโครงการดังกล่าวเป็ นโครงการทีบริ ษทั ประเมินสถานการณ์ตลาดพลาดไป แต่ยงั คงแก้ไขปั ญหาได้
ทัน ส่ วนกรณี ธนาคารยกเลิกค่าธรรมเนี ยมโอนเงินนัน กลุ่มลูกค้าของธนาคารและกลุ่มลูกค้าของตูบ้ ุญเติมเป็ นคนละกลุ่ม
โดยกลุ่มลูกค้าบุญเติมเป็ นกลุ่มลูกค้าระดับรากหญ้า และ/หรื อไม่มีบญ
ั ชีธนาคาร ทําให้ไม่ได้ส่งผลกระทบกับ FSMART
นับตังแต่ธนาคารมีนโยบายไม่เก็บค่าธรรมเนี ยมโอนเงิน ยอดการเติมเงินไม่ลดลง และยังคงเติบโตอย่างต่อเนื อง การเติม
เงินมือถือผ่านทางธนาคารนัน ธนาคารไม่ได้เก็บค่าธรรมเนี ยมมานานมากแล้ว และเป็ นช่องทางทีไม่ได้รับความนิ ยมจาก
ผูใ้ ช้บริ การ เนืองจากไม่สะดวก และผูใ้ ช้บริ การไม่มีแอปพลิเคชัน ตูบ้ ุญเติมจึงเป็ นช่องทางในการเติมเงินทีสะดวกกว่า
นายพงษ์ ชั ย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ ห าร กล่ าวเพิ มเติ ม ว่า ตังแต่ ธ นาคารเปิ ดให้ บ ริ ก ารเติ ม เงิ น มื อ ถื อ ผ่ าน
แอปพลิเคชันไม่คิดค่าธรรมเนียมอยูแ่ ล้ว นโยบายทีธนาคารประกาศในช่วงทีผ่านมา เป็ นการยกเลิกค่าธรรมเนี ยมโอนเงิน
ต่างธนาคาร ปั จจุบนั ยอดการเติมเงินยังคงเพิมขึนทุกวันอย่างต่อเนือง รายได้ค่าธรรมเนี ยมจากการโอนเงินผ่านตูบ้ ุญเติมคิด
เป็ นร้อยละ 5 ของรายได้ของ FSMART ซึ งถื อว่าเป็ นสัดส่ วนที น้อย โดยเฉพาะอย่างยิงเมื อเปรี ยบเที ยบกับมูลค่าตลาด
ทังหมด
ผู้ถือหุ้น: คุณวสั นต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า FSMART สนับสนุนรายได้ให้กบั บริ ษทั ในลักษณะใด และคิดเป็ นร้อยละ
เท่าไหร่ ของรายได้ของกลุ่มบริ ษทั
นายอรินทร์ แจ่ มนารี ผู้อาํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ปี ทีผ่านมา ธุรกิจให้บริ การรายย่อยมีสดั ส่วนรายได้ร้อยละ
47 ของรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั ซึงเป็ นรายได้ของ FSMART เกือบทังหมด
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า รายได้ดงั กล่าวเป็ นรายได้ในลักษณะใด
นายชั ชวิน พิพัฒ นโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่า บริ ษ ัทถื อหุ ้นที FSMART ร้อยละ 45 ซึ งถื อว่ามี
อํา นาจควบคุ ม FSMART ในทางบัญ ชี จึ ง รวมงบทางการเงิ น ของ FSMART มาทังจํานวน รายได้แ ละค่ าใช้จ่ า ยของ
FSMART ทังหมดถูกรวมมาอยู่ในการจัดทํางบการเงิ นรวมของกลุ่มบริ ษทั แต่กาํ ไรขาดทุ นของ FSMART ในงบกําไร
ขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมนัน จะถูกแบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนของบริ ษทั คิ ดเป็ นร้อยละ 45 และส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นที ไม่มี
อํานาจควบคุม (ผูถ้ ือหุน้ รายอืนทีไม่ใช่บริ ษทั ) คิดเป็ นร้อยละ 55
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า รายได้หลักมีการเติบโตค่อนข้างสูง และมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเมือเทียบกับ
รายได้ ซึงเป็ นสาเหตุทีทําให้กาํ ไรบริ ษทั ลดลง ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนมาจากสาเหตุใด
นายอรินทร์ แจ่ มนารี ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน ตอบว่า ค่าใช้จ่ายทีเพิมขึนเกิดจากบริ ษทั ได้หยุดดําเนิ นงานของ
Mindmap Commtech Inc. (MCI) ซึ งเป็ นบริ ษ ัทย่อยในประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ โดยในปี ที ผ่านมา MCI มี ผลขาดทุ น จากการ
ดําเนินงานจํานวน 76 ล้านบาท ซึงได้ถูกรวมเข้ามาอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร กล่าวเพิมเติมว่า ในปี 2557 รายได้จาก 4 ธุรกิจหลักมีสดั ส่วน
ทีใกล้เคียงกัน ในปี 2558 - 2560 รายได้จากธุ รกิจให้บริ การรายย่อยเติบโตขึน ธุรกิจอีเอ็มเอสและธุ รกิจให้บริ การรายย่อย
เป็ นธุรกิจทีมีรายได้แบบประจําและสมําเสมอ ก่อนปี 2557 ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิจธุรกิจโทรคมนาคม และธุรกิจเทคโนโลยีที
เกี ยวข้องมี รายได้สูง ปี 2557 - 2560 ธุ รกิ จให้บริ การรายย่อยมี รายได้สูงกว่าธุ รกิ จโทรคมนาคมและธุ รกิ จเทคโนโลยีที
เกียวข้อง ซึ งเป็ นผลสื บเนื องมาจากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้องเป็ นลักษณะงานประมูลโครงการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ งขึนอยูก่ บั ผลการประมูลว่า บริ ษทั ประมูลงานได้หรื อไม่ ประกอบกับในปี ทีผ่านมา ไม่มีงานจาก
ภาครัฐในส่ วนงานสื อสาร จึงทําให้รายได้จากธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้องนันลดลง ส่ วนค่าใช้จ่าย
จะสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ ถ้าธุรกิจมีการเติบโต มีสดั ส่วนรายได้เพิมขึน ค่าใช้จ่ายจึงเพิมขึนตาม หากประมูลงาน

ไม่ได้ ก็จะไม่มีตน้ ทุนและค่าใช้จ่าย โดยค่าใช้จ่ายในปี 2560 ส่ วนใหญ่มาจากการตังค่าเผือการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ของ
MCI
ผู้ถือหุ้น: คุณ วสั นต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า ในปี 2561 บริ ษทั มี แผนคงสัดส่ วนรายได้เท่าปี 2560 หรื อเพิมสัดส่ วน
รายได้ในธุรกิจประเภทใด
นายชัชวิน พิพัฒนโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปี 2561 บริ ษทั ได้งานในส่ วนธุรกิจโทรคมนาคม
และธุรกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้องแล้ว คาดว่าค่าใช้จ่ายประเภทการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ต่าง ๆ ไม่มีแล้ว เนื องจาก MCI ได้
หยุดดําเนิ นกิ จการแล้ว นอกเหนื อจากนี จะเป็ นการตังสํารองตามระยะเวลา เช่น สํารองสิ นค้าเสื อมสภาพ ส่ วนสํารองหนี
สงสัยจะสูญไม่ค่อยมี เนืองจากงานโครงการส่วนใหญ่เป็ นงานโครงการกับหน่วยงานภาครัฐ
ผู้ถือหุ้น: คุณวสั นต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า ธุรกิจโทรคมนาคมและธุรกิ จเทคโนโลยีทีเกียวข้องจะเติบโตในลักษณะ
เดียวกับปี 2557 ใช่หรื อไม่
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ ห าร กล่าวเพิ มเติ มว่า MCI ไม่ สามารถดําเนิ น ธุ รกิ จต่ อไปได้ เนื องจาก
โอเปอเรเตอร์ โทรศัพท์มือถือในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มีนโยบายไม่ให้เก็บค่าธรรมเนี ยมการเติมเงิ นมือถือ การหยุดดําเนิ น
กิจการของ MCI ในปี 2560 ทําให้เกิดขาดทุนประมาณ 70 ล้านบาท ซึงในปี 2561 จะไม่มีขาดทุนจากเหตุการณ์ดงั กล่าวอีก
ผู้ถือหุ้น: คุณวสั นต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า หาก FSMART ติดตังตูบ้ ุญเติมลดลงจะทําให้รายได้เติบโตในอัตราเดิมได้
หรื อไม่
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า FSMART ยังคงมีการติดตังตูบ้ ุญเติมอยู่ ถึงแม้จะมีการชะลอการ
ติดตังตูล้ ง ในปี 2560 FSMART ติดตังตูป้ ระมาณ 2,000 ตูต้ ่อเดื อน ส่ งผลให้ ณ สิ นเดื อนธันวาคม 2560 มีจาํ นวนตูท้ งสิ
ั น
124,653 ตู ้ และ ปั จจุบนั มีจาํ นวนตูป้ ระมาณ 130,000 ตู ้ การเร่ งติดตังตูเ้ พิมเพือเป็ นลดโอกาสของคู่แข่ง ส่งผลให้มีตูร้ ายได้
น้อยประกอบกับการตังตูใ้ หม่ตอ้ งใช้ระยะเวลา 6 เดื อน ตังแต่ตน้ ปี 2561 FSMART ได้ทาํ การย้ายทําเลติดตังตูท้ ี มีรายได้
น้อยไปยังทีใหม่ทาํ ให้ยอดเติมเงินเฉลียต่อตูต้ ่อเดือน (ARPU) เพิมขึน
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า สาเหตุทีมีการเร่ งติดตังตูเ้ พิม เนืองจากการที FSMART ต้องการเป็ นที 1 ใน
ตลาดเติมเงินมือถือใช่หรื อไม่
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า หากดูจากข้อเท็จจริ ง ยังคงมีทาํ เลอีกจํานวนมากที FSMART ยัง
ไม่ได้ติดตังตู ้ และการเติมเงินมือถือด้วยมือถือ (ROM) ในตลาดเติมเงินยังคงมีอยูป่ ระมาณร้อยละ 20 และมีแนวโน้มลดลง
เรื อยๆ ซึ งคาดว่าจะหมดไปในที สุ ด FSMART จึ งต้อ งการแบ่ งส่ วนแบ่ งการตลาด ROM ปั จจุ บัน ตู ้บุ ญ เติ ม มี ส่วนแบ่ ง
การตลาดร้อยละ 30 นอกจากนี FSMART มีโครงการกับคู่คา้ ทางธุรกิจทีสามารถติดตังตูใ้ นต่างจังหวัดได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่า
เช่ าพืนที โดยสามารถติ ดตังริ มถนนได้ ซึ งการตังตูใ้ นทําเลดังกล่าว FSMART มีการประสานงานกับหน่ วยงานราชการ
ท้องถิน โดยบางแห่ งไม่เสี ยค่าเช่าพืนที หรื อบางกรณี มีการจ่ายค่าเช่าพืนทีให้กบั องค์การบริ หารส่วนตําบล องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด ในราคาประมาณ 50 บาท
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า เป้ าหมายการตังตูใ้ นปี นีประมาณกีตู ้
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ในปี 2561 มีแผนตังตูโ้ ดยเฉลีย 2,000 ตูต้ ่อเดื อน และการย้าย
ทําเลตูเ้ ก่า
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า FSMART มีมาตรการป้ องกันตูเ้ ติมเงินทีถูกงัดหรื อถูกขโมย
อย่างไรบ้าง
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่า FSMART มีการทําประกันตูด้ ว้ ยตัวเองอยูแ่ ล้ว โดยเก็บเงินค่า
ประกันจากตัวแทน ตูล้ ะ 40 บาทต่อตูต้ ่อเดือน ไว้เป็ นเงินกองทุน หากมีตูถ้ ูกงัดหรื อขโมยจะนําเงินกองทุนส่วนนีมาใช้จ่าย

ในปี 2559 มีความเสี ยหายจากตูท้ ีถูกงัดประมาณ 15 ล้านบาท และมีแนวโน้มทีลดลง ในการติดตังตูเ้ พิม บริ ษทั มีมาตรการ
ทีเข้มงวดมากขึน เมือเกิดการงัดหรื อขโมย FSMART จะส่ งคนเข้าไปตามจับ อีกทังตูม้ ีตวั วัดแรงกระแทกและติดตังระบบ
ติดตาม (GPS) และมีรางวัลนําจับให้กบั เจ้าหน้าทีตํารวจประมาณ 30,000 - 40,000 บาทต่อคดี ทําให้ทีผ่านมาสามารถจับได้
อย่างรวดเร็ ว
คุณปิ ยะรัตน์ จงวิไลเกษม ผู้รับมอบฉั นทะจากสมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า งานโครงการที ได้จากสํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ ส่ งผลต่อรายได้ของบริ ษทั อย่างไร และมี การประมาณการรายได้และกําไรของบริ ษ ัท ฟอร์ ท สมาร์ ท
ดิจิตอล จํากัด และบริ ษทั บ๊อกซ์24 จํากัด เป็ นจํานวนเงินเท่าใด
นายชัชวิน พิพฒ
ั นโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า งานโครงการทีได้จากสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ น
งานขายรถยนต์ไฟฟ้ าตรวจการณ์อจั ฉริ ยะ มูลค่างานประมาณ 898 ล้านบาท เป็ นงานส่งมอบรถประมาณ 260 คัน คาดว่าจะ
สามารถรับรู ้รายได้ทงหมดไตรมาส
ั
3 หรื อไตรมาส 4 ปี 2561 บริ ษทั ฟอร์ท สมาร์ ท ดิจิตอล จํากัด ดําเนิ นธุรกิจขายสิ นค้า
และบริ การทีเกียวเนืองกับตูบ้ ุญเติม ส่วนบริ ษทั บ๊อกซ์ จํากัด ดําเนินธุรกิจให้บริ การรับ-ส่ง-ฝากสิ นค้าผ่านตูล้ อ็ กเกอร์ ซึง
จะมาช่วยเสริ มกับตูเ้ วนดิง บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท ดิจิตอล จํากัด ยังต้องรอผลการพิจารณาอนุ มตั ิให้เริ มประกอบธุรกิจจาก
หน่วยงานทีเกียวข้อง จึงจะเริ มมีรายได้
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
มติ

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสําหรับปี สิ นสุ ดวันที 31
ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,724
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

หมายเหตุ : ในวาระนีมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากวาระที 1 จํานวน ราย เท่ากับ

100.0000000
-

เสี ยง

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรกําไรและจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560
นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย ชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั
จะต้องจัดสรรกําไรสุ ท ธิ ป ระจําปี ส่ วนหนึ งไว้เป็ นทุ น สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ป ระจําปี หักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และบริ ษทั มีนโยบาย
การจ่ายเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังภาษี เงิ นได้และขาดทุ นสะสม (ถ้ามี ) ตามงบการเงิ นเฉพาะ
กิจการ ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั อาจกําหนดให้มีการจ่ายเงินปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราทีกําหนดข้างต้นได้ โดยขึนอยูก่ บั
ผลการดําเนิ นงาน ฐานะทางการเงิ น สภาพคล่อง และความจําเป็ นในการขยายการดําเนิ นงาน รวมถึงการใช้เป็ นเงิ นทุ น
หมุนเวียนในการบริ หารกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาแล้วเห็ นควรเสนอที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเพือพิจารณาอนุ มตั ิจดั สรรกําไรและจ่ายเงินปั นผล
ประจําปี 2560 ดังนี
1)

บริ ษทั ได้จดั สรรกําไรสุทธิไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 48 ล้านบาท ซึงครบเต็มจํานวนแล้ว

2)

อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ในอัตราหุน้ ละ 0.42 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 403.20 ล้านบาท โดยจ่ายจากกําไร
สุ ทธิ ประจําปี 2560 และกําไรสะสมของกิจการทีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตราหุ ้นละ 0.27

บาท ซึงผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนเงินปั นผลได้
และกําไรสุทธิประจําปี 2560 ของกิจการทีเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ ้นละ 0.15 บาท ซึ ง
ผูถ้ ือหุน้ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีคืนเงินปั นผลได้ ทังนี เมือ
รวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลงวดหกเดื อนแรกของปี 2560ในอัตราหุ ้นละ 0.17 บาท คิ ดเป็ นเงิ นจํานวน
163.20 ล้านบาท คงเหลือเงินปั นผลจ่ายในงวดนี อีกในอัตราหุ ้นละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิ น 240.00 ล้านบาท
โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ ประจําปี 2560 และกําไรสะสมของกิจการทีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ในอัตรา
หุน้ ละ 0.17 บาท ซึ งผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงิน
ปั นผลได้ และกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560 ของกิจการที เสี ยภาษีเงิ นได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ ้นละ
0.08 บาท ซึงผูถ้ ือหุน้ จะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ทีจ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถนําไปขอเครดิตภาษีเงินปั นผลได้
โดยกําหนดวันกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้น (Record Date) ที มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที 16 มีนาคม 2561 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที 3 พฤษภาคม 2561
หลังจากนัน นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็ นในประเด็นทีเกี ยวข้อง โดย
ขอให้ผูถ้ ื อหุ ้น บอกชื อและนามสกุลก่ อนที จะสอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ น แต่ไม่มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถาม ดังนัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560
มติ

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิจดั สรรกําไรและจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,724
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมจากวาระที 3
วาระที 5 พิ จ ารณาเลือ กตั งกรรมการที ครบกําหนดวาระกลับ เข้ าดํารงตํ าแหน่ งกรรมการอีก วาระหนึ งและแต่ งตั ง
กรรมการใหม่
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เรี ยนเชิญให้ นายแกลิก อมตานนท์และนางมาทินี วันดีภิรมย์ ซึงเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี รอ
ด้านนอกของห้องประชุมในขณะทีมีพิจารณารายละเอียดในวาระนี ทังนี เพือความโปร่ งใสในการพิจารณาวาระนี
นางสาวจัน ทร์ เพ็ญ มี ใย แถลงว่าต่ อ ที ประชุ ม ว่า ตามข้อบังคับ ของบริ ษ ัท ข้อ 18 กรรมการจํานวน 1 ใน 3 จะต้องพ้น
ตําแหน่ งตามวาระในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี ซึ งในการประชุมสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561 นี มี กรรมการ
บริ ษทั ทีครบกําหนดตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี
1.
2.
.

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
นายแกลิก อมตานนท์
นางมาทินี วันดีภิรมย์

ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ
ตําแหน่ง กรรมการ

นอกจากนี ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 1/2561 เมือวันที 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับทราบการลาออกของกรรมการ
จํานวน 3 ท่าน ดังนี
1.

นายสนิท วรปั ญญา ขอลาออกจากตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ แต่ยงั คงเป็ นประธานกรรมการต่อไป

2.
3.

นายสุธรรม มลิลา ขอลาออกจากตําแหน่ง กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ขอลาออกจากตําแหน่ ง กรรมการ/กรรมการอิ ส ระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบริ หารความเสี ยง/กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

โดยมีผลบังคับตังแต่วนั ที 23 เมษายน 2561 เมือเสร็ จสิ นการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2561 เป็ นต้นไป เหตุผลของ
การลาออก คือ เพือส่ งเสริ มหลักเกณฑ์การกํากับการดู แลกิ จการที ดี เรื อง การจํากัดจํานวนปี ในการดํารงตําแหน่ งของ
กรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั จะจัดให้มีการประชุมเพือพิจารณาแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
แทนคณะกรรมการตรวจสอบทีลาออก ในวันที 24 เมษายน 2561
ดังนัน บริ ษทั จึ งมี ความจําเป็ นที ต้องแต่งตังกรรมการใหม่แทนกรรมการที ประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ ง ดังรายนาม
ต่อไปนี
1.
2.
3.

นายสมบูรณ์ ม่วงกลํา
นางวิลาสิ นี พุทธิการันต์
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ

ตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
ตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ
ตําแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ

บริ ษทั ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริ ษทั ขอเชิญให้ผถู ้ ือหุ ้นร่ วมเสนอรายชือบุคคลทีเห็นว่าคุณสมบัติเหมาะสม เพือรับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษทั รวมทังเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีผใู ้ ดเสนอรายชือกรรมการหรื อระเบียบวาระเข้ามายัง
บริ ษทั กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ รวมทังผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษทั ในช่วงทีผ่านมา
คณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ งไม่รวมกรรมการผูม้ ี ส่วนได้เสี ยซึ งเป็ นกรรมการที ครบกําหนดตามวาระ เห็ นสมควรเสนอที
ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาเลื อกตังกรรมการที ครบกําหนดวาระทัง 3 ท่ าน ได้แก่ นายบุ ญญา ตันติ พานิ ชพันธ์ นายแกลิ ก
อมตานนท์ และนางมาทินี วันดีภิรมย์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึง
นอกจากนี คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วว่าบุคคลทีจะเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
อิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง และเห็นควรเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตังกรรมการใหม่ เพือทดแทน
กรรมการที ลาออกจากตําแหน่ ง จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสมบู รณ์ ม่วงกลํา นางวิลาสิ นี พุทธิ การันต์ และนางพรทิ พย์
เลิศทนงศักดิ เข้ามาดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริ ษทั
หลังจากนัน นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกียวกับรายละเอียดในวาระนี
โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นบอกชือและนามสกุลก่อนที จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม ดังนัน
นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการทีครบกําหนดวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึงและแต่งตังกรรมการใหม่
มติ

ที ประชุมได้พิจารณาแล้วมี มติ แต่งตังกรรมการที พ้นจากตําแหน่ งตามวาระทัง ท่านกลับมาเป็ นกรรมการของ
บริ ษทั อีกวาระหนึงตามทีเสนอ โดยประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้พิจารณาการแต่งตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี

นายบุญญา ตันติพานิชพันธ์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นายแกลิก อมตานนท์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นางมาทินี วันดีภริ มย์
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

ตําแหน่ ง

กรรมการ
609,363,724
กรรมการ
609,363,724
กรรมการ
609,363,724
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

นอกจากนี ที ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่จาํ นวน 3 ท่านแทนกรรมการทีประสงค์จะลาออกจากตําแหน่ง ด้วย
คะแนนเสี ยงดังนี
นายสมบูรณ์ ม่ วงกลํา
ตําแหน่ ง
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นางวิลาสินี พุทธิการันต์ ตําแหน่ ง
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน
นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ
ตําแหน่ ง
เห็นด้วย
จํานวน
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
งดออกเสี ยง
จํานวน
บัตรเสี ย
จํานวน

กรรมการ/กรรมการอิสระ
609,363,724 เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ
609,363,724 เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง
กรรมการ/กรรมการอิสระ
609,363,724 เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง
- เสี ยง

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมจากวาระที 4

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

วาระที 6 พิจารณาอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561
นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย แจ้งที ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็ นชอบค่าตอบแทน
กรรมการ โดยเปรี ยบเที ยบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดี ยวกัน และเหมาะสมกับประสบการณ์ ภาระหน้าที
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดต่างๆ รวมถึงพิจารณาการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโต
ทางผลกําไรของบริ ษ ัท และได้เสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จารณาเพื อเสนอให้ที ประชุ ม ผูถ้ ื อหุ ้น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ซึงเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี
ค่าเบียประชุม
-

ประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หารความเสี ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

33,000
22,000
49,500
46,200
15,000
10,000
15,000
10,000

บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง
บาท ต่อการเข้าร่ วมประชุมหนึงครัง

เงินบําเหน็จประจําปี
วงเงิ น ไม่เกิ น 1.5 ล้านบาท โดยกําหนดจัดสรรให้เฉพาะกรรมการที มิ ใช่ ผูบ้ ริ ห าร (Non-executive Director) และ/หรื อ
กรรมการอิสระ
หลังจากนัน นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกียวกับรายละเอียดในวาระนี
โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นบอกชือและนามสกุลก่อนที จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม ดังนัน
นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย จึ งขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ทังนี การลงมติในวาระนี
ต้องได้รับอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนน กรรมการทีเป็ นผูถ้ ือหุน้ ไม่มีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี
มติ

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

147,042,024
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมจากวาระที 5
วาระที 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนประจําปี 2561
นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย แถลงต่อที ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ดาํ เนิ นการคัดเลือกผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2561
ตามกระบวนการที กําหนดและได้เสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพือเสนอให้ทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาแต่งตัง
ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 เนืองจากเป็ นสํานักงานสอบบัญชีที
ได้รับการยอมรับทังในประเทศและระดับสากล มีบุคลากรทีเพียงพอและมีความรู ้ ความสามารถและค่าตอบแทนมีความ

เหมาะสม อีกทังไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทังนี กําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ งต่อไปนี เป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที สอบทานหรื อตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4579 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2557 - 2558)
2. นายณรงค์ พันตาวงษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3315 และ/หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
3. นางสาวศิริรัตน์ ศรี เจริ ญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5419
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2559 - 2560)
ในกรณี ทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าทีได้ให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรายชือ
ของสํานักงานทําหน้าทีตรวจสอบบัญชีแทนผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ ทังนี ผูส้ อบบัญชีสังกัดบริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
ยังเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมอีกจํานวน 12 บริ ษทั
นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้กาํ หนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561 เป็ นจํานวน
1,490,000 บาท ซึงเท่ากับค่าสอบบัญชีปี 2560 ซึงไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง ตามทีจ่ายจริ ง
สําหรับค่าบริ การอืนทีจ่ายให้แก่บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แก่ ค่าบริ การเข้าร่ วมสังเกตการณ์การทําลายสิ นค้าคงเหลือ
ของบริ ษทั ย่อย จํานวน 40,000 บาท และค่าบริ การตรวจสอบระบบการควบคุมทัวไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
บริ ษทั ย่อย จํานวน 720,000 บาท ทังนี บริ ษทั ขอแก้ไขข้อความในหนังสื อเชิญประชุม หน้าที 6 เกียวกับค่าสอบบัญชีของ
บริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม ปี 2560 จาก 3,645,500 บาท เป็ น 3,335,500 บาท
หลังจากนัน นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นโดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นบอกชื อ
และนามสกุลก่อนทีจะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็นในวาระนี
ผู้ถือหุ้น: คุณวสั นต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมทีเพิมขึนทุกปี สาเหตุมา
จากอะไร
นายอริ น ทร์ แจ่ ม นารี ผู้ อํานวยการฝ่ ายบัญ ชี และการเงิน ตอบว่า ค่าสอบบัญ ชี ข องบริ ษ ัท ย่อ ยและบริ ษ ัท ร่ วมเพิ มขึ น
เนื องจากค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิส จํากัด (มหาชน) บริ ษทั ฟอร์ ท สมาร์ ท เทรดดิ ง จํากัด บริ ษทั
ฟอร์ ท สมาร์ท ดิจิตอล จํากัด และบริ ษทั ฟอร์ท เวนดิง จํากัด โดยปริ มาณรายการทางธุรกิจของบริ ษทั ดังกล่าวเพิมมากขึน
และมีใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีซับซ้อน ทําให้จาํ นวนชัวโมงการทํางานทีคาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบงบการเงิน
ประจําปี และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของผูส้ อบบัญชีเพิมขึน ส่งผลให้ค่าสอบบัญชีเพิมขึน
เมือไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิมเติม นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาแต่งตัง
ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2561
มติ

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุ มตั ิแต่งตังผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,781
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีมีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากวาระที 6 จํานวน ราย เท่ากับ เสี ยง
วาระที

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36

นางสาวจันทร์ เพ็ญ มีใย แถลงต่อที ประชุมว่า ตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติที 21/2560 เรื อง การแก้ไข
เพิมเติมกฎหมาย เพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ฉบับวันที 4 เมษายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่ งชาติมี
มติเห็นควรให้แก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด มาตรา 100 เพือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิมเติม บริ ษทั จึงขอเสนอทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ดังนี
ข้ อความเดิม
ข้อ 36 ให้ มีการประชุมผู้ถืออย่ างน้ อยปี ละหนึ งครั ง การประชุมเช่ นว่ านี ให้ เรี ยกว่ า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญ
ดังกล่ าวให้ จัดให้ มีขึนภายในสี (4) เดือนภายหลังวันสิ นสุดรอบปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนๆ ให้ เรี ยกว่ า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่ จะเห็นสมควร หรื อเมือผู้ถือหุ้ นซึ งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่
น้ อยกว่ าหนึ งในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้ นที จําหน่ ายได้ ทังหมด หรื อจํานวนผู้ถือหุ้ นไม่ น้อยกว่ ายีสิ บห้ า (25) คน
ซึ งมีห้ ุ นนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าหนึ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ้นที จําหน่ ายได้ ทังหมดเข้ าชื อกันทําหนังสื อใน
ฉบับเดียวกันร้ องขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นก็ได้ โดยในหนังสื อร้ องขอนันจะต้ องระบุว่าให้ เรี ยก
ประชุมเพือการใดไว้ ให้ ชัดเจน คณะกรรมการต้ องจัดประชุมภายใน หนึ ง (1) เดือนนับแต่ วันที ได้ รับหนังสื อจาก
ผู้ถือหุ้น
ข้ อความใหม่
ข้อ 36 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือนนับแต่ วันสิ นสุด
รอบปี บัญชี ของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอืนนอกจากที กล่ าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่ า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่ จะเห็ นสมควรหรื อผู้ถือหุ้ นคน
หนึงหรื อหลายคนซึ งมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละสิ บ (10) ของจํานวนหุ้นที จําหน่ ายได้ ทังหมดจะเข้ าชื อ
กันทําหนังสื อขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้
แต่ ต้อ งระบุ เรื องและเหตุผ ลในการที ขอให้ เรี ยกประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั งสื อดั งกล่ าวด้ วย ในกรณี เช่ น นี
คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี สิ บห้ า (45) วัน นับแต่ วนั ที ได้ รับหนังสื อจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่ จัดให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้ นทังหลายซึ งเข้ าชื อ
กันหรื อผู้ถือหุ้ นคนอืนๆ รวมกันได้ จาํ นวนหุ้นตามที บังคับไว้ นันจะเรี ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสี สิ บห้ า (45) วัน
นับแต่ วันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณี เช่ นนี ให้ ถือว่ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้ นที คณะกรรมการ
เรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที เกิดจากการให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร

ในกรณี ทีปรากฏว่ า การประชุมผู้ถือหุ้ นที เป็ นการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้ นเพราะผู้ถือหุ้ นตามวรรคสี ครั งใดจํานวนผู้
ถือหุ้ นซึ งมาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ นองค์ ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 38 ผู้ถือหุ้ นตามวรรคสี ต้ องร่ วมกัน
รั บผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที เกิดจากการจัดให้ มีประชุมในครั งนันให้ แก่ บริ ษัท
หลังจากนัน นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม และแสดงความคิดเห็นเกียวกับรายละเอียดในวาระนี
โดยขอให้ผถู ้ ือหุ ้นบอกชือและนามสกุลก่อนที จะสอบถามหรื อแสดงความคิดเห็ น แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม ดังนัน
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36
การลงมติ ในวาระนี ต้องได้รับ อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสี ยงทังหมดของผูถ้ ือหุ ้น ซึ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
มติ

ทีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 36 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

609,363,781
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ
คิดเป็ นร้อยละ

100.0000000
-

หมายเหตุ : ในวาระนีไม่มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิมขึนจากวาระที 7
วาระที 9 พิจารณาเรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
นางสาวจันทร์เพ็ญ มีใย แจ้งให้ทีประชุมทราบว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 105 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 ได้กาํ หนดว่า เมือที ประชุมผูถ้ ือหุ ้นได้พิจารณาวาระการประชุมตามทีแจ้งในหนังสื อเชิญประชุมเรี ยบร้อยแล้ว ผูถ้ ือหุ ้น
ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ ้นที จําหน่ ายได้แล้วทังหมด สามารถขอให้ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน
นอกจากทีกําหนดไว้ในหนังสื อเชิญประชุมอีกก็ได้
เมื อที ประชุ ม ไม่ มี เรื องใดที จะเสนอให้ พิ จารณาอี ก นางสาวจัน ทร์ เพ็ญ มี ใย ขอให้ น ายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธาน
กรรมการบริ หาร เสนอรายละเอียดเกียวกับแนวโน้มธุรกิจของบริ ษทั ในปี 2561 ให้ทีประชุมรับทราบ
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ มอบหมายให้ นายชัชวิน พิพฒั นโชติธรรม เป็ นผูเ้ สนอรายละเอียดเกี ยวกับแนวโน้มธุ รกิ จของ
บริ ษทั ในปี 2561 ให้ทีประชุมรับทราบ
นายชัชวิน พิพฒ
ั นโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวถึงทิศทางของธุรกิจของบริ ษทั ดังนี
ธุรกิจของบริ ษทั สามารถแบ่งออกได้ 4 ประเภท คือ ธุรกิจอีเอ็มเอส ธุรกิ จโทรคมนาคม ธุ รกิจเทคโนโลยีทีเกียวข้อง และ
ธุ รกิ จให้บริ การรายย่อย ในระยะเวลา 3 ปี ที ผ่านมา ธุ รกิ จอี เอ็มเอสและธุ รกิ จให้บริ การรายย่อยนันดําเนิ นมาด้วยดี ส่ วน
ธุ รกิ จโทรคมนาคมและธุ รกิ จเทคโนโลยีทีเกี ยวข้องกําลังจะได้งานในปี 2561 เนื องจาก 2 – 3 ปี ที ผ่านมาเป็ นช่วงที งาน
โทรคมนาคมลดลง สาเหตุมาจากไม่มีโครงการของภาครัฐเปิ ดประมูล บริ ษทั ได้มีโอกาสเข้าไปร่ วมประมูลงานในปี 2560
จํานวนทังสิ น 2,504 ล้านบาท เป็ นงานที เกียวกับโทรคมนาคมของหน่ วยงานราชการ ได้แก่ ศาลยุติธรรม การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ ซึ งงานล่าสุ ดที ประกาศ คืองานขายรถยนต์ไฟฟ้ าตรวจการณ์อจั ฉริ ยะให้กบั สํานักงาน
ตํารวจแห่ งชาติ จํานวน 260 คัน มูลค่างาน 890 ล้านบาท โดยงานทีกล่าวมานันเป็ นงานทีลงนามในสัญญาหมดแล้วทังสิ น
และบางส่ วนสามารถรับรู ้รายได้ในไตรมาสที 1 ปี 2561 ประมาณร้อยละ 30 และคาดการณ์ว่าสามารถรับรู ้รายได้ในปี นี
ประมาณร้ อยละ 90 ส่ วนงานที บริ ษทั อยู่ระหว่างเข้าร่ วมประมูลกับ หน่ วยงานราชการต่างๆได้แก่ บริ ษทั ที โอที จํากัด
(มหาชน) (TOT) จํานวน 6 โครงการ มูลค่างาน 2,776 ล้านบาท กสทช. มูลค่างาน 2,000 ล้านบาท การไฟฟ้ านครหลวง

จํานวน 7 โครงการ มูลค่างาน 1,731 ล้านบาท การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จํานวน 7 งาน มูลค่างาน 3,854 ล้านบาท หน่วยงาน
ในสังกัดยุติธรรม มูลค่างาน 230 ล้านบาท สํานักงานตํารวจแห่ งชาติ มูลค่างาน 3,000 ล้านบาท กรุ งเทพมหานครและ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลต่างๆ จํานวน 7 งาน มูลค่างาน 965 ล้านบาท และบริ ษ ัท กสท โทรคมนาคม จํากัด มหาชน
(CAT) มูลค่างาน 1,400 ล้านบาท บริ ษทั คาดการณ์ ว่าจะประมูลโครงการดังกล่าวได้ร้อยละ 30 - 40 จากมูลค่าโครงการ
ทังหมด ซึงจะสามารถลงนามในสัญญาในไตรมาส 2 หรื อไตรมาส 3 ปี 2561 และคาดว่าจะสามารถรับรู ้ได้ตงแต่
ั ไตรมาสที
3 ปี 2561 เป็ นต้นไป
บริ ษทั มีแผนการเพิมมูลค่าของพืนทีด้วยตูอ้ ตั โนมัติต่างๆ อาทิเช่น ตูเ้ วนดิง โดยได้ออกตูร้ ุ่ นใหม่ ใช้ชือว่าตู ้ Spiral จะเริ มทํา
ตลาดในไตรมาส 2 ปี 2561 จํานวนตูเ้ วนดิงทีตังไปในปี 2560 มีทงสิ
ั น 1,564 ตู ้ จากทีคาดการณ์ไว้ประมาณ 2,000 ตู ้ ยังไม่
สามารถทําตามเป้ าหมายทีตังไว้ได้ ซึ งเป็ นเรื องปกติทีจะมีอุปสรรคในการเริ มธุรกิจใหม่ ในปี 2561 บริ ษทั คาดการณ์วา่ จะ
สามารถตังตูป้ ระมาณ 3,000 ตู ้ สําหรับตูล้ ็อกเกอร์ บ๊อกซ์24 ซึ งเป็ นตูใ้ ห้บริ การซักอบรี ด โดยการฝากเสื อผ้าไว้ในตูแ้ ละมีผู ้
ให้บริ การนําไปซักและนํามาคืนที ตูต้ ามเดิ ม เพิมความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั สามารถผลิตตูล้ ็อกเกอร์ ได้ใน
ต้นทุนทีตํากว่า โดยผลิตภัณฑ์ทงั 2 นีต้องใช้ระยะเวลาเพือให้ลูกค้าได้รู้จกั
ทีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ า (EV Charger) บริ ษทั ได้ดาํ เนินการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว อยูร่ ะหว่าง
การรอแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ าในประเทศ โดยการชาร์ จไฟฟ้ า 1 ครัง ประมาณ 40 บาท บริ ษทั จะคิดค่าธรรมเนี ยมได้
ประมาณร้อยละ 20 หรื อประมาณ 8 บาท การชําระค่าบริ การผ่าน QR Code ใน BeWallet ซึงสามารถเติมเงินได้ทีตูบ้ ุญเติม
โครงการเช่ากําไลข้อเท้านักโทษระยะที 1 (EM: Electronic Monitoring) จํานวน 5,000 เครื อง บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเช่า
กับสํานักงานศาลยุติธรรมช่วงปลายปี 2560 มูลค่างาน 81 ล้านบาท กําไลข้อเท้านักโทษใช้สาํ หรับผูต้ อ้ งหาทีไม่มีเงินในการ
ประกันตัวหรื อบุ คคลที ไม่ตอ้ งการถูกคุ มขัง ใช้ติดตาม ตรวจสอบตําแหน่ งของบุ คคลที อยู่ในพื นที ที ศาลกําหนด โดย
ปั จจุบนั มีนกั โทษประมาณ 300,000 คน เรื อนจําสามารถรองรับนักโทษได้ประมาณ 200,000 คน เพือให้ภาครัฐประหยัด
งบประมาณและยังมีส่วนช่วยสังคมในการไม่ให้เยาวชนเข้าไปอยูใ่ นระบบของกรมราชทัณฑ์ โครงการนี เป็ นการนําร่ อง
ทดลองใช้กาํ ไลข้อเท้านักโทษ บริ ษทั คาดว่าในอนาคต กําไลข้อเท้านักโทษอาจเป็ นธุรกิจทีมีรายได้เข้าบริ ษทั ประจําและ
สมําเสมอ เนื องจากบริ ษทั เป็ นทังผูผ้ ลิตและผูใ้ ห้บริ การ และเล็งเห็ นว่าสามารถต่อยอดไปทําผลิตภัณฑ์อืนได้ นวัตกรรม
ดังกล่าวบริ ษทั เป็ นผูค้ ิดค้น ออกแบบ และผลิตเอง ปั จจุบนั บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตเพียงรายเดียวในประเทศ สํานักงานศาลยุติธรรม
มีโครงการเช่ากําไลข้อเท้านักโทษระยะที 2 มูลค่างาน 230 ล้านบาท หากมีการตอบรับทีดี คาดว่าจะสามารถดําเนิ นงานต่อ
ได้ระยะที 3 และมีโอกาสขยายตัวได้ต่อไป
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เรื องที จอดรถอัตโนมัติ (Automatic Parking Lots) ที ได้เคย
กล่าวไว้ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ในปี ทีผ่านมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริ ษทั อยูร่ ะหว่างขันตอนของการวิจยั และออกแบบผลิตภัณฑ์
ส่ วนงานโครงการ EM ของกรมคุมประพฤติกาํ ลังจะเปิ ด TOR งบประมาณ 100 ล้านบาท เป็ นสัญญาเช่าใช้เช่นเดี ยวกับ
สํานักงานศาลยุติธรรม บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตรายเดียวในประเทศทีผลิตในต้นทุนทีตําเมือเทียบกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศทีมี
ต้นทุนสู งกว่า ซึ งในโครงการของสํานักงานศาลยุติธรรมได้เริ มใช้กาํ ไลข้อเท้านักโทษบางส่ วนแล้ว อาจมีปัญหาบางส่ วน
ซึ งบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการแก้ไขแล้ว โดยรวมแล้ว ผลเป็ นทีน่าพอใจ บริ ษทั มีแผนทีจะเข้าร่ วมประมูลงานโครงการ EM ของ
กรมคุมประพฤติดว้ ยเช่นกัน ส่ วนงานโครงการของ CAT มูลค่างาน 1,400 ล้านบาททีร่ วมประมูลไปแล้วนัน มี 2 บริ ษทั ที
ผ่านการประมูล ซึ งจะสามารถรู ้ผลการประมูลในเร็ วๆ นี สําหรับปี 2561 ถือได้วา่ เป็ นปี ที ดีทีสุ ดตังแต่บริ ษทั เปิ ดมา ส่ วน
การลงทุนทีประเทศอินโดนิ เซียนัน บริ ษทั ได้ส่งตูไ้ ปทดลองตลาด แต่ไม่เป็ นไปตามทีวางแผนไว้ บริ ษทั จึงหยุดดําเนินการ

เนื องจากการลงทุนในต่างประเทศติดปั ญหาที มีคู่แข่งทางการค้าในประเทศอยูแ่ ล้ว ส่ วนการลงทุนในประเทศเวียดนาม
บริ ษทั ได้เลิกดําเนินกิจการแล้วเช่นกัน เพราะคนในประเทศยังคงนิยมใช้บตั รเติมเงินอยูซ่ ึงต้นทุนสูงกว่าเติมเงินออนไลน์
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า ต้นทุนของการผลิตและจุดคุม้ ทุนของกําไลข้อเท้านักโทษเป็ นเท่าใด
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร ตอบว่า บริ ษทั ให้เช่ า 1 ปี ก็จะได้ทุนคื น ซึ งรายได้ของโครงการได้
ครอบคลุมต้นทุนโครงการทังหมดแล้ว
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า มีการจดลิขสิ ทธิสําหรับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวหรื อไม่
นายพงษ์ ชั ย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ ห าร ตอบว่า ไม่ ส ามารถจดได้ เนื องจากเป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ ที มี ทัวไปใน
ต่างประเทศ ข้อดีของระบบคือต้องเช่าต่อเนือง เพราะหากต้องการจ้างบริ ษทั ใหม่ จะต้องทําระบบใหม่ทงหมด
ั
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า มีคู่แข่งหรื อไม่
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ราคานีคูแ่ ข่งไม่สามารถสูไ้ ด้ ซึงคู่แข่งทีมีลกั ษณะสิ นค้าเดียวกัน
นันมีการนําเข้าสิ นค้าในราคาทีสูงมาก ซึงส่วนใหญ่ไม่ได้ให้เช่า จะเน้นขายระบบเป็ นหลัก
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า โดยปกติ ตูบ้ ุญเติมคืนทุนภายในกีปี
นายชัชวิน พิพฒ
ั นโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ใช้เวลา 1 ปี 8 เดือน
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า เป้ าหมายสําหรับปี นีจะรักษาเป้ าหมายในการเติบโตได้เท่าไร
นายชัชวิน พิพฒ
ั นโชติธรรม ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า ปี นีเป็ นปี ทีดีของบริ ษทั ถึงแม้วา่ ธุรกิจของบริ ษทั จะมี
ปั จ จัย ที ควบคุ ม ไม่ ไ ด้เนื องจากส่ ว นใหญ่ เป็ นงานประมู ล แต่ บ ริ ษ ัท มี ค วามได้เปรี ย บคู่ แ ข่ ง ในเรื องของต้น ทุ น กับ
ประสบการณ์ในการทํางาน ซึงภายในปี นีคาดว่าจะมีงานทีจะไปเข้าร่ วมประมูลอีก
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า การจ่ายเงินของรัฐนันเป็ นการจ่ายเงินแบบใด
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ ห าร ตอบว่า ในปั จจุ บัน นัน หน่ ว ยงานภาครั ฐมี KPI ด้านการเบิ ก จ่ าย
งบประมาณ ซึ งจะทําให้การเบิ กจ่ายดีขึนกว่าเดิม เมือทํางานจบจะไม่ติดปั ญหาเรื องเบิกจ่าย โดยงานส่ วนใหญ่ทีบริ ษทั ลง
นามในสัญญาอยูใ่ นช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มูลค่างานประมาณ 2,000 ล้านบาท และคาดว่ายังมีอีกหลายงานทีจะได้ใน
ปี 2561
ผู้ถือหุ้น: คุณวสั นต์ พงษ์ พุทธมนต์ แสดงความคิดเห็นว่า รายได้บริ ษทั โดยรวมก็ยงั ดีอยู่ แต่กาํ ไรลดลง คาดว่ามาสาเหตุมา
จากต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริ ษทั อาจต้องเน้นการควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริ หาร กล่าวเสริ มว่า โครงการภาครัฐ ในปี 2560 ได้เพียง 400 ล้านบาท แต่
บริ ษทั ไม่ได้ปรับลดพนักงาน เพราะเนื องจาก 2 ปี ที ผ่านมา ไม่มีงานภาครัฐ ในช่วงที ไม่มีงาน บริ ษทั มีค่าใช้จ่ายเกี ยวกับ
เงินเดือนพนักงาน ซึงถือเป็ นค่าใช้จ่ายคงทีซึงสามารถยอมรับได้
ผู้ถือหุ้น: คุณวสันต์ พงษ์ พุทธมนต์ สอบถามว่า บริ ษทั ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกียวข้องกับโครงการรถไฟฟ้ า เนืองจากบริ ษทั ไม่
มีเทคโนโลยีหรื อระบบคอมพิวเตอร์ทีสามารถเข้าไปทําใช่หรื อไม่

นายพงษ์ ชัย อมตานนท์ ประธานกรรมการบริหาร ตอบว่า บริ ษทั ไม่มีเทคโนโลยีหรื อระบบคอมพิวเตอร์ ทีสามารถเข้าไป
ทํา แต่ตอนนี บริ ษทั ได้ยืนเข้าไปประมูล 1 โครงการ ซึ งอยูใ่ นระหว่างการรอพิจารณา คือ รถเครนยกโบกี ซึ งบริ ษทั ได้เป็ น
ตัวแทนจําหน่ายรถยกขนาดใหญ่ของบริ ษทั เยอรมัน ในกรณี ทีรถไฟตกราง รถเครนจะทําหน้าทียกรถทีตกโบกีให้กลับเข้า
มาอยูบ่ นรางรถไฟ
นายสนิท วรปั ญญา ประธานกรรมการ ได้กล่าวถึงการทํางานของบริ ษทั ที ยึดมันในหลัก Good Corporate Governance ที
เป็ นมาตรฐานของโลก นอกจากนี บริ ษทั มีผลิตภัณฑ์ทีสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ในปี ทีผ่านมา ถึงแม้วา่ บริ ษทั ไม่ได้
มีกาํ ไรมาก แต่ยงั คงรักษาระดับการจ่ายเงิ นปั นผลให้กับผูถ้ ื อหุ ้นได้ และสุ ดท้ายได้กล่าวเน้นยําว่า บริ ษทั ยึดหลัก Good
Corporate Governance ในการดําเนินงานอย่างเต็มทีและตลอดไป
เมือสมควรแก่เวลา และไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นทีเข้าร่ วมประชุม สําหรับ
คําถาม รวมทังข้อเสนอแนะต่างๆ เพือเป็ นแนวทางในการพัฒนาบริ ษทั ต่อไป และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.
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ประธานทีประชุม
(นายสนิท วรปั ญญา)
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ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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