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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันพุธที- 24 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น.
ณ ห้ องประชุม INET HALL ชัน; ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที- 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร
--------------------------------------เริ-มประชุมเวลา 9.05 น.
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทําหน้ าทีประธานในทีประชุม (“ประธาน”) ได้ กล่าวต้ อนรับ
ผู้ถือหุ้น และได้ แถลงต่อทีประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 333,333,333 บาท เรี ยกชําระแล้ ว
ทังสิ
1 1น 250,020,799 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นหุ้นสามัญ
ทีจําหน่ายได้ แล้ ว 250,020,799 หุ้น
ประธานแจ้ งว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19. ระบุวา่ ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องประกอบด้ วย
ผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่า
กึงหนึง ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
1
และจะต้ องมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง ในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั1
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมครัง1 นี 1 มีจํานวนหุ้นทังหมด
1
250,020,799 หุ้น จํานวนผู้ถือหุ้น 2,283 คน จํานวนหุ้นที
ลงทะเบียนจํานวน 87,251,902 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 34.90 จํานวนผู้ลงทะเบียนจํานวน 42 คน แบ่งเป็ นผู้มา
ลงทะเบียนด้ วยตนเอง 24 คน ผู้มอบฉันทะ 18 คน ซึง มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจํานวนหุ้นนับรวมได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั1
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19
ก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้ ขอให้ นายภาคภูมิ สุวลักษณ์ นิตกิ รประจําบริ ษัท ชี 1แจง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึง จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี 1
- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ ในบัตร
คะแนนทีได้ รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทังนี
1 1 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึง หุ้นเป็ นหนึง เสียง (แบบ 1 share : 1
vote)

หน้าที  2 จาก 19

- ในการลงมติออกเสียงในวาระที 2 วาระที 4 วาระที 5 วาระที 6 วาระที 7 และวาระที 8 ซึง เป็ นกรณีปกติ
ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธาน
มีสิทธิออกเสียงเพิมขึ 1นอีกเสียงหนึง เป็ นเสียงชี 1ขาด
- ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออก
จากเสียงทังหมดที
1
เข้ าร่วมประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนัน1 ๆ
- สําหรับผู้ถือหุ้นทีทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน1 บริ ษัทได้ นําคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์
ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื องคอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระแล้ ว
- ในแต่ละวาระ ยกเว้ นวาระที 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ ทา่ นกรุณายกมือ และ
หากมีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามทีทา่ นประสงค์ลงในบัตรลงคะแนน
ทีบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพือให้ เจ้ าหน้ าทีรับบัตรลงคะแนนทีกรอกเรี ยบร้ อยแล้ ว นํามา
นับคะแนนต่อไป
- ส่วนในวาระที 6 ซึง เป็ นวาระการเลือกตังคณะกรรมการบริ
1
ษัทนัน1 ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นและหรื อผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนทีบริ ษัทได้ จดั ไว้ ให้ พร้ อมลงนามของท่านใน
บัตรลงคะแนน เสร็ จแล้ วให้ ส่งคืนให้ แก่เจ้ าหน้ าทีเพือดําเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่สง่
บัตรลงคะแนนคืนเจ้ าหน้ าที หรื อไม่ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนให้ ถกู ต้ อง บริ ษัทจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
ลงคะแนน
- การมาประชุมด้ วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้ แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึง ใช้ เฉพาะกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นซึง อยูต่ า่ งประเทศและมอบฉันทะให้
Custodian เป็ นผู้ดแู ลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
- หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ขอให้ ยกมือและขอความกรุ ณา
แจ้ งต่อทีประชุมถึงชือของท่านผู้ถือหุ้น หรื อชือของท่านผู้รับมอบฉันทะทีประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อซักถาม
แล้ วจึงแสดงความคิดเห็น หรื อซักถาม
- ในกรณีทีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรื อออกไปทํากิจธุระ
ด้ านนอกห้ องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนันๆ
1 หรื อในวาระทีเหลือ
ทังหมดไว้
1
ลว่ งหน้ า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้ โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนทีเจ้ าหน้ าทีได้ มอบ
ให้ แก่ท่าน เมือขณะลงทะเบียนและส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้ แก่เจ้ าหน้ าที เพือรวบรวมไว้ สําหรับการนับ
คะแนนเมือถึงการนับคะแนนในวาระนัน1 ๆ
ทังนี
1 1 รายละเอียดตามทีได้ กล่าวมาแล้ วนัน1 เป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกียวกับหลักเกณฑ์เรื องการลงคะแนน ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
หรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม แล้ วจึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี 1
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วาระที- 1 เรื- องประธานแจ้ งเพื-อทราบ
ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ ประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2556 และเสนอชือบุคคลเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าลงบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที 31 มกราคม 2556 ซึง จนถึงสิ 1นสุดระยะเวลาทีกําหนด ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้ า
ประธานแจ้ งว่า ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการจํานวน 13 ท่าน และมาประชุมในวันนี 1จํานวน 8 ท่าน พร้ อม
แนะนํากรรมการต่อทีประชุมเป็ นรายบุคคล
ประธานแจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยทังหมด
1
5 ชุด ประกอบด้ วย
คณะกรรมการบริ หาร มี ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ เป็ นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ มี ศ.กิตติคณ
ุ ดร. อัจฉรา
จันทร์ ฉาย เป็ นประธาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มี นายอรัญ เพิมพิบลู ย์ เป็ นประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสียง มี นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็ นประธาน และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ มี นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ เป็ นประธาน
ประธานแนะนําตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ เอ็น เอส สอบบัญชี จํากัด
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล และนายยุทธพงศ์ เชื 1อเมืองพาน
ประธานขอให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ แนะนําคณะผู้บริ หารต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือ
รับทราบ
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ แนะนําคณะผู้บริ หารของบริ ษัท ประกอบด้ วย
1. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
รองกรรมการผู้จดั การ
2. นายศักดิ[นนท์ กังสัมฤทธิ[
ผู้อํานวยการอาวุโส สายงานปฏิบตั ิการและวิศวกรรม
3. นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์
ผู้อํานวยการ ฝ่ ายบัญชีการเงิน
หลังจากนันประธานเปิ
1
ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที เป็ นข้ อสงสัยหรื อ
แสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติมเกียวกับวาระนี 1 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิมเติม
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วาระที- 2 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555ซึ-งประชุมเมื-อวันที19 เมษายน 2555
ประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ประชุม
เมือวันที 19 เมษายน 2555 ซึง ได้ จดั ส่งเอกสารให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบแล้ ว
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อ
แสดงข้ อคิดเห็นเพิมเติม
นายวี รภัทร์ ภัทรเจี ยรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามความคืบหน้ าของผลการสอบข้ อเท็จจริ ง
กรณี ผลการดําเนินงานทีขาดทุนในโครงการไฟเบอร์
ประธานมอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิ น กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ1 จง
นางมรกต กุลธรรมโยธิ น กรรมการผู้จัดการ ชีแ1 จงว่า ได้ ทําการแต่งตังคณะกรรมการแล้
1
ว แต่ยงั ไม่ได้
รั บรายงาน
เมื อไม่มีคําถามเพิมเติม ประธานสอบถามให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดเห็นว่ารายงานการ
ประชุมสามัญประจําปี 2555 ที ประธานเสนอ มี ข้อความใดทีจะขอแก้ ไขหรื อไม่และปรากฏไม่มีผ้ ูถือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ ไข ประธานจึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี 1
มติท- ีประชุม
ที ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของ
จํานวนเสี ยงทังหมดของของผู
1
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี 1
มติท- ีลง

จํานวนเสียงที-มีมติ

คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้นที-มาร่ วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย

126,095,300

98.29

ไม่เห็นด้ วย

1,000

0

งดออกเสียง

2,193,700

1.71
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วาระที- 3 รั บทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี-ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2555
ประธานขอให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ รายงานสรุ ปผลการดําเนินงานประจําปี 2555
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทประจําปี 2555 ดังนี 1
ในภาพรวมตังแต่
1 ต้นปี ในเดือนมกราคม บริ ษัทมีรายได้ จํานวน 301 ล้ านบาท มีผลขาดทุนจํานวน 85
ล้ านบาท แต่บริ ษัทมิได้ นิงนอนใจ ในเดือนเมษายน ศูนย์ IDC ชัน1 10 ทีอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ แล้ วเสร็ จ
และเริ มเปิ ดให้ บริ การ เมือศูนย์ IDC แล้ วเสร็ จ บริ ษัทได้ มีบริ การใหม่ ๆ เพิมขึ 1น คือ บริ การ Value Added บน IDC
เริ มให้ บริ การในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถนุ ายน มีการเพิมทุนในบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทร่วมของบริ ษัท
อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นการเพิมทุนเพือขยายกิจการของบริ ษัทร่วม เดือนกันยายน บริ ษัท
เริ มมีผลประกอบการเป็ นกําไรสุทธิ เมือกิจการเริ มดีขึ 1น และบริ การทีต้องการความมีเสถียรภาพสูง ในเดือนตุลาคม
บริ ษัทก็ได้ ทําการสร้ างศูนย์ IDC ทีอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน1 11 เพราะศูนย์เดิมไม่ทนั สมัย เพือให้ รองรับ
บริ การใหม่ ๆ จึงต้ องมีการลงทุนเพิมขึ 1น ซึง การดําเนินการได้ ตอ่ เนืองถึงปี นี 1 ปลายปี 2555 มีรายได้ ทงปี
ั 1 301 ล้ าน
บาท มีกําไรเฉพาะกิจการอยู่ที 3.65 ล้ านบาท
หากดูผลประกอบการย้ อนหลังจะเห็นว่าปี ทีผา่ นมาบริ ษัทเริ มทีจะปรับตัว ส่วนทีบริ ษัทปรับปรุงคือมีกําไร
ขันต้
1 นสูงขึ 1นจาก 18% เป็ น 23% มีการบริ หารค่าใช้ จา่ ยให้ SG&A ต่อยอดขายลดจาก 49% เหลือ 34% ทําให้ มี
Net Profit ดีขึ 1นตามลําดับ
กลยุทธ์ทีบริ ษัทดําเนินการคือการ Down Sizing บริ ษัท ดูบริ การทีไม่สามารถทํากําไร หรื อขาดทุน บริ หาร
จัดการลูกค้ าให้ มีกําไรเพิมขึ 1น มีการบริ หารต้ นทุนเพือเพิมกําไรเบื 1องต้ นให้ สงู ขึ 1น บุคลากรก็จดั การให้ เหมาะสมกับ
ปริ มาณงานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ 1น และในอดีตบริ ษัทมีการไปทําธุรกิจทีไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริ ษัท เพือหวังเพิม
ช่องทางรายได้ ใหม่ ๆ แต่เมือไม่ประสบความสําเร็ จ บริ ษัทก็กลับมามุง่ เน้ นการทําธุรกิจในบริ การทีบริ ษัทเชียวชาญ
มุง่ การขายบริ การทีมีกําไรสูงขึ 1น และบริ ษัทมีมาตรฐานการให้ บริ การ หรื อ SLA ทีสงู ทังการให้
1
บริ การและความ
ปลอดภัยของข้ อมูลทีลกู ค้ านํามาฝาก โดยใช้ ผ้ ตู รวจสอบจากภายนอกมาตรวจสอบเพือให้ ลกู ค้ าเกิดความเชือมัน
สําหรับBusiness Model ของบริ ษัทในปี นี 1 เปรี ยบเทียบบริ ษัทเหมือนบ้ าน โดยบริ ษัทให้ บริ การโครงสร้ าง
พื 1นฐานแก่ลกู ค้ าทีจะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพือให้ ลกู ค้ ามัน ใจในการให้ บริ การและความปลอดภัยของข้ อมูล
ของลูกค้ า โดยบริ ษัทตังเป
1 ้ ามาตรฐานการให้ บริ การอยูท่ ี 99.99% และมาตรฐานความพึงพอใจอยูท่ ี 80% ซึง ผล
การสํารวจในปี ทีแล้ วบริ ษัทได้ รับผลตอบรับตามเป้าหมาย
บริ ษัทเป็ นบริ ษัททีไม่มีเครื อข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตัวเอง บริ ษัทจึงต้ องเลือกลูกค้ าทีเหมาะสมทีบริ ษัท
สามารถให้ บริ การได้ และบริ ษัทมีกําไรในอัตราทีเหมาะสมทีเราเรี ยกว่า “Premium Customer” นอกจากนี 1บริ การ
ในโลกออนไลน์ยงั มีหลากหลาย แม้ บริ ษัทจะไม่ชํานาญแต่บริ ษัทก็มีแผนทําธุรกิจร่วมกับพันธมิตรเพือแบ่งผลกําไร
ร่วมกันและนําเอาบริ การไปเสนอขายให้ ลกู ค้ า เพือให้ ลกู ค้ าได้ รับบริ การทีดีและบริ ษัทมีกําไร
ทิศทางธุรกิจในปี 2556 บริ ษัทไม่ใช่เป็ นเพียง Internet Service Provider แต่เป็ น Infrastructure Service
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Provider ทีมีความน่าเชือถือและมีเสถียรภาพ โดยบริ ษัทยังมุง่ เน้ นที Core Business ต่อไป โดยบริ ษัทจะ
ให้ บริ การอยู่ 3 ส่วน คือ Green Data Center, Cloud Infrastructure as a Service และ Internet & Networking
และสุดท้ ายบริ ษัทเชือว่าบริ ษัทจะมีกําไร ซึง บริ ษัทตังเป
1 ้ าหมายทีจะทําให้ ผลขาดทุนสะสมทีมีอยูล่ ดลงให้ ได้ มาก
ทีสดุ ดีทีสดุ คือหมดไปเพือสามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในปี หน้ า
กรรมการผู้จดั การได้ แสดงภาพโครงสร้ างเครื อข่ายวงจรสือสารของบริ ษัทในปั จจุบนั และอธิบายว่าบริ ษัท
มีศนู ย์ IDC หลักอยู่ 2 ศูนย์ คือ ทีอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน1 10 และทีอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ชัน1 10 ซึง
ถือเป็ นศูนย์ IDC ทีทนั สมัย ต่อเชือมด้ วยเน็ตเวิร์คทีมีเสถียรภาพ สามารถให้ บริ การทดแทนกันได้ เชือมต่อไปยัง
ต่างประเทศผ่านผู้ให้ บริ การทีหลากหลาย ทําให้ ลกู ค้ ามัน ใจว่าลูกค้ าอยูใ่ นสิงแวดล้ อมทีเอื 1อต่อการทําธุรกิจ
สุดท้ ายบริ ษัทมีแผนการลงทุนเรื องของศูนย์ Data Center ซึง กําลังก่อสร้ างทีชนั 1 11 อาคารไทยซัมมิท ทาว
เวอร์ ซึง จะแล้ วเสร็ จในไตรมาสที 2 ขนาดพื 1นที 1,000 ตารางเมตร มีจํานวน Rack ทีให้ บริ การ 230 Racks มูลค่า
การก่อสร้ าง 160 ล้ านบาท นอกจากนัน1 เพือให้ สามารถ Backup ซึง กันและกันได้ อย่าง 100% และศูนย์ทีอาคาร
บางกอกไทย ทาวเวอร์ ชนั 1 10 ทีได้ ก่อสร้ างเมือปี ทีแล้ ว และทีได้ กล่าวไว้ เบื 1องต้ นปั จจุบนั เต็มพื 1นทีการให้ บริ การแล้ ว
จึงมีความจําเป็ นทีจะต้ องขยายศูนย์ทีชนั 1 10 อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ พื 1นที 350 ตารางเมตร คาดว่าจะเสร็ จ
ในปลายปี 2556 ณ สิ 1นปี 2556 บริ ษัทจะมีศนู ย์ Data Center ทีทนั สมัย มีเสถียรภาพ สามารถรองรับริ การใหม่ ๆ
ใน 1-2 ปี นี 1ได้
บริ ษัทมีแผนการปรับปรุง Core Network เพือรองรับการขยายตัวของเครื อข่าย รวมไปถึงบริ การใหม่ ๆ ที
จะเกิดขึ 1น มูลค่าประมาณ 60 ล้ านบาท โดยจะทะยอยลงทุนให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวของธุรกิจ
ประธานขอให้ ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อแสดงข้ อคิดเห็น
เพิมเติมเกี ยวกับวาระนี 1
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ฝากข้ อคิดเห็นว่าจะทําอย่างไรถึงจะเพิมประสิทธิภาพคน
ให้ เหมาะสมกับปริ มาณงานทีจะเพิมขึ 1น กับมีความกังวลว่าการบริ หารงานของบริ ษัทจะเป็ นลักษณะกึงราชการ
หรื อไม่ เพราะมีผ้ ถู ือหุ้นทีเป็ นราชการและรัฐวิสาหกิจอยู่ ขอให้ พฒ
ั นาบุคลากรให้ มีประสิทธิภาพการทํางานและ
อยากให้ ธุรกิจของบริ ษัทเป็ นลักษณะเชิงรุกมากกว่าทีเป็ นอยู่ 3G ทีมาเป็ นโอกาสของบริ ษัททีจะทําธุรกิจ จึงอยาก
ให้ บริ ษัทเร่งดําเนินการในขณะทียงั มีโอกาสอยู่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ รับไว้ พิจารณา
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื องความปลอดภัย
ของการให้ บริ การจาก Hacker ว่าบริ ษัทในฐานะผู้ให้ บริ การจะต้ องรับผิดชอบมากน้ อยเพียงใด และบริ ษัทควรมี
บุคคลมาทําหน้ าทีเลขานุการบริ ษัทแทนกรรมการผู้จดั การทีกําลังปฏิบตั หิ น้ าทีอยูใ่ นปั จจุบนั
ประธานมอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจง
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นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า บริ ษัทให้ ความสําคัญกับความปลอดภัยของข้ อมูล
ต่าง ๆ ของลูกค้ า โดยมีมาตรฐานต่าง ๆ มาเป็ นตัวชี 1วัดและมีผ้ ตู รวจสอบภายนอกมาตรวจสอบตลอด สําหรับ
Hacker บริ ษัทมีการเตรี ยมการเครื องมือต่าง ๆ คอยตรวจสอบการโจมตี รวมถึงขันตอนการทํ
1
างานว่าจะต้ อง
ปฏิบตั ิอย่างไรหากเกิดเหตุ ซึง ทีผา่ นมายังไม่มีกรณีทีเกิดขึ 1น รวมถึงการร่วมมือกับผู้ให้ บริ การเครื อข่ายต่าง ๆ และ
ผู้เชียวชาญด้ าน IT Security มาเป็ นผู้ให้ คําปรึกษา ในส่วนของพรบ.คอมพิวเตอร์ ได้ มีประสานงานกับหน่วยงานที
เป็ นผู้บงั คับตามกฎหมายว่าบริ ษัทผู้ให้ บริ การต้ องรับผิดชอบมากน้ อยแค่ไหน และเมือมีกรณีขอความร่วมมือมา
บริ ษัทก็ได้ ให้ ความร่วมมือโดยตลอด
สําหรับเรื องเลขานุการบริ ษัท บริ ษัทอยูใ่ นระหว่างการสรรหาบุคคลมาทําหน้ าทีเลขานุการบริ ษัท
นายสุภาพ พิสรุ าช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามถึงบริ ษัทมีนโยบายทีมีการลงทุนทีมีนยั สําคัญในปี
2557 โอกาสการเข้ าตลาดหลักทรัพย์ของบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด รายได้ จากการขาย Internet Access ลดลงมา
นโยบายของบริ ษัทจะลดรายได้ สว่ นนี 1และไปเพิมรายได้ ในส่วนอืนหรื อไม่ และ IDC มุง่ เน้ นการขยาย margin ใน
การขายใช่หรื อไม่ ผลกระทบของบริ ษัทในเรื องค่าเงินบาท สาเหตุใดกรรมการบริ ษัทมาประชุมไม่ครบจํานวน และ
ฝากไปยังฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท เรื องผลการสอบข้ อเท็จจริ งกรณีบริ ษัทขาดทุน
ประธานมอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ชี 1แจง
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงดังนี 1 นโยบายการลงทุนปี 57 ยังไม่สามารถบ่งชี 1ได้
ชัดเจน เพราะธูรกิจไอทีลงทุนมากไปก็ไม่เกิดผลดี แต่บริ ษัทมีทิศทางทีจะดําเนินธุรกิจอยูแ่ ล้ ว สําหรับกรณีของ
บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ไม่สามารถตอบแทนบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ได้ สําหรับสัดส่วนรายได้ Internet ทีลดลงนัน1
บริ ษัทคงไม่ทิ 1งธุรกิจนี 1 เพราะเป็ นโครงสร้ างพื 1นฐานสําคัญ อย่างไรก็ตามบริ ษัทไม่มีนโยบายขายขาดทุนแต่จะขาย
ในลักษณะการขายต่อยอดธุรกิจต่อไป แต่อตั ราส่วนรายได้ คงจะไม่สงู ในเรื องค่าเงินบาทไม่ได้ มีผลกระทบต่อ
บริ ษัท เพราะส่วนใหญ่บริ ษัทจะเป็ นผู้สงั ซื 1ออุปกรณ์มาจากต่างประเทศ สําหรับวงจรระหว่างประเทศบริ ษัทซื 1อขาย
ผ่านผู้ขายทีเป็ นบริ ษัทในประเทศและชําระเงินเป็ นเงินบาท สําหรับเรื องกรรมการสอบข้ อเท็จจริ ง บริ ษัทมุง่ เน้ นทีจะ
เดินไปข้ างหน้ า บางเรื องบริ ษัทอาจจะไม่ได้ ตดิ ตามอย่างใกล้ ชิดแต่ก็ไม่ได้ เพิกเฉย
นายสุภาพ พิสรุ าช ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง ขอชืนชมคณะกรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารทีทําให้ บริ ษัทมีผล
กําไร และถามว่าแนวทางการทําตลาดของบริ ษัท ได้ มีการจ้ างทีปรึกษาด้ านไอทีมาช่วยในเรื องนี 1หรื อไม่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่าคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
คอยแนะนําการดําเนินธุรกิจ แต่บริ ษัทก็ไม่ได้ นิงนอนใจ ในเรื องของความปลอดภัย หรื อธุรกิจใหม่ ๆ ทีบริ ษัทไม่
คุ้นเคย บริ ษัทก็ได้ จ้างทีปรึ กษาเป็ นเรื อง ๆ ไป
ประธานได้ ชี 1แจงสาเหตุทีกรรมการมาประชุมไม่ครบจํานวนว่า กรรมการได้ แจ้ งสาเหตุการขาดประชุม
เพราะมีการเปลียนแปลงภายในองค์กรทีท่านสังกัดอยู่ และมีกิจธุระสําคัญทีไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ แต่
อย่างไรก็ตาม ประธานจะนําเรื องดังกล่าวแจ้ งให้ ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัทรับทราบ
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นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง แสดงความกังวลว่า ทีบริ ษัทกลับมากําไรได้ เพราะบริ ษัท
มีการปรับปรุงองค์กร แต่บริ ษัทยังไม่ได้ แสดงศักยภาพออกมาเป็ นรูปธรรม บริ ษัทมีทรัพยากรทีเพียงพอทีจะเรี ยนรู้
ข้ อผิดพลาดในอดีตมาเป็ นบทเรี ยนในการทําธุรกิจ และถามในเรื องวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจ
ประธานชี 1แจงว่า เรื องไอทีเป็ นสิงทีปรับเปลียนอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าเราทันต่อการเปลียนแปลงเราก็จะไม่มี
ผลกระทบมากนัก ถ้ าเราสังเกตุความเปลียนแปลงและปรับปรุงตัวเองอยูต่ ลอดเวลาก็จะอยูร่ อดในธุรกิจ และขอรับ
ข้ อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณาปรับปรุงต่อไป
นายวีรภัทร์ ภัทรเจียรพันธุ์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามเรื องข้ อตกลงร่วมกันระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัท
โทเทิล โซลูชนั ส์ฯ ทีจะแต่งตังคณะทํ
1
างานร่วมกันเพือหาข้ อเท็จจริ งเรื องโครงการไฟเบอร์
ประธานมอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ชี 1แจง
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า บริ ษัทขอติดต่อกับบริ ษัท โทเทิล โซลูชนั ส์ฯ เพือหา
ข้ อสรุปต่อไป
เมือไม่มีคําถามอืนใดเพิมเติม ประธานขอให้ ทีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555
ของคณะกรรมการบริ ษัท
มติท- ีประชุม
ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท เกียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2555
วาระที- 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรั บ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน; สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2555 ซึ-งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานขอให้ วลั ล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 1นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
รายละเอียดดังปรากฏตามรายงานประจําปี ทีได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อมหนังสือเชิญประชุม
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ รายงานว่า เนืองจากบริ ษัทมีแผนการปรับปรุง
โครงสร้ างพื 1นฐาน โดยการปรับปรุง IDC ได้ แล้ วเสร็ จภายในเวลา 3 เดือน และลงทุนในการสร้ างศูนย์ รวมถึง
อุปกรณ์เครื อข่ายทีอาคารบางกอกไทย ส่งผลให้ เงินสดหรื อรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 76 ล้ านบาท เงินลงทุน
ชัว คราวลดไป 77 ล้ านบาท รวมแล้ วลดลง 153 ล้ านบาท ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิมขึ 1น 88 ล้ าน
ประกอบด้ วยโครงสร้ างศูนย์ IDC ทีอาคารบางกอกไทย 42 ล้ านบาท ระบบ Core Network 33 ล้ านบาท รวมถึงมี
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การปรับปรุงซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพือใช้ รองรับระบบ Cloud Computing อีก 8 ล้ านบาท มีรายการ Renovate
สํานักงานเพือรองรับบริ การ BCP อีก 5 ล้ านบาท รวมถึงมีการลงทุนเพิมในบริ ษัทร่วมอีก 11 ล้ านบาท ลูกหนี 1ที
เพิมขึ 1น ณ สิ 1นปี เนืองจากมีการขายลูกค้ ารายใหม่เพิมขึ 1นอีก 37 ล้ านบาท สินทรัพย์อืน ๆ เพิมขึ 1นอีก 7 ล้ านบาท
รวมแล้ วส่วนของเงินสดลดลง ส่วนของสินทรัพย์รวมถึงลูกหนี 1เพิมขึ 1น
ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ รวม 321 ล้ านบาท เทียบกับกับปี 2554 เพิมขึ 1น 2.42% มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ 1.9 ล้ านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.01 บาท เนืองจากมีการเปิ ดศูนย์ IDC แห่งใหม่ มีโครงสร้ างการรับรู้
รายได้ ทีดีขึ 1นจากการทีศนู ย์ IDC แห่งใหม่เต็มในเดือนพฤศจิกายน 2555 มีการให้ บริ การ Cloud Service รวมถึงมี
ค่าปรับจากการติดตังอุ
1 ปกรณ์ลา่ ช้ าอีกจํานวนหนึง ในปี 2555 บริ ษัทมีต้นทุนการขายและการให้ บริ การตําลงเหลือ
230 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 4% เมือเทียบกับปี 2554 เหตุผลมาจากการมุง่ เน้ นบริ การในส่วนทีเป็ น IDC และ
Network การให้ บริ การในส่วนของ IDC และ Network ยิงสูงขึ 1นเท่าใดต้ นทุนต่อหน่วยจะลดลง บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่าย
ขายและบริ หารลดลงเหลืออยู่ 105 ล้ านบาท ลดลงคิดเป็ น 30% เนืองจากนโยบายการ Down Sizing ส่งผลให้
ต้ นทุนค่าใช้ จา่ ยขายและบริ หารลดลง ยอดขายและต้ นทุนดีขึ 1น ซึง สะท้ อนภาพว่าบริ ษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริ หารงาน รวมถึงมีการปรับโครงสร้ างองค์กรให้ มีความเหมาะสม ธุรกิจทีขาดทุนหรื อไม่มีกําไรบริ ษัทยกเลิก
บริ การ และปรับเข้ าสูก่ ารให้ บริ การทีเป็ น Core Business ส่งผลต่อโครงสร้ างรายได้ ในระยะยาว
บริ ษัทมีรายได้ จากบริ การ Internet Access ปี 2555 รวมถึง Business Solution ทังหมด
1
296 ล้ านบาท
เพิมขึ 1นร้ อยละ 4 เมือเทียบกับปี 2554 เนืองจากการเปิ ดใช้ บริ การศูนย์ IDC แห่งใหม่ มีการให้ บริ การ Cloud
Service รายได้ จากการขายจํานวน 5 ล้ านบาท ลดลง 11 ล้ านบาทเมือเทียบกับปี 2554 คิดเป็ นสัดส่วนของรายได้
ธุรกิจ Internet Access กับ Business Solution กับ Trading ในปี 2555 คิดเป็ น Internet Access 29%
Business Solution 63% Trading 2% อืน ๆ 6% ขณะทีปี 2554 Internet Access 41% Business Solution
50% Trading 5% และอืน ๆ 4% หากดูรายได้ Internet Access ดูเหมือนรายได้ จะลดลงแต่จริ ง ๆ แล้ วบริ ษัทมี
กําไรทีดีขึ 1น ขณะทีบริ การ Business Solution เป็ นการให้ บริ การทีอยูบ่ นพื 1นฐาน IDC ทีแข็งแกร่ง ส่งผลให้ กําไรดี
ขึ 1น ทังนี
1 1บริ ษัทมีนโยบายลดสัดส่วนประเภทรายได้ ทีทํากําไรตําและมุง่ เน้ นประเภทรายได้ ทีทํากําไรสูง เป็ นผลให้
รายได้ Internet Access ค่อนข้ างคงที ในขณะที Business Solution เพิมขึ 1น
สําหรับค่าใช้ จา่ ยขายและบริ หาร ปี 2554 มีคา่ ใช้ จา่ ยขาย 41ล้ าน ค่าใช้ จา่ ยบริ หาร 110 ล้ าน ขณะทีในปี
2555 ค่าใช้ จา่ ยขายจํานวน 44 ล้ านบาทเพิมขึ 1นจากปี 2554 เนืองจากมีการเพิมผลตอบแทนการขายให้ แก่
พนักงานขาย แต่คา่ ใช้ จา่ ยบริ หารลดเหลือจํานวน 61 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 41 ล้ านบาท เป็ นผล
จาก Down Sizing อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการโยกย้ ายพนักงานทีมีความสามารถในการขายมาเป็ นฝ่ ายขาย
สําหรับงบกระแสเงินสด ปี ทีผา่ นมามีการลงทุนสร้ างศูนย์ IDC ทีอาคารบางกอกไทย มีการลงทุนอุปกรณ์
Network มีการลงทุนในส่วนของ Hardware และ Software ของบริ การ Cloud Computing ส่งผลให้ มีเงินสดสุทธิ
ทีใช้ ในกิจกรรมดําเนินการ จํานวน 67 ล้ านบาท เพิมขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 55 ล้ านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปใน
กิจกรรมลงทุนปี 2555 จํานวน 10 ล้ านบาท เพิมขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 6 ล้ านบาท เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรม
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จัดหาเงินปี 2555 ไม่มี ขณะทีปี 2554 มีจํานวน 7 ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิลดลง
76 ล้ านบาท ขณะทีปี 2554 ลดลง 23 ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี 123 ล้ านบาท ขณะทีปี
2554 จํานวน 146 ล้ านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จํานวน 46 ล้ านบาท ขณะทีปี 2554
จํานวน 123 ล้ านบาท เหตุผลหลัก ๆ มาจากการลงทุนขยาย Infrastructure เพือเพิมความสามารถในการแข่งขัน
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเพิม
เติมเกียวกับวาระนี 1
นายปิ ตพิ ฒ
ั น์ พัฒนฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ให้ ความเห็นเรื องชือวาระ
การประชุมว่าของบริ ษัทมหาชนต้ องใช้ คําว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ เสนอว่าควรแก้ ไขชือวาระ และเรื องลูกหนี 1
การค้ าเพิมขึ 1นจากปี 2554 อยากทราบว่าบริ ษัทมีแนวทางอย่างไรในการจัดการกับลูกค้ าในส่วนของการให้ เครดิต
เทอม และการตังสํ
1 ารองหนี 1สงสัยจะสูญเฉพาะกิจการทีไม่เกียวข้ อง แต่ไม่ตงสํ
ั 1 ารองหนี 1สูญในกิจการทีเกียวข้ อง
ต่างกันอย่างไร
ประธานมอบหมายให้ นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การชี 1แจง
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงดังนี 1 ปี ทีผา่ นมาลูกค้ าใหม่เป็ นลูกค้ าภาครัฐ ซึง มี
ปั ญหาในเรื องของการทําสัญญา ซึง ต้ องมีการออก TOR ข้ อกําหนดต่าง ๆ ซึง ทําให้ สญ
ั ญายังไม่เรี ยบร้ อย ทําให้ มี
การค้ างจ่ายเงิน ปั จจุบนั รายได้ ตา่ ง ๆ เข้ ามาหมดแล้ ว ทําให้ ลกู หนี 1ลดลงอย่างเห็นได้ ชดั ซึง จะส่งผลต่อเนืองถึงปี
ถัด ๆ ไป ส่วนของการตังสํ
1 ารองหนี 1สูญ ขอนํากลับไปพิจารณาถึงหลักเกณฑ์การตังสํ
1 ารองหนี 1สูญ
นายฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง เสนอแนะอยากให้ เพิมประเภทรายได้ ในงบการเงิน
ว่าแต่ละธุรกิจมีรายได้ เท่าใด เพือง่ายในการตัดสินใจลงทุน
ประธานรับข้ อเสนอไว้ เพือพิจารณาปรับปรุงแก้ ไข
นางสาวบุษกล ชินธรรมมิตร์ ผู้รับมอบฉันทะจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สอบถามในการลงทุนในแผนจะใช้ เงินจากแหล่งใด มีแผนจะกู้เงินหรื อไม่
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่าแหล่งเงินจะมาจากกระแสเงินสดทีบริ ษัทรับมา
ในแต่ละเดือน
เมือไม่มีคําถามอืนใดเพิมเติมอีก ประธานถามว่ามี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสี ยง
กับงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงิ นสด สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชี สิ 1นสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2555ตามที เสนอหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้น
เห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติทีนําเสนอ ถ้ ามี ขอให้ ยกมือขึน1 และขอให้ ลงมติในใบลงคะแนนเสียงทีบริ ษัทได้
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จัดไว้ ให้ และลงลายมื อชือของผู้ถือหุ้น เสร็ จแล้ วให้ จดั ส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที รวบรวมใบลงคะแนน
มติท- ีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ 1นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ซึง ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานของผู้สอบ
บัญชีด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1

มติท- ีลง

จํานวนเสียงที-มีมติ

คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

126,629,000

98.69

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

1,677,000

1.31

วาระที- 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี
2555
ประธานรายงานต่อทีประชุมว่าเนืองจากในปี 2555 บริ ษัทมีผลประกอบการกําไรสุทธิ 3.65 ล้ านบาท ซึง
ตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทต้ องจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับเงิน
ปั นผลเนืองจากในปี 2555 บริ ษัทมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ซึง ตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ
ที 48 ซึง ระบุวา่ “...ห้ ามมิให้ จา่ ยเงินปั นผลจากเงินประเภทอืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีทีบริ ษัทยังมียอดขาดทุน
สะสมอยูห่ ้ ามมิให้ จา่ ยเงินปั นผล” บริ ษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ประธานจึงเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2555
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเพิม
เติมเกียวกับวาระนี 1
เมือไม่มีผ้ ใู ดมีข้อซักถาม ประธานถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงกับการ
จัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555ตามทีเสนอหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติทีนําเสนอ ถ้ ามีขอให้
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ยกมือขึ 1นและขอให้ ลงมติในใบลงคะแนนเสียงทีบริ ษัทได้ จดั ไว้ ให้ และลงลายมือชือของผู้ถือหุ้น เสร็ จแล้ วให้
จัดส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าทีรวบรวมใบลงคะแนน
มติท- ีลง

จํานวนเสียงที-มีมติ

คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

126,629,000

98.69

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

1,677,000

1.31

วาระที- 6

พิจารณาเลือกตัง; กรรมการแทนกรรมการที-ออกตามวาระประจําปี 2556

ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 28 ซึง กําหนดว่า “เมือมีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครัง1 แรกภายหลังการจดทะเบียนบริ ษัทก็ดี และเมือมีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี ทุก
ครัง1 ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง โดยจํานวนหนึง ในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการทีมีอยูใ่ นเวลานัน1 ถ้ าจํานวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสดุ กับส่วนหนึง ในสาม (1/3) กรรมการที
จะต้ องออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนันให้
1 จบั ฉลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้
กรรมการทีได้ อยูใ่ นตําแหน่งนานทีสดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซึง พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
1 ารับ
ตําแหน่งอีกก็ได้ ” ปั จจุบนั บริ ษัทมีกรรมการทังสิ
1 1น 13 ท่าน ในปี 2556 มีกรรมการครบวาระจํานวน 5 ท่านได้ แก่
1) นายอรัญ เพิมพิบลู ย์
กรรมการอิสระ
2) นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ
3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ
4) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมการ
5) นายสมศักดิ[ มหาวิริโย
กรรมการ
ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อนักลงทุน เพือเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอรายชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัตทิ ีเหมาะสมเพือคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทระหว่างวันที 1 พฤศจิกายน 2555
ถึงวันที 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอรายชือบุคคลมายังบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สงู สุดแก่การดําเนินการของบริ ษัท โดยพิจารณา
รายชือบุคคลรวมถึงคุณสมบัตทิ ีเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการของบริ ษัท
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เนืองจากกรรมการทีครบวาระทัง1 5 ท่าน เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้ านต่าง ๆ และได้ ทมุ่ เทในการปฏิบตั งิ านให้ กบั บริ ษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั เิ ลือกตังกรรมการที
1
พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง1 5 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
โดยกรรมการทีมีสว่ นได้ เสียในเรื องนี 1ไม่ได้ เข้ าร่วมพิจารณาในวาระนี 1 ดังนี 1
1) นายอรัญ เพิมพิบลู ย์
กรรมการอิสระ
2) นายชวลิต อัตถศาสตร์
กรรมการอิสระ
3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ
4) นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมการ
5) นายสมศักดิ[ มหาวิริโย
กรรมการ
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อแสดง
ข้ อคิดเห็นเพิมเติม เฉพาะในประเด็นทีเกียวกับการเลือกตังกรรมการใหม่
1
แทนกรรมการทีออกตามวาระ
นายปิ ติพฒ
ั น์ พัฒนาฐานโชค ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่ากรรมการทังห้
1 า
ท่านได้ เข้ าร่ วมประชุมหรื อไม่
ประธานชี 1แจงว่ากรรมการทังห้
1 าท่านเข้ าร่วมประชุมในวันนี 1ทุกท่าน
เมือประธานเสนอให้ ทีประชุมลงมติ และแจ้ งว่าการพิจารณาลงมติเลือกตังกรรมการ
1
จะเป็ นการลงมติเป็ น
รายบุคคล โดยประธานจะขานชือของบุคคลทีได้ รับการเสนอชือให้ เป็ นกรรมการแต่ละท่านตามลําดับ และขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเห็นด้ วย หรื อไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ลงในบัตร
คะแนนเสียงทีบริ ษัทได้ จดั ไว้ ให้ เสร็ จแล้ วให้ จดั ส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าทีรวบรวมบัตรคะแนน
มติท- ีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั กิ ารแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
1
ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง จํานวน 5 ท่าน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี 1
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เห็นด้ วย

ลําดับ กรรมการ

ไม่ เห็นด้ วย

งดออกเสียง

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1

นายอรัญ เพิมพิบลู ย์

129,846,696

97.66

1,000

0

3,103,804

2.33

2

นายชวลิต อัตถศาสตร์

128,384,696

96.57

1,000

0

4,565,804

3.43

3

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

129,919,596

97.72

1,000

0

3,030,904

2.28

4

นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

129,919,696

97.72

0

0

3,031,804

2.28

5

นายสมศักดิ[ มหาวิริโย

129,675,596

97.54

1,000

0

3,274,904

2.46

วาระที- 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556

ประธานรายงานต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการและกรรมการชุดย่อยสําหรับปี 2556 จากความเหมาะสมเกียวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพือให้
สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังให้
1 เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ตลอดจนภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และให้ จา่ ยเบี 1ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2555
ประธานเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดย
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติให้ เสนอต่อทีประชุมเพือพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตังแต่
1 วนั ที
1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อปี (ห้ าล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)
และเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั คิ า่ เบี 1ยประชุมในอัตราเดิมตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อแสดง
ข้ อคิดเห็นเพิมเติม เฉพาะในประเด็นทีเกียวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตังแต่
1 วนั ที 1
มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดซักถาม ประธานถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงกับ
การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตังแต่
1 วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2556 ตามที
เสนอหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติ
ทีนําเสนอ ถ้ ามีขอให้ ยกมือขึ 1นและขอให้ ลงมติในใบลงคะแนนเสียงทีบริ ษัทได้ จดั ไว้ ให้ และลงลายมือชือของผู้ถือ
หุ้น เสร็ จแล้ วให้ จดั ส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าทีรวบรวมใบลงคะแนน

หน้าที  15 จาก 19

มติท- ีประชุม
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตังแต่
1 วนั ที 1 มกราคม 2556 ถึงวันที 31
ธันวาคม 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
1
้ ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1
มติท- ีลง

จํานวนเสียงที-มีมติ

คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

131,270,500

98.74

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

1,681,000

1.26

วาระที- 8

พิจารณาแต่ งตัง; ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556

ประธานแจ้ งว่า เพือให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 18 การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพือ ฯลฯ “(5) แต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี” และอ้ างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ “ข้ อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพือเสนอต่อผู้ถือหุ้น”
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เอ เอ็น เอส สอบบัญชี จํากัด ตามรายชือ
ต่อไปนี 1 เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 3500 หรื อ
2) นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 4054 หรื อ
3) นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 3495 หรื อ
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 5946 หรื อ
ผู้สอบบัญชีทา่ นอืนภายในสํานักงานเดียวกันทีได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เอ เอ็น เอส สอบบัญชี จํากัด
ทังนี
1 1 ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานี 1ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบริ ษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัท และผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานี 1ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมทีปฏิบตั ิหน้ าทีสอบทานหรื อ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทมาแล้ วห้ ารอบปี บัญชีติดต่อกัน
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และขออนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ นเงิน 830,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม และค่าใช้ จา่ ยที
อาจเกิดขึ 1นเพิมเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ ค่าเครื องเขียน และค่าจ้ างพิมพ์ตา่ งๆ) ตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบทีได้ พิจารณากลัน กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว
ทังนี
1 1 บริ ษัท เอ เอ็น เอส สอบบัญชี จํากัด ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยอีก 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท แมน
ดาลา คอมมูนิเคชัน จํากัด
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ทีเป็ นข้ อสงสัยหรื อแสดง
ข้ อคิดเห็นเพิมเติม เฉพาะในประเด็นทีเกียวกับการแต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงกับ
การแต่งตังผู
1 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556ตามทีเสนอหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็น
ด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรื อเห็นด้ วยตามมติทีนําเสนอ ถ้ ามีขอให้ ยกมือขึ 1นและขอให้ ลง
มติในใบลงคะแนนเสียงทีบริ ษัทได้ จดั ไว้ ให้ และลงลายมือชือของผู้ถือหุ้น เสร็ จแล้ วให้ จดั ส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที
รวบรวมใบลงคะแนน
มติท- ีประชุม
ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั แิ ต่งตัง1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 3500 และ/
หรื อนายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 4054 และ/หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียน
เลขที 3495 และ/หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที 5946 และ/หรื อผู้สอบบัญชีทา่ นอืน
ภายในสํานักงานเดียวกันทีได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีแห่งบริ ษัท เอ
เอ็น เอส สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2556 โดยให้ คนใดคนหนึง
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 เป็ น
เงิน 830,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม และค่าใช้ จา่ ยทีอาจเกิดขึ 1น เพิมเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ ค่า
เครื องเขียน และค่าจ้ างพิมพ์ตา่ งๆ) ด้ วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี 1

มติท- ีลง

จํานวนเสียงที-มีมติ

คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

เห็นด้ วย

131,690,500

99.05

ไม่เห็นด้ วย

1,000

0

งดออกเสียง

1,260,000

0.95

หน้าที  17 จาก 19

วาระที- 9 พิจารณาเรื- องอื-นๆ
ประธานแจ้ งต่อทีประชุมว่า ในวาระนี 1เป็ นการพิจารณาในเรื องอืนๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื องพิจารณา
เรื องอืนนอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ทังนี
1 1 เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 23 วรรคสอง ระบุวา่ “เมือ
ทีประชุมได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึง แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง ในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ ทงหมดอาจขอให้
ั1
ทีประชุมพิจารณาเรื องอืน นอกจากทีกําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ”
ประธานสอบถามทีประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นจะสอบถามหรื อเพิมเติมเรื องอืนๆ อีกหรื อไม่
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัท เน็ตเบย์
จํากัด และจะเข้ าตลาดหุ้นหรื อไม่
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ประกอบธุรกิจใน
ลักษณะของ e-Logistic ให้ กบั หน่วยงานภาครัฐ โดยการเก็บเงินจาก transaction ทีเกิดขึ 1นในแต่ละครัง1 ส่วนจะ
เข้ าตลาดหุ้นหรื อไม่เป็ นเรื องของบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล สอบถาม เรื องของแนวโน้ ม Growth ของธุรกิจ และแผนธุรกิจในอีก 5 ปี เป็ น
อย่างไร
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่าบริ ษัทยินดีเปิ ดโอกาสผู้ถือหุ้นเข้ ามาเยียมชมบริ ษัท
เพือสอบถามข้ อมูลทียงั สงสัย ในเบื 1องต้ นขอบชี 1แจงว่ากําไรของบริ ษัทไม่ได้ หวือหวาเหมือนธุรกิจอืน ๆ แต่บริ ษัท
เป็ นธุรกิจทีเป็ น Infrastructure ซึง บริ ษัทอืน ๆ จําเป็ นต้ องใช้ บริ การ รายได้ Internet Access ก็ไม่ได้ ลดลงอย่าง
เป็ นนัยยะสําคัญ ซึง อนาคตรายได้ Internet Access ก็ยงั เป็ นหนึง ในรายได้ หลักของบริ ษัท สําหรับ Growth ของ
บริ ษัทจะอยูร่ ะหว่าง 20% – 30% กลยุทธ์ของบริ ษัทจะขายในบริ การทีบริ ษัทมี Fixed Cost อยูแ่ ล้ ว เพือให้ บริ ษัทมี
กําไรทีดีข
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล สอบถาม การทีบริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ถือว่าบริ ษัทได้ เปรี ยบหรื อไม่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า มองได้ 2 มุม ทังเป็
1 นประโยชน์ทางบวก แต่ในอีกแง่
หนึง ก็ถือเป็ นหนึง คูแ่ ข่งในทางธุรกิจของบริ ษัท แต่บริ ษัทก็มีการบริ หารจัดการมิให้ เกิดผลกระทบต่อกัน
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล สอบถาม Market Share ของธุรกิจเป็ นอย่างไร และบริ ษัทกับบริ ษัท I Link มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างไร
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า บริ ษัท I Link เป็ นหนึง ในพันธมิตรธุรกิจ สําหรับ
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Market Share มองเป็ น 2 ส่วน คือ Mass Market และ Corporate Market สําหรับ Mass Market บริ ษัทไม่ได้ อยู่
ในตลาดนี 1 บริ ษัทอยูใ่ นตลาดของ Corporate Market ซึง บริ ษัทเป็ นหนึง ในบริ ษัททีลกู ค้ าเลือกใช้ บริ การ สําหรับ
Percentage Market Share ไม่มีใครจัดทําอันดับจริ งจัง
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล สอบถาม มองในแง่ Growth ของประเทศ และเรื อง AEC เรามีแผนงานอย่างไร
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า บริ ษัทได้ รับประโยชน์ในแง่ของการนําเสนอ
Infrastructure ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบธุรกิจอืน ๆ เพือไปต่อยอดในการทําธุรกิจ เช่น ในแง่ของผู้ให้ บริ การ 3G บริ ษัทก็
สามารถให้ บริ การ Infrastructure เพือสนับสนุนธุรกิจของผู้ให้ บริ การ 3G
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ให้ คําแนะนําว่าบริ ษัทควรดําเนินธุรกิจเชิงรุกให้ มากกว่านี 1 เพือให้ ทนั กับสภาพ
ตลาดทีเปิ ดอยู่ และอยากให้ บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ โบรกเกอร์ นําผู้ถือหุ้นเข้ าเยียมชมบริ ษัท
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่าสําหรับการเข้ าเยียมชมบริ ษัท บริ ษัทยินดีให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าเยียมชมบริ ษัท โดยขอให้ ประสานมาทางฝ่ ายเลขานุการภายหลัง สําหรับเรื องคําแนะนําเรื องการดําเนินธุรกิจ
กรรมการผู้จดั การขอให้ นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ชี 1แจง
นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ ชี 1แจงว่า บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่เป็ นหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ การดําเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทนอกจากจะมุง่ เน้ นเรื องกําไรแล้ ว บริ ษัทยังคํานึงถึงเรื องธรรมาภิบาลของบริ ษัทด้ วย และต้ อง
ดําเนินธุรกิจด้ วยความระมัดระวังเพือไม่ให้ เกิดผลเสียหายในการดําเนินธุรกิจ
นางจุฑารัตน์ จึงวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคตในอีก 1-2 ปี บริ ษัทมีแผนเพิม
ทุนหรื อไม่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจง บริ ษัทมีแผนการลงทุน ส่วนการเพิมทุนหรื อไม่ ขอ
พิจารณาหลาย ๆ ปั จจัยประกอบกัน
นางจุฑารัตน์ จึงวัฒนานนท์ สอบถาม คาดการณ์ว่าในไตรมาสใดบริ ษัทจะกําไรและเงินจ่ายปั นผลได้
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจง บริ ษัทมีแผนการล้ างขาดทุนสะสมให้ มากทีสดุ และ
แนวทางทีดีทีสดุ คือล้ างขาดทุนสะสมให้ หมดในปี นี 1
นางจุฑารัตน์ จึงวัฒนานนท์ สอบถาม มีอปุ สรรคใดทีอาจทําให้ แผนธุรกิจไม่เป็ นไปตามแผน
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจง บริ ษัทเฝ้าระวังใน 3 เรื อง คือ เรื องคน ต้ องใช้ คนทีมีอยู่
ให้ เกิดประสิทธิภาพทีสดุ สินค้ า ต้ องมีสินค้ าทีมีคณ
ุ ภาพทีดีเพือให้ ลกู ค้ าพึงพอใจ และเรื องของความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน
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นางจุฑารัตน์ จึงวัฒนานนท์ สอบถาม ถึงราคาหุ้นในตลาดของบริ ษัทเท่าใดจึงจะเหมาะสม
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า ไม่สามารถระบุได้
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามว่า อุปกรณ์เครื อข่ายจําเป็ นต้ องเปลียนทุก ๆ
3 ปี หรื อไม่ เพือการลดต้ นทุน
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า ไม่จําเป็ นต้ องเปลียนทุก ๆ 3 ปี ขึ 1นอยูก่ บั การ
บํารุงรักษา แต่ระยะเวลา 3 ปี เป็ นมาตรฐานทัว ๆ ไป แต่บางตัวก็สามารถใช้ งานได้ ถึง 5 ปี
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์ สอบถามว่า เรื องการการเพิมทุนมีความเป็ นไปได้ มากน้ อยขนาดไหน
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ชี 1แจงว่า ก็เป็ นหนึง ในทางเลือกทีบริ ษัทกําลังศึกษาอยู่ และ
บริ ษัทก็มีคณะกรรมการทีความรู้ความสามารถให้ คําแนะนํา
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์ ฝากถึงผู้บริ หาร ธรรมาภิบาลดี โปร่งใส และต้ องมีกําไรทีดีด้วย
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ รับข้ อเสนอไว้
นายกิตติพล จึงวัฒนานนท์ สอบถามว่า ในปี นี 1จะมีเงินปั นผลหรื อไม่
ประธานชี 1แจงว่า บริ ษัทพยายามดําเนินธุรกิจอย่างดีทีสดุ เพือให้ ผลตอบแทนทีดีแก่ผ้ ถู ือหุ้น
เมือไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้ งว่า ทีประชุมได้ พิจารณาระเบียบวาระทังหมดตามที
1
กําหนดเสร็ จสิ 1นแล้ ว
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ ให้ เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครัง1 นี 1 และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชือ ......................................................... ประธานกรรมการ
( ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ )

