
  หนา้ที� 1 จาก 19 

 

 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันพุธที- 24 เมษายน 2556 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชุม INET HALL ชั ;น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

เลขที- 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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เริ-มประชุมเวลา 9.05 น. 
 
 ศ.ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุ (“ประธาน”) ได้กลา่วต้อนรับ           
ผู้ ถือหุ้น และได้แถลงตอ่ที�ประชมุวา่ ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจํานวน 333,333,333 บาท เรียกชําระแล้ว   
ทั 1งสิ 1น 250,020,799 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 333,333,333 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญั
ที�จําหนา่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

 ประธานแจ้งวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19. ระบวุา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วย         
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่        
กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั 1งหมด และจะต้องมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุ้นที�จําหนา่ยได้ทั 1งหมดจงึจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในการประชมุครั 1งนี 1 มีจํานวนหุ้นทั 1งหมด 250,020,799 หุ้น จํานวนผู้ ถือหุ้น 2,283 คน จํานวนหุ้นที�        
ลงทะเบียนจํานวน 87,251,902 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 34.90 จํานวนผู้ลงทะเบียนจํานวน 42 คน แบง่เป็นผู้มา
ลงทะเบียนด้วยตนเอง 24 คน ผู้มอบฉันทะ 18 คน ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ        
ไมน้่อยกวา่ 25 คน และมีจํานวนหุ้นนบัรวมได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั 1งหมดของบริษัท    
ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 
 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชมุ ประธานได้ขอให้นายภาคภมูิ สวุลกัษณ์ นิตกิรประจําบริษัท ชี 1แจง     
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น ซึ�งจะต้องลงมตใินแตล่ะวาระ ดงันี 1 
 - ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแตล่ะวาระได้ในบตัร
คะแนนที�ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั 1งนี 1 ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสียง (แบบ 1 share : 1 
vote)  
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 - ในการลงมตอิอกเสียงในวาระที� 2 วาระที� 4 วาระที� 5 วาระที� 6 วาระที� 7 และวาระที� 8 ซึ�งเป็นกรณีปกต ิ           
ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ประธาน      
มีสิทธิออกเสียงเพิ�มขึ 1นอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชี 1ขาด  
 - ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที�ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ หกัออก
จากเสียงทั 1งหมดที�เข้าร่วมประชมุ สว่นที�เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที�ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั 1น ๆ 
 - สําหรับผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อื�นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนั 1น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์
ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้ในเครื�องคอมพิวเตอร์ เพื�อการลงมติตามวาระแล้ว 

- ในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระที� 6 เฉพาะผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ทา่นกรุณายกมือ และ 
หากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนตามที�ทา่นประสงค์ลงในบตัรลงคะแนน
ที�บริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับบตัรลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้ว นํามา
นบัคะแนนตอ่ไป  
 - สว่นในวาระที� 6 ซึ�งเป็นวาระการเลือกตั 1งคณะกรรมการบริษัทนั 1น ขอให้ผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉนัทะ     
ลงคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนที�บริษัทได้จดัไว้ให้ พร้อมลงนามของท่านใน
บตัรลงคะแนน เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อดําเนินการนบัคะแนนตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นรายใดไมส่ง่       
บตัรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที� หรือไมล่งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนให้ถกูต้อง บริษัทจะถือวา่เป็นการงดออกเสียง
ลงคะแนน  
 - การมาประชมุด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสียงได้  
 - สําหรับการมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ�งใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งอยูต่า่งประเทศและมอบฉนัทะให้ 
Custodian เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสียงได้  
 - หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณา
แจ้งตอ่ที�ประชมุถึงชื�อของทา่นผู้ ถือหุ้น หรือชื�อของทา่นผู้ รับมอบฉันทะที�ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถาม
แล้วจงึแสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม  
 - ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดนิทางกลบั หรือออกไปทํากิจธุระ
ด้านนอกห้องประชมุในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั 1นๆ หรือในวาระที�เหลือ
ทั 1งหมดไว้ลว่งหน้า ทา่นสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�เจ้าหน้าที�ได้มอบ 
ให้แก่ท่าน เมื�อขณะลงทะเบียนและสง่มอบบตัรลงคะแนนดงักล่าวให้แก่เจ้าหน้าที� เพื�อรวบรวมไว้สําหรับการนบั
คะแนนเมื�อถึงการนบัคะแนนในวาระนั 1น ๆ  
 ทั 1งนี 1 รายละเอียดตามที�ได้กลา่วมาแล้วนั 1น เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์เรื�องการลงคะแนน ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้น
หรือผู้ รับมอบฉันทะทา่นใดซกัถาม แล้วจงึดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี 1  
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วาระที- 1 เรื-องประธานแจ้งเพื-อทราบ 
 
 ประธานรายงานตอ่ที�ประชมุวา่ บริษัทได้ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2556 และเสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท  
ระหวา่งวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวนัที� 31 มกราคม 2556  ซึ�งจนถึงสิ 1นสดุระยะเวลาที�กําหนด ไมมี่ผู้ ถือหุ้นราย
ใดเสนอวาระในการประชมุล่วงหน้า 

  ประธานแจ้งวา่ ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการจํานวน 13 ทา่น และมาประชมุในวนันี 1จํานวน 8 ทา่น พร้อม
แนะนํากรรมการตอ่ที�ประชมุเป็นรายบคุคล 

 ประธานแจ้งให้ที�ประชมุทราบวา่ บริษัทมีคณะกรรมการชดุยอ่ยทั 1งหมด 5 ชดุ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร มี ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ เป็นประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ มี ศ.กิตตคิณุ ดร. อจัฉรา 
จนัทร์ฉาย เป็นประธาน คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มี นายอรัญ เพิ�มพิบลูย์ เป็นประธาน 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง มี นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ เป็นประธาน และคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ มี นางสาววิลาวรรณ วนดรุงค์วรรณ เป็นประธาน   
 
 ประธานแนะนําตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 
 คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ 
 
 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั 
 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ และนายยทุธพงศ์ เชื 1อเมืองพาน 
 
 ประธานขอให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ แนะนําคณะผู้บริหารตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อ
รับทราบ 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ แนะนําคณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย 
 1. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์   รองกรรมการผู้จดัการ 
 2. นายศกัดิ[นนท์ กงัสมัฤทธิ[   ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานปฏิบตัิการและวิศวกรรม 
 3. นางสาวมนสันนัท์ นิยมสขุนิรันดร์ ผู้ อํานวยการ ฝ่ายบญัชีการเงิน 
 
  หลงัจากนั 1นประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ที� เป็นข้อสงสยัหรือ
แสดงข้อคดิเห็นเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัวาระนี 1 ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ�มเตมิ 
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วาระที- 2 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2555ซึ-งประชุมเมื-อวันที-  
   19 เมษายน 2555 
 
  ประธานเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ประชมุ
เมื�อวนัที� 19 เมษายน 2555  ซึ�งได้จดัสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นข้อสงสัยหรือ    
แสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม  
 
 นายวีรภัทร์ ภัทรเจียรพันธุ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามความคืบหน้าของผลการสอบข้อเท็จจริง
กรณีผลการดําเนินงานที�ขาดทุนในโครงการไฟเบอร์ 
 ประธานมอบหมายให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ จัดการ เป็นผู้ ชี 1แจง 
 นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ จัดการ ชี 1แจงว่า ได้ทําการแต่งตั 1งคณะกรรมการแล้ว แต่ยงัไม่ได้
รับรายงาน 
 
 เมื�อไม่มีคําถามเพิ�มเติม ประธานสอบถามให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดเห็นว่ารายงานการ
ประชุมสามัญประจําปี 2555 ที�ประธานเสนอ มีข้อความใดที�จะขอแก้ไขหรือไม่และปรากฏไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือ
ผู้ รับมอบฉันทะท่านใดขอแก้ไข ประธานจึงขอให้ที�ประชุมลงมติในวาระนี 1 
 
มติที-ประชุม 
 ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จํานวนเสียงทั 1งหมดของของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 1  
 
มติที-ลง จาํนวนเสียงที-มีมติ  

 
คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุ้นที-มาร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 126,095,300 98.29 

ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0 

งดออกเสียง 2,193,700 1.71 
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วาระที- 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี-ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555  
 
 ประธานขอให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2555 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี  2555 ดงันี 1 
 ในภาพรวมตั 1งแตต้่นปี ในเดือนมกราคม บริษัทมีรายได้จํานวน 301 ล้านบาท มีผลขาดทนุจํานวน 85 
ล้านบาท แตบ่ริษัทมิได้นิ�งนอนใจ ในเดือนเมษายน ศนูย์ IDC ชั 1น 10 ที�อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ แล้วเสร็จ 
และเริ�มเปิดให้บริการ เมื�อศนูย์ IDC แล้วเสร็จ บริษัทได้มีบริการใหม ่ๆ เพิ�มขึ 1น คือ บริการ Value Added บน  IDC 
เริ�มให้บริการในเดือนพฤษภาคม เดือนมิถนุายน มีการเพิ�มทนุในบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เป็นการเพิ�มทนุเพื�อขยายกิจการของบริษัทร่วม  เดือนกนัยายน บริษัท
เริ�มมีผลประกอบการเป็นกําไรสทุธิ เมื�อกิจการเริ�มดีขึ 1น และบริการที�ต้องการความมีเสถียรภาพสงู ในเดือนตลุาคม 
บริษัทก็ได้ทําการสร้างศนูย์ IDC ที�อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั 1น 11 เพราะศนูย์เดมิไมท่นัสมยั เพื�อให้รองรับ
บริการใหม ่ๆ จงึต้องมีการลงทนุเพิ�มขึ 1น ซึ�งการดําเนินการได้ตอ่เนื�องถึงปีนี 1 ปลายปี 2555 มีรายได้ทั 1งปี 301 ล้าน
บาท มีกําไรเฉพาะกิจการอยู่ที� 3.65 ล้านบาท  
 หากดผูลประกอบการย้อนหลงัจะเห็นวา่ปีที�ผา่นมาบริษัทเริ�มที�จะปรับตวั ส่วนที�บริษัทปรับปรุงคือมีกําไร
ขั 1นต้นสงูขึ 1นจาก 18% เป็น 23% มีการบริหารคา่ใช้จา่ยให้ SG&A ตอ่ยอดขายลดจาก 49% เหลือ 34% ทําให้มี 
Net Profit ดีขึ 1นตามลําดบั 
 กลยทุธ์ที�บริษัทดําเนินการคือการ Down Sizing บริษัท ดบูริการที�ไมส่ามารถทํากําไร หรือขาดทนุ บริหาร
จดัการลกูค้าให้มีกําไรเพิ�มขึ 1น มีการบริหารต้นทนุเพื�อเพิ�มกําไรเบื 1องต้นให้สงูขึ 1น บคุลากรก็จดัการให้เหมาะสมกบั
ปริมาณงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ 1น และในอดีตบริษัทมีการไปทําธุรกิจที�ไมใ่ชธุ่รกิจหลกัของบริษัท เพื�อหวงัเพิ�ม
ชอ่งทางรายได้ใหม ่ๆ แตเ่มื�อไมป่ระสบความสําเร็จ บริษัทก็กลบัมามุง่เน้นการทําธุรกิจในบริการที�บริษัทเชี�ยวชาญ 
มุง่การขายบริการที�มีกําไรสงูขึ 1น และบริษัทมีมาตรฐานการให้บริการ หรือ SLA ที�สงู ทั 1งการให้บริการและความ
ปลอดภยัของข้อมลูที�ลกูค้านํามาฝาก โดยใช้ผู้ตรวจสอบจากภายนอกมาตรวจสอบเพื�อให้ลกูค้าเกิดความเชื�อมั�น 
 สําหรับBusiness Model ของบริษัทในปีนี 1 เปรียบเทียบบริษัทเหมือนบ้าน โดยบริษัทให้บริการโครงสร้าง
พื 1นฐานแก่ลกูค้าที�จะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ เพื�อให้ลกูค้ามั�นใจในการให้บริการและความปลอดภยัของข้อมลู
ของลกูค้า โดยบริษัทตั 1งเป้ามาตรฐานการให้บริการอยูที่� 99.99% และมาตรฐานความพงึพอใจอยูที่� 80% ซึ�งผล
การสํารวจในปีที�แล้วบริษัทได้รับผลตอบรับตามเป้าหมาย  
 บริษัทเป็นบริษัทที�ไมมี่เครือข่ายโทรคมนาคมเป็นของตวัเอง บริษัทจงึต้องเลือกลกูค้าที�เหมาะสมที�บริษัท
สามารถให้บริการได้ และบริษัทมีกําไรในอตัราที�เหมาะสมที�เราเรียกว่า “Premium Customer” นอกจากนี 1บริการ
ในโลกออนไลน์ยงัมีหลากหลาย แม้บริษัทจะไมชํ่านาญแตบ่ริษัทก็มีแผนทําธุรกิจร่วมกบัพนัธมิตรเพื�อแบง่ผลกําไร
ร่วมกนัและนําเอาบริการไปเสนอขายให้ลกูค้า เพื�อให้ลกูค้าได้รับบริการที�ดีและบริษัทมีกําไร 
 ทิศทางธุรกิจในปี 2556 บริษัทไมใ่ชเ่ป็นเพียง Internet Service Provider  แตเ่ป็น Infrastructure Service 
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Provider ที�มีความนา่เชื�อถือและมีเสถียรภาพ โดยบริษัทยงัมุง่เน้นที� Core Business ตอ่ไป โดยบริษัทจะ
ให้บริการอยู่ 3 สว่น คือ Green Data Center, Cloud Infrastructure as a Service และ Internet & Networking 
และสดุท้ายบริษัทเชื�อวา่บริษัทจะมีกําไร ซึ�งบริษัทตั 1งเป้าหมายที�จะทําให้ผลขาดทนุสะสมที�มีอยูล่ดลงให้ได้มาก
ที�สดุ ดีที�สดุคือหมดไปเพื�อสามารถจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ในปีหน้า 
 กรรมการผู้จดัการได้แสดงภาพโครงสร้างเครือข่ายวงจรสื�อสารของบริษัทในปัจจบุนั และอธิบายวา่บริษัท
มีศนูย์ IDC หลกัอยู่ 2 ศนูย์ คือ ที�อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั 1น 10 และที�อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ชั 1น 10 ซึ�ง
ถือเป็นศนูย์ IDC ที�ทนัสมยั ตอ่เชื�อมด้วยเน็ตเวิร์คที�มีเสถียรภาพ สามารถให้บริการทดแทนกนัได้ เชื�อมตอ่ไปยงั
ตา่งประเทศผา่นผู้ให้บริการที�หลากหลาย ทําให้ลกูค้ามั�นใจวา่ลกูค้าอยูใ่นสิ�งแวดล้อมที�เอื 1อตอ่การทําธุรกิจ 
 สดุท้ายบริษัทมีแผนการลงทนุเรื�องของศนูย์ Data Center ซึ�งกําลงัก่อสร้างที�ชั 1น 11 อาคารไทยซมัมิท ทาว
เวอร์ ซึ�งจะแล้วเสร็จในไตรมาสที� 2 ขนาดพื 1นที� 1,000 ตารางเมตร มีจํานวน Rack ที�ให้บริการ 230 Racks มลูคา่
การก่อสร้าง 160 ล้านบาท นอกจากนั 1น เพื�อให้สามารถ Backup ซึ�งกนัและกนัได้อย่าง 100% และศนูย์ที�อาคาร
บางกอกไทย ทาวเวอร์ชั 1น 10 ที�ได้ก่อสร้างเมื�อปีที�แล้ว และทีได้กลา่วไว้เบื 1องต้นปัจจบุนัเตม็พื 1นที�การให้บริการแล้ว 
จงึมีความจําเป็นที�จะต้องขยายศนูย์ที�ชั 1น 10 อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ พื 1นที� 350 ตารางเมตร คาดวา่จะเสร็จ
ในปลายปี 2556  ณ สิ 1นปี 2556 บริษัทจะมีศนูย์ Data Center ที�ทนัสมยั มีเสถียรภาพ สามารถรองรับริการใหม ่ๆ 
ใน 1-2 ปีนี 1ได้ 
 บริษัทมีแผนการปรับปรุง Core Network เพื�อรองรับการขยายตวัของเครือขา่ย รวมไปถึงบริการใหม ่ๆ ที�
จะเกิดขึ 1น มลูคา่ประมาณ 60 ล้านบาท โดยจะทะยอยลงทนุให้สอดคล้องกบัการขยายตวัของธุรกิจ 
 ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ�มเติมเกี�ยวกับวาระนี 1 
 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ฝากข้อคดิเห็นวา่จะทําอยา่งไรถึงจะเพิ�มประสิทธิภาพคน
ให้เหมาะสมกบัปริมาณงานที�จะเพิ�มขึ 1น กบัมีความกงัวลวา่การบริหารงานของบริษัทจะเป็นลกัษณะกึ�งราชการ
หรือไม ่เพราะมีผู้ ถือหุ้นที�เป็นราชการและรัฐวิสาหกิจอยู ่ขอให้พฒันาบคุลากรให้มีประสิทธิภาพการทํางานและ
อยากให้ธุรกิจของบริษัทเป็นลกัษณะเชิงรุกมากกวา่ที�เป็นอยู ่3G ที�มาเป็นโอกาสของบริษัทที�จะทําธุรกิจ จงึอยาก
ให้บริษัทเร่งดําเนินการในขณะที�ยงัมีโอกาสอยู่ 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ รับไว้พิจารณา 
 
 นายปิตพิฒัน์ พฒันฐานโชค ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามเรื�องความปลอดภยั
ของการให้บริการจาก Hacker วา่บริษัทในฐานะผู้ให้บริการจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใด และบริษัทควรมี
บคุคลมาทําหน้าที�เลขานกุารบริษัทแทนกรรมการผู้จดัการที�กําลงัปฏิบตัหิน้าที�อยูใ่นปัจจบุนั 
 ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจง 
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 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ บริษัทให้ความสําคญักบัความปลอดภยัของข้อมลู
ตา่ง ๆ ของลกูค้า โดยมีมาตรฐานตา่ง ๆ มาเป็นตวัชี 1วดัและมีผู้ตรวจสอบภายนอกมาตรวจสอบตลอด สําหรับ 
Hacker บริษัทมีการเตรียมการเครื�องมือตา่ง ๆ คอยตรวจสอบการโจมตี รวมถึงขั 1นตอนการทํางานวา่จะต้อง
ปฏิบตัิอยา่งไรหากเกิดเหต ุซึ�งที�ผา่นมายงัไมมี่กรณีที�เกิดขึ 1น รวมถึงการร่วมมือกบัผู้ให้บริการเครือขา่ยตา่ง ๆ และ
ผู้ เชี�ยวชาญด้าน IT Security มาเป็นผู้ให้คําปรึกษา ในส่วนของพรบ.คอมพิวเตอร์ ได้มีประสานงานกบัหน่วยงานที�
เป็นผู้บงัคบัตามกฎหมายวา่บริษัทผู้ให้บริการต้องรับผิดชอบมากน้อยแคไ่หน และเมื�อมีกรณีขอความร่วมมือมา
บริษัทก็ได้ให้ความร่วมมือโดยตลอด 
 สําหรับเรื�องเลขานกุารบริษัท บริษัทอยูใ่นระหวา่งการสรรหาบคุคลมาทําหน้าที�เลขานกุารบริษัท 
 นายสภุาพ พิสรุาช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงบริษัทมีนโยบายที�มีการลงทนุที�มีนยัสําคญัในปี 
2557 โอกาสการเข้าตลาดหลกัทรัพย์ของบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั  รายได้จากการขาย Internet Access ลดลงมา 
นโยบายของบริษัทจะลดรายได้สว่นนี 1และไปเพิ�มรายได้ในสว่นอื�นหรือไม ่และ IDC มุง่เน้นการขยาย margin ใน
การขายใชห่รือไม ่ ผลกระทบของบริษัทในเรื�องคา่เงินบาท สาเหตใุดกรรมการบริษัทมาประชมุไมค่รบจํานวน และ
ฝากไปยงัฝ่ายกฎหมายของบริษัท เรื�องผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีบริษัทขาดทนุ 
 ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ชี 1แจง 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงดงันี 1 นโยบายการลงทนุปี 57 ยงัไมส่ามารถบง่ชี 1ได้
ชดัเจน เพราะธูรกิจไอทีลงทนุมากไปก็ไมเ่กิดผลดี แตบ่ริษัทมีทิศทางที�จะดําเนินธุรกิจอยูแ่ล้ว สําหรับกรณีของ
บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ไมส่ามารถตอบแทนบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ได้ สําหรับสดัส่วนรายได้ Internet ที�ลดลงนั 1น 
บริษัทคงไมทิ่ 1งธุรกิจนี 1 เพราะเป็นโครงสร้างพื 1นฐานสําคญั  อย่างไรก็ตามบริษัทไมมี่นโยบายขายขาดทนุแตจ่ะขาย
ในลกัษณะการขายตอ่ยอดธุรกิจตอ่ไป แตอ่ตัราส่วนรายได้คงจะไมส่งู ในเรื�องคา่เงินบาทไมไ่ด้มีผลกระทบตอ่
บริษัท เพราะส่วนใหญ่บริษัทจะเป็นผู้สั�งซื 1ออปุกรณ์มาจากตา่งประเทศ สําหรับวงจรระหวา่งประเทศบริษัทซื 1อขาย
ผา่นผู้ขายที�เป็นบริษัทในประเทศและชําระเงินเป็นเงินบาท สําหรับเรื�องกรรมการสอบข้อเท็จจริง บริษัทมุง่เน้นที�จะ
เดนิไปข้างหน้า บางเรื�องบริษัทอาจจะไมไ่ด้ตดิตามอยา่งใกล้ชิดแตก็่ไมไ่ด้เพิกเฉย 
 
 นายสภุาพ พิสรุาช ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ขอชื�นชมคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารที�ทําให้บริษัทมีผล
กําไร และถามว่าแนวทางการทําตลาดของบริษัท ได้มีการจ้างที�ปรึกษาด้านไอทีมาช่วยในเรื�องนี 1หรือไม่ 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ
คอยแนะนําการดําเนินธุรกิจ แตบ่ริษัทก็ไมไ่ด้นิ�งนอนใจ ในเรื�องของความปลอดภยั หรือธุรกิจใหม ่ๆ ที�บริษัทไม่
คุ้นเคย บริษัทก็ได้จ้างที�ปรึกษาเป็นเรื�อง ๆ ไป  
 ประธานได้ชี 1แจงสาเหตทีุ�กรรมการมาประชมุไมค่รบจํานวนวา่ กรรมการได้แจ้งสาเหตกุารขาดประชมุ
เพราะมีการเปลี�ยนแปลงภายในองค์กรที�ท่านสงักดัอยู่ และมีกิจธุระสําคญัที�ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ แต่
อยา่งไรก็ตาม ประธานจะนําเรื�องดงักลา่วแจ้งให้ที�ประชมุคณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
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 นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แสดงความกงัวลวา่ ที�บริษัทกลบัมากําไรได้เพราะบริษัท
มีการปรับปรุงองค์กร แตบ่ริษัทยงัไมไ่ด้แสดงศกัยภาพออกมาเป็นรูปธรรม บริษัทมีทรัพยากรที�เพียงพอที�จะเรียนรู้
ข้อผิดพลาดในอดีตมาเป็นบทเรียนในการทําธุรกิจ และถามในเรื�องวิสยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจ 
 ประธานชี 1แจงวา่ เรื�องไอทีเป็นสิ�งที�ปรับเปลี�ยนอยู่ตลอดเวลา แตถ้่าเราทนัตอ่การเปลี�ยนแปลงเราก็จะไมมี่
ผลกระทบมากนกั ถ้าเราสงัเกตคุวามเปลี�ยนแปลงและปรับปรุงตวัเองอยูต่ลอดเวลาก็จะอยูร่อดในธุรกิจ และขอรับ
ข้อคิดเห็นของผู้ ถือหุ้นไว้พิจารณาปรับปรุงตอ่ไป 
 
 นายวีรภทัร์ ภทัรเจียรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเรื�องข้อตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษัทกบับริษัท 
โทเทิ�ล โซลชูั�นส์ฯ ที�จะแตง่ตั 1งคณะทํางานร่วมกนัเพื�อหาข้อเท็จจริงเรื�องโครงการไฟเบอร์ 
 ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ชี 1แจง 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ บริษัทขอติดตอ่กบับริษัท โทเทิ�ล โซลชูั�นส์ฯ เพื�อหา
ข้อสรุปตอ่ไป 
 
 เมื�อไมมี่คําถามอื�นใดเพิ�มเติม ประธานขอให้ที�ประชมุรับทราบรายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2555       
ของคณะกรรมการบริษัท 
 
มตทีิ-ประชุม   
 ที�ประชมุรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี�ยวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2555 
 
วาระที- 4 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สาํหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ ;นสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2555 ซึ-งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
 
  ประธานขอให้วลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงรายงานสรุปงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 1นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555 
รายละเอียดดงัปรากฏตามรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
 นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ รายงานวา่ เนื�องจากบริษัทมีแผนการปรับปรุง
โครงสร้างพื 1นฐาน โดยการปรับปรุง IDC ได้แล้วเสร็จภายในเวลา 3 เดือน และลงทนุในการสร้างศนูย์ รวมถึง
อปุกรณ์เครือขา่ยที�อาคารบางกอกไทย สง่ผลให้เงินสดหรือรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 76 ล้านบาท เงินลงทนุ
ชั�วคราวลดไป 77 ล้านบาท รวมแล้วลดลง 153 ล้านบาท สว่นปรับปรุงอาคารและอปุกรณ์เพิ�มขึ 1น 88 ล้าน 
ประกอบด้วยโครงสร้างศนูย์ IDC ที�อาคารบางกอกไทย 42 ล้านบาท ระบบ Core Network  33 ล้านบาท รวมถึงมี
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การปรับปรุงซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์เพื�อใช้รองรับระบบ Cloud Computing อีก 8 ล้านบาท มีรายการ Renovate 
สํานกังานเพื�อรองรับบริการ BCP อีก 5 ล้านบาท รวมถึงมีการลงทนุเพิ�มในบริษัทร่วมอีก 11 ล้านบาท ลกูหนี 1ที�
เพิ�มขึ 1น ณ สิ 1นปี เนื�องจากมีการขายลกูค้ารายใหมเ่พิ�มขึ 1นอีก 37 ล้านบาท สินทรัพย์อื�น ๆ เพิ�มขึ 1นอีก 7 ล้านบาท 
รวมแล้วสว่นของเงินสดลดลง สว่นของสินทรัพย์รวมถึงลกูหนี 1เพิ�มขึ 1น 
 ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวม 321 ล้านบาท เทียบกบักบัปี 2554 เพิ�มขึ 1น 2.42% มีผลการดําเนินงาน
ขาดทนุสทุธิ 1.9 ล้านบาท ขาดทนุตอ่หุ้น 0.01 บาท เนื�องจากมีการเปิดศนูย์ IDC แหง่ใหม ่มีโครงสร้างการรับรู้
รายได้ที�ดีขึ 1นจากการที�ศนูย์ IDC แหง่ใหมเ่ตม็ในเดือนพฤศจิกายน 2555 มีการให้บริการ Cloud Service รวมถึงมี
คา่ปรับจากการตดิตั 1งอปุกรณ์ลา่ช้าอีกจํานวนหนึ�ง ในปี 2555 บริษัทมีต้นทนุการขายและการให้บริการตํ�าลงเหลือ 
230 ล้านบาท ลดลงประมาณ 4% เมื�อเทียบกบัปี 2554 เหตผุลมาจากการมุง่เน้นบริการในสว่นที�เป็น IDC และ 
Network การให้บริการในส่วนของ IDC  และ Network ยิ�งสงูขึ 1นเทา่ใดต้นทนุตอ่หนว่ยจะลดลง บริษัทมีคา่ใช้จ่าย
ขายและบริหารลดลงเหลืออยู ่105 ล้านบาท ลดลงคิดเป็น 30% เนื�องจากนโยบายการ Down Sizing สง่ผลให้
ต้นทนุคา่ใช้จา่ยขายและบริหารลดลง ยอดขายและต้นทนุดีขึ 1น ซึ�งสะท้อนภาพวา่บริษัทมีประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน รวมถึงมีการปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสม ธุรกิจที�ขาดทนุหรือไมมี่กําไรบริษัทยกเลิก
บริการ และปรับเข้าสูก่ารให้บริการที�เป็น Core Business สง่ผลตอ่โครงสร้างรายได้ในระยะยาว 
 บริษัทมีรายได้จากบริการ Internet Access ปี 2555 รวมถึง Business Solution ทั 1งหมด 296 ล้านบาท 
เพิ�มขึ 1นร้อยละ 4 เมื�อเทียบกบัปี 2554 เนื�องจากการเปิดใช้บริการศนูย์ IDC แหง่ใหม ่มีการให้บริการ Cloud 
Service รายได้จากการขายจํานวน 5 ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาทเมื�อเทียบกบัปี 2554 คิดเป็นสดัสว่นของรายได้
ธุรกิจ Internet Access กบั Business Solution กบั Trading ในปี 2555 คดิเป็น Internet Access 29% 
Business Solution 63% Trading 2% อื�น ๆ  6% ขณะที�ปี 2554 Internet Access 41% Business Solution 
50% Trading 5% และอื�น ๆ  4% หากดรูายได้ Internet Access ดเูหมือนรายได้จะลดลงแตจ่ริง ๆ แล้วบริษัทมี
กําไรที�ดีขึ 1น ขณะที�บริการ Business Solution เป็นการให้บริการที�อยูบ่นพื 1นฐาน IDC ที�แข็งแกร่ง สง่ผลให้กําไรดี
ขึ 1น ทั 1งนี 1บริษัทมีนโยบายลดสดัสว่นประเภทรายได้ที�ทํากําไรตํ�าและมุง่เน้นประเภทรายได้ที�ทํากําไรสงู เป็นผลให้
รายได้ Internet Access คอ่นข้างคงที� ในขณะที� Business Solution เพิ�มขึ 1น  
 สําหรับคา่ใช้จา่ยขายและบริหาร ปี 2554 มีคา่ใช้จา่ยขาย 41ล้าน คา่ใช้จา่ยบริหาร 110 ล้าน ขณะที�ในปี 
2555 คา่ใช้จา่ยขายจํานวน 44 ล้านบาทเพิ�มขึ 1นจากปี 2554 เนื�องจากมีการเพิ�มผลตอบแทนการขายให้แก่
พนกังานขาย แตค่า่ใช้จา่ยบริหารลดเหลือจํานวน 61 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 41 ล้านบาท เป็นผล
จาก Down Sizing อยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการโยกย้ายพนกังานที�มีความสามารถในการขายมาเป็นฝ่ายขาย 
 สําหรับงบกระแสเงินสด ปีที�ผา่นมามีการลงทนุสร้างศนูย์ IDC ที�อาคารบางกอกไทย มีการลงทนุอปุกรณ์ 
Network มีการลงทนุในสว่นของ Hardware และ Software ของบริการ Cloud Computing สง่ผลให้มีเงินสดสทุธิ
ที�ใช้ในกิจกรรมดําเนินการ จํานวน 67 ล้านบาท เพิ�มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 55 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปใน
กิจกรรมลงทนุปี 2555 จํานวน 10 ล้านบาท เพิ�มขึ 1นจากปี 2554 จํานวน 6 ล้านบาท เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรม
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จดัหาเงินปี 2555 ไมมี่ ขณะที�ปี 2554 มีจํานวน 7 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสทุธิลดลง 
76 ล้านบาท ขณะที�ปี 2554 ลดลง 23 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 123 ล้านบาท ขณะที�ปี 
2554 จํานวน 146 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดปลายปีจํานวน 46 ล้านบาท ขณะที�ปี 2554 
จํานวน 123 ล้านบาท เหตผุลหลกั ๆ มาจากการลงทนุขยาย Infrastructure เพื�อเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนั 
 
 ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคดิเห็นเพิ�ม 
เตมิเกี�ยวกบัวาระนี 1 
  นายปิตพิฒัน์ พฒันฐานโชค ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ให้ความเห็นเรื�องชื�อวาระ
การประชมุว่าของบริษัทมหาชนต้องใช้คําวา่ งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ เสนอวา่ควรแก้ไขชื�อวาระ และเรื�องลกูหนี 1
การค้าเพิ�มขึ 1นจากปี 2554 อยากทราบว่าบริษัทมีแนวทางอยา่งไรในการจดัการกบัลกูค้าในสว่นของการให้เครดิต
เทอม และการตั 1งสํารองหนี 1สงสยัจะสญูเฉพาะกิจการที�ไมเ่กี�ยวข้อง แตไ่มต่ั 1งสํารองหนี 1สญูในกิจการที�เกี�ยวข้อง 
ตา่งกนัอยา่งไร 
 ประธานมอบหมายให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการชี 1แจง 
 นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงดงันี 1 ปีที�ผา่นมาลกูค้าใหมเ่ป็นลกูค้าภาครัฐ ซึ�งมี
ปัญหาในเรื�องของการทําสญัญา ซึ�งต้องมีการออก TOR ข้อกําหนดตา่ง ๆ ซึ�งทําให้สญัญายงัไมเ่รียบร้อย ทําให้มี
การค้างจา่ยเงิน ปัจจบุนัรายได้ตา่ง ๆ เข้ามาหมดแล้ว ทําให้ลกูหนี 1ลดลงอยา่งเห็นได้ชดั ซึ�งจะสง่ผลตอ่เนื�องถึงปี
ถดั ๆ ไป สว่นของการตั 1งสํารองหนี 1สญู ขอนํากลบัไปพิจารณาถึงหลกัเกณฑ์การตั 1งสํารองหนี 1สญู 
 
 นายฉตัรชยั รัตนาคณหตุานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอแนะอยากให้เพิ�มประเภทรายได้ในงบการเงิน
วา่แตล่ะธุรกิจมีรายได้เท่าใด เพื�อง่ายในการตดัสินใจลงทนุ 
 ประธานรับข้อเสนอไว้เพื�อพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
 
 นางสาวบษุกล ชินธรรมมิตร์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ
สอบถามในการลงทนุในแผนจะใช้เงินจากแหลง่ใด มีแผนจะกู้ เงินหรือไม ่
 นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงว่าแหลง่เงินจะมาจากกระแสเงินสดที�บริษัทรับมา
ในแตล่ะเดือน 
 
 เมื�อไมมี่คําถามอื�นใดเพิ�มเติมอีก ประธานถามว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
กับงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ 1นสุด ณ วนัที� 31 
ธันวาคม 2555ตามที�เสนอหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ 1นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้
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จัดไว้ให้   และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น  เสร็จแล้วให้จดัส่งให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน 
 
มตทีิ-ประชุม   
  ที�ประชมุมีมตอินมุตังิบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ และงบกระแสเงินสด สําหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิ 1นสดุ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2555  ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบ
บญัชีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 1 
 

มตทีิ-ลง 
จาํนวนเสียงที-มีมต ิ 
 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุ้นที-
มาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 126,629,000 98.69 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,677,000 1.31 

 
วาระที- 5  พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 
2555 
 
 ประธานรายงานตอ่ที�ประชมุวา่เนื�องจากในปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสทุธิ 3.65 ล้านบาท ซึ�ง
ตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย สําหรับเงิน
ปันผลเนื�องจากในปี 2555 บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสะสม ซึ�งตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ
ที� 48 ซึ�งระบวุา่ “...ห้ามมิให้จา่ยเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยงัมียอดขาดทนุ
สะสมอยูห้่ามมิให้จา่ยเงินปันผล” บริษัทจงึไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้  
 ประธานจงึเสนอให้ที�ประชมุพิจารณาจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปัน
ผลประจําปี 2555 
 ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคดิเห็นเพิ�ม 
เตมิเกี�ยวกบัวาระนี 1 
 
 เมื�อไมมี่ผู้ใดมีข้อซกัถาม ประธานถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงกบัการ
จดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจา่ยเงินปันผลประจําปี 2555ตามที�เสนอหรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้
ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมตทีิ�นําเสนอ ถ้ามีขอให้
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ยกมือขึ 1นและขอให้ลงมตใินใบลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้จดัไว้ให้   และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น  เสร็จแล้วให้
จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน 

มตทีิ-ลง 
จาํนวนเสียงที-มีมต ิ 
 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุ้นที-
มาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 126,629,000 98.69 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,677,000 1.31 

 
วาระที- 6      พจิารณาเลือกตั ;งกรรมการแทนกรรมการที-ออกตามวาระประจาํปี 2556 
 
 ประธานรายงานตอ่ที�ประชมุวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28 ซึ�งกําหนดวา่ “เมื�อมีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัครั 1งแรกภายหลงัการจดทะเบียนบริษัทก็ดี และเมื�อมีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุ
ครั 1งให้กรรมการออกจากตําแหนง่ โดยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที�มีอยูใ่นเวลานั 1น ถ้าจํานวน
กรรมการจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สดุกบัสว่นหนึ�งในสาม (1/3) กรรมการที�
จะต้องออกจากตําแหนง่ในปีแรก และปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนั 1นให้จบัฉลากกนั สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปให้
กรรมการที�ได้อยูใ่นตําแหนง่นานที�สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ กรรมการซึ�งพ้นจากตําแหนง่อาจได้รับเลือกตั 1งเข้ารับ
ตําแหนง่อีกก็ได้” ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทั 1งสิ 1น 13 ทา่น ในปี 2556 มีกรรมการครบวาระจํานวน 5 ทา่นได้แก่ 

1) นายอรัญ เพิ�มพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 
5) นายสมศกัดิ[ มหาวิริโย กรรมการ 

 
 ประธานแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุ เพื�อเชิญชวนให้ผู้ ถือ
หุ้นเสนอรายชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัทีิ�เหมาะสมเพื�อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหวา่งวนัที� 1 พฤศจิกายน 2555  
ถึงวนัที�  31 มกราคม 2556 แตไ่มมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื�อบคุคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนจงึได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สงูสดุแก่การดําเนินการของบริษัท โดยพิจารณา
รายชื�อบคุคลรวมถึงคณุสมบตัทีิ�เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยา่งครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการของบริษัท 
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 เนื�องจากกรรมการที�ครบวาระทั 1ง 5 ทา่น เป็นผู้ มีคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน
ด้านตา่ง ๆ  และได้ทุม่เทในการปฏิบตังิานให้กบับริษัทมาโดยตลอด  จงึเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัเิลือกตั 1งกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระทั 1ง 5 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง  
โดยกรรมการที�มีสว่นได้เสียในเรื�องนี 1ไมไ่ด้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี 1 ดงันี 1 

1) นายอรัญ เพิ�มพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
2) นายชวลิต อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ 
5) นายสมศกัดิ[ มหาวิริโย กรรมการ 

 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ�มเตมิ เฉพาะในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการเลือกตั 1งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
 
 นายปิตพิฒัน์ พฒันาฐานโชค ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่กรรมการทั 1งห้า
ทา่นได้เข้าร่วมประชมุหรือไม ่
 ประธานชี 1แจงวา่กรรมการทั 1งห้าทา่นเข้าร่วมประชมุในวนันี 1ทกุทา่น 
 
 เมื�อประธานเสนอให้ที�ประชมุลงมต ิและแจ้งวา่การพิจารณาลงมตเิลือกตั 1งกรรมการ จะเป็นการลงมตเิป็น
รายบคุคล โดยประธานจะขานชื�อของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการแตล่ะทา่นตามลําดบั และขอให้ผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนเห็นด้วย  หรือไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ลงในบตัร
คะแนนเสียงที�บริษัทได้จดัไว้ให้ เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมบตัรคะแนน  
 
มตทีิ-ประชุม 
 ที�ประชมุมีมตอินมุตักิารแตง่ตั 1งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก
วาระหนึ�ง จํานวน 5 ทา่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี 1 
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ลาํดับ กรรมการ 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ จาํนวนหุ้น ร้อยละ 

1 นายอรัญ เพิ�มพิบลูย์ 129,846,696 97.66 1,000 0 3,103,804 2.33 

2 นายชวลิต อตัถศาสตร์ 128,384,696 96.57 1,000 0 4,565,804 3.43 

3 นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 129,919,596 97.72 1,000 0 3,030,904 2.28 

4 นายสหสั ตรีทิพยบตุร 129,919,696 97.72 0 0 3,031,804 2.28 

5 นายสมศกัดิ[ มหาวิริโย 129,675,596                                                                                                                  97.54 1,000 0 3,274,904 2.46 

 
วาระที-  7 พจิารณาอนุมัตกิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
 
 ประธานรายงานตอ่ที�ประชมุวา่ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการและกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2556 จากความเหมาะสมเกี�ยวกบัประเภทและขนาดขององค์กร เพื�อให้
สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทั 1งให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนภาระหน้าที�และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท และให้จา่ยเบี 1ยประชมุในอตัราเดมิเทา่กบัปี 2555 
 ประธานเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 โดย
คณะกรรมการบริษัทมีมตใิห้เสนอตอ่ที�ประชมุเพื�อพิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตั 1งแตว่นัที� 
1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาทตอ่ปี  (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
และเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัคิา่เบี 1ยประชมุในอตัราเดมิตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ�มเตมิ เฉพาะในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตั 1งแตว่นัที� 1 
มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 
 เมื�อไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม ประธานถามวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงกบั
การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556  ตั 1งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2556  ตามที�
เสนอหรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติ
ที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ 1นและขอให้ลงมตใินใบลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้จดัไว้ให้  และลงลายมือชื�อของผู้ ถือ
หุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน 
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มตทีิ-ประชุม 
 ที�ประชมุมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ตั 1งแตว่นัที� 1 มกราคม 2556 ถึงวนัที� 31 
ธนัวาคม 2556 ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั 1งหมดของผู้ ถือหุ้น
ที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 1  

มตทีิ-ลง 
จาํนวนเสียงที-มีมต ิ 
 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุ้นที-
มาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 131,270,500 98.74 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,681,000 1.26 

 
วาระที- 8     พจิารณาแต่งตั ;งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2556 
 
 ประธานแจ้งวา่ เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นเพื�อ ฯลฯ “(5) แตง่ตั 1งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี” และอ้างถึงตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื�อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น”  
 โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั ตามรายชื�อ
ตอ่ไปนี 1 เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
  1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 หรือ 
  2) นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือ  
  3) นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 หรือ  
  4) นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946 หรือ 
 ผู้สอบบญัชีทา่นอื�นภายในสํานกังานเดียวกนัที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั 
 ทั 1งนี 1 ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานี 1ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานี 1ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดมิที�ปฏิบตัิหน้าที�สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
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 และขออนมุตัิคา่สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็นเงิน 830,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม และคา่ใช้จา่ยที�
อาจเกิดขึ 1นเพิ�มเตมิ เชน่ คา่เดนิทาง คา่แสตมป์ คา่เครื�องเขียน และคา่จ้างพิมพ์ตา่งๆ) ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบที�ได้พิจารณากลั�นกรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 
 
 ทั 1งนี 1 บริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท แมน
ดาลา คอมมนิูเคชั�น จํากดั 
 ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเดน็ตา่งๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดง
ข้อคิดเห็นเพิ�มเตมิ เฉพาะในประเดน็ที�เกี�ยวกบัการแตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556 
 เมื�อไมมี่ผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานถามวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงกบั
การแตง่ตั 1งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556ตามที�เสนอหรือไม ่ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็น
ด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมตทีิ�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ 1นและขอให้ลง
มตใินใบลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้จดัไว้ให้   และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�
รวบรวมใบลงคะแนน  
 
มตทีิ-ประชุม 
            ที�ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัแิตง่ตั 1ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 และ/
หรือนายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 และ/หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียน
เลขที� 3495 และ/หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946 และ/หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื�น
ภายในสํานกังานเดียวกนัที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เอ 
เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2556 โดยให้คนใดคนหนึ�ง
เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็น
เงิน 830,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ�ม และคา่ใช้จา่ยที�อาจเกิดขึ 1น  เพิ�มเตมิ เชน่ คา่เดินทาง คา่แสตมป์ คา่
เครื�องเขียน และคา่จ้างพิมพ์ตา่งๆ) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี 1 
 

มตทีิ-ลง 
จาํนวนเสียงที-มีมต ิ 
 

คิดเป็นร้อยละของจาํนวนหุ้นที-
มาร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นด้วย 131,690,500 99.05 

ไมเ่ห็นด้วย 1,000 0 

งดออกเสียง 1,260,000 0.95 
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วาระที- 9 พจิารณาเรื-องอื-นๆ  
 
 ประธานแจ้งตอ่ที�ประชมุวา่ ในวาระนี 1เป็นการพิจารณาในเรื�องอื�นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีการเสนอเรื�องพิจารณา
เรื�องอื�นนอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ทั 1งนี 1 เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบวุา่ “เมื�อ
ที�ประชมุได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น
ที�จําหนา่ยได้ทั 1งหมดอาจขอให้ที�ประชมุพิจารณาเรื�องอื�น นอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุก็ได้”  
 ประธานสอบถามที�ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามหรือเพิ�มเตมิเรื�องอื�นๆ อีกหรือไม่ 
 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท เน็ตเบย์ 
จํากดั และจะเข้าตลาดหุ้นหรือไม ่
 นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงว่า บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะของ e-Logistic ให้กบัหนว่ยงานภาครัฐ โดยการเก็บเงินจาก transaction ที�เกิดขึ 1นในแตล่ะครั 1ง สว่นจะ
เข้าตลาดหุ้นหรือไมเ่ป็นเรื�องของบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั  
 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ สอบถาม เรื�องของแนวโน้ม Growth ของธุรกิจ และแผนธุรกิจในอีก 5 ปี เป็น
อยา่งไร 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่บริษัทยินดีเปิดโอกาสผู้ ถือหุ้นเข้ามาเยี�ยมชมบริษัท
เพื�อสอบถามข้อมลูที�ยงัสงสยั ในเบื 1องต้นขอบชี 1แจงวา่กําไรของบริษัทไมไ่ด้หวือหวาเหมือนธุรกิจอื�น ๆ แตบ่ริษัท
เป็นธุรกิจที�เป็น Infrastructure ซึ�งบริษัทอื�น ๆ จําเป็นต้องใช้บริการ รายได้ Internet Access ก็ไมไ่ด้ลดลงอยา่ง
เป็นนยัยะสําคญั ซึ�งอนาคตรายได้ Internet Access ก็ยงัเป็นหนึ�งในรายได้หลกัของบริษัท สําหรับ Growth ของ
บริษัทจะอยูร่ะหว่าง 20% – 30% กลยทุธ์ของบริษัทจะขายในบริการที�บริษัทมี Fixed Cost อยูแ่ล้ว เพื�อให้บริษัทมี
กําไรที�ดีข 
 
  นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ สอบถาม การที�บริษัทมีผู้ ถือหุ้นเป็นบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) และบริษัท 
กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) ถือวา่บริษัทได้เปรียบหรือไม ่ 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ มองได้ 2 มมุ ทั 1งเป็นประโยชน์ทางบวก แตใ่นอีกแง่
หนึ�งก็ถือเป็นหนึ�งคูแ่ขง่ในทางธุรกิจของบริษัท แตบ่ริษัทก็มีการบริหารจดัการมิให้เกิดผลกระทบตอ่กนั 
 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ สอบถาม  Market Share ของธุรกิจเป็นอยา่งไร และบริษัทกบับริษัท I Link มี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งไร 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ บริษัท I Link เป็นหนึ�งในพนัธมิตรธุรกิจ สําหรับ 
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Market Share มองเป็น 2 สว่น คือ Mass Market และ Corporate Market สําหรับ Mass Market บริษัทไมไ่ด้อยู่
ในตลาดนี 1 บริษัทอยูใ่นตลาดของ Corporate Market ซึ�งบริษัทเป็นหนึ�งในบริษัทที�ลกูค้าเลือกใช้บริการ สําหรับ 
Percentage Market Share ไมมี่ใครจดัทําอนัดบัจริงจงั 
 
 นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ สอบถาม มองในแง่ Growth ของประเทศ และเรื�อง AEC เรามีแผนงานอยา่งไร 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ บริษัทได้รับประโยชน์ในแง่ของการนําเสนอ 
Infrastructure ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจอื�น ๆ เพื�อไปตอ่ยอดในการทําธุรกิจ เชน่ ในแง่ของผู้ให้บริการ 3G บริษัทก็
สามารถให้บริการ Infrastructure เพื�อสนบัสนนุธุรกิจของผู้ให้บริการ 3G  
 
  นางชวนพิศ ดีเอกนามกลุ ให้คําแนะนําวา่บริษัทควรดําเนินธุรกิจเชิงรุกให้มากกวา่นี 1 เพื�อให้ทนักบัสภาพ
ตลาดที�เปิดอยู ่และอยากให้บริษัทเปิดโอกาสให้โบรกเกอร์นําผู้ ถือหุ้นเข้าเยี�ยมชมบริษัท 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่สําหรับการเข้าเยี�ยมชมบริษัท บริษัทยินดีให้ผู้ ถือหุ้น
เข้าเยี�ยมชมบริษัท โดยขอให้ประสานมาทางฝ่ายเลขานกุารภายหลงั สําหรับเรื�องคําแนะนําเรื�องการดําเนินธุรกิจ 
กรรมการผู้จดัการขอให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ชี 1แจง 
 นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ ชี 1แจงวา่ บริษัทมีผู้ ถือหุ้นใหญ่เป็นหนว่ยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ การดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทนอกจากจะมุง่เน้นเรื�องกําไรแล้ว บริษัทยงัคํานงึถึงเรื�องธรรมาภิบาลของบริษัทด้วย และต้อง
ดําเนินธุรกิจด้วยความระมดัระวงัเพื�อไมใ่ห้เกิดผลเสียหายในการดําเนินธุรกิจ 
 
 นางจฑุารัตน์ จงึวฒันานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ ในอนาคตในอีก 1-2 ปีบริษัทมีแผนเพิ�ม
ทนุหรือไม่ 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจง บริษัทมีแผนการลงทนุ ส่วนการเพิ�มทนุหรือไม ่ขอ
พิจารณาหลาย ๆ ปัจจยัประกอบกนั 
 
 นางจฑุารัตน์ จงึวฒันานนท์ สอบถาม คาดการณ์ว่าในไตรมาสใดบริษัทจะกําไรและเงินจา่ยปันผลได้ 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจง บริษัทมีแผนการล้างขาดทนุสะสมให้มากที�สดุ และ
แนวทางที�ดีที�สดุคือล้างขาดทนุสะสมให้หมดในปีนี 1 
 
 นางจฑุารัตน์ จงึวฒันานนท์ สอบถาม มีอปุสรรคใดที�อาจทําให้แผนธุรกิจไมเ่ป็นไปตามแผน 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจง บริษัทเฝ้าระวงัใน 3 เรื�อง คือ เรื�องคน ต้องใช้คนที�มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพที�สดุ สินค้า ต้องมีสินค้าที�มีคณุภาพที�ดีเพื�อให้ลกูค้าพงึพอใจ และเรื�องของความโปร่งใสและ
ธรรมาภิบาลในการดําเนินงาน 
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 นางจฑุารัตน์ จงึวฒันานนท์ สอบถาม ถึงราคาหุ้นในตลาดของบริษัทเท่าใดจงึจะเหมาะสม 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ ไมส่ามารถระบไุด้ 
 
 นายกิตตพิล จงึวฒันานนท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่ อปุกรณ์เครือขา่ยจําเป็นต้องเปลี�ยนทกุ ๆ 
3 ปี หรือไม ่เพื�อการลดต้นทนุ 
  นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงว่า ไมจํ่าเป็นต้องเปลี�ยนทกุ ๆ 3 ปี ขึ 1นอยูก่บัการ
บํารุงรักษา แตร่ะยะเวลา 3 ปี เป็นมาตรฐานทั�ว ๆ ไป แตบ่างตวัก็สามารถใช้งานได้ถึง 5 ปี 
 
 นายกิตตพิล จงึวฒันานนท์ สอบถามวา่ เรื�องการการเพิ�มทนุมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหน 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ชี 1แจงวา่ ก็เป็นหนึ�งในทางเลือกที�บริษัทกําลงัศกึษาอยู ่และ
บริษัทก็มีคณะกรรมการที�ความรู้ความสามารถให้คําแนะนํา 
 
 นายกิตตพิล จงึวฒันานนท์ ฝากถึงผู้บริหาร ธรรมาภิบาลดี โปร่งใส และต้องมีกําไรที�ดีด้วย 
 นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ รับข้อเสนอไว้ 
 
 นายกิตตพิล จงึวฒันานนท์ สอบถามวา่ ในปีนี 1จะมีเงินปันผลหรือไม่ 
 ประธานชี 1แจงวา่ บริษัทพยายามดําเนินธุรกิจอยา่งดีที�สดุเพื�อให้ผลตอบแทนที�ดีแก่ผู้ ถือหุ้น 
 
เมื�อไมมี่ข้อซกัถามอยา่งใดอีก ประธานแจ้งวา่ ที�ประชมุได้พิจารณาระเบียบวาระทั 1งหมดตามที�กําหนดเสร็จสิ 1นแล้ว 
จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�ได้ให้เกียรตสิละเวลามาร่วมประชมุในครั 1งนี 1 และกล่าวปิดประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
    ลงชื�อ ......................................................... ประธานกรรมการ 
             ( ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 
  
 


