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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2559 
บริษัท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.33 น. 
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น  
นายภาคภูมิ สุวลักษณ์ พิธีกรผู้ด าเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 

333,333,333 บาท เรียกช าระแล้วทั้งส้ิน 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมี
จ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวนหุ้นท้ังหมด 250,020,799 หุ้น จ านวนผู้ถือหุ้น 2,369 คน จ านวนหุ้นที่ลงทะเบียน
จ านวน 131,769,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.70 จ านวนผู้ลงทะเบียนจ านวน 51 คน แบ่งเป็นผู้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 
34 คน ผู้มอบฉันทะ 17 คน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนับ
รวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระน้ันๆ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทได้น าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น 
บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมี  
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ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้
จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานับคะแนนต่อไป 

ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่าน  
เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจา้หน้าที่เพื่อด าเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่น าส่งบัตรคะแนนดงักล่าว จะถือว่า
เป็นการงดออกเสียง 

กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
• บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ 
• บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
• บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระน้ันมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน เป็น

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้ง

ต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึง
แสดงความคิดเห็น หรือซักถาม  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้
ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะ
ลงทะเบียน และส่งมอบบัตรคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนใน
วาระน้ันๆ  

ทั้งนี ้รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 11 ท่าน พร้อมแนะน ากรรมการต่อที่ประชุม

เป็นรายบุคคล 

กรรมการท่ีเข้าประชุม  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ 
3. ดร.ก าธร ไวทยกุล กรรมการ 
4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
5. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
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6. ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผู้จัดการ และ

รักษาการเลขานุการบริษัท 

ผู้บริหารที่เข้าประชมุ 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หล ี ผู้อ านวยการอาวุโส 
4. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
5. นายอรรถวุฒิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา ผู้อ านวยการอาวุโส 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอรเ์นชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จ ากดั 
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
นายยุทธพงศ์ เชื้อเมอืงพาน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ด าเนินการประชุม
ในวาระต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2558 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมฯ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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เห็นด้วย 132,031,509 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ประธานมอบหมายให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ  ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ผ่านทางวีดีทัศน์ 
โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นน า มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 

 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการน าเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม 

 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 

  INET Roadmap  
 ปี 2538 บริษัทเปล่ียนจากบริการ Service Provider เป็น Infrastructure as a service provider 
 ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏฺบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband 
 ปี 2558 ตอบรับ Digital Economy ด้วยบริการ SoC on Cloud และผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏับัติการ

ข้อมูล INET-IDC3  
 ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

ก้าวย่างที่ส าคัญในปี 2558  
1. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ขอบเขตของระบบ 

Cloud Solutions ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูล INET-IDC และได้เพิ่มขอบเขตการให้บริการ Enterprise Network 
Connectivity ที่มีคุณภาพท้ังอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 

2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-
STAR II) ด้านกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ส าหรับผู้ให้บริการ Cloud Service 
Provider และนับเป็นผู้ให้บริการ Cloud Solutions รายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-
STAR นี ้

3. บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริการ Cloud จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI 
ท าให้ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าในการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ และได้รับการยกเว้น
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ภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริการ Cloud 
4. บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc ในการให้บริการอีเมล์ออนคลาวด์ในรูปแบบ Email as a Service 

โดยใช้แพลตฟอร์มชั้นน าของโลกในนาม Zimbra เพื่อให้บริการอีเมล์ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูงส าหรับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน 

5. จับมือกับพันธมิตรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศมุ่งขยายฐานลูกค้าและการให้บริการ Cloud Solutions 
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น บริจาคผ้าห่ม เส้ือผ้า ถุงเท้าและเส้ือกันหนาว นักเรียน 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน พานิสิต นักศึกษาชมศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) 

7. ให้ความส าคัญกับบุคคลากรโดยการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกผ่าน 
Individual Development Plan 

ผลการด าเนินงาน 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายได้  378.90  492.23  609.96  

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้  3.43  -0.79  46.10  

ก าไรสุทธิ  3.07  -7.40  39.11  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -55.39  -61.48  -3.77  
 
เป้าหมายปี 2557-2560 

1. เป็นผู้น าในการให้บริการ Cloud Solutions 
2. ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
3. ยอดขายเติบโตไม่ต่ ากว่า 30% 
4. ก าไรขั้นต้นเติบโตไม่ต่ ากว่า 25% 
5. เป็นบริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือในด้าน ICT 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. Innovation 
2. Neutral  
3. Energetic 
4. Trustworthy  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์  ผู้ถือหุ้น : การที่บริการ Cloud ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้บริการ Cloud ของลูกค้า  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้า Enterprise ต้องการ
ระบบ Security ที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นทางบริษัทจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจใน
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การใช้บริการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับระบบ Cloud 
และความปลอดภัยบน Application ท าให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในระบบ Cloud ของ
บริษัทยิ่งขึ้น 

คุณชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอทราบความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : หลังจากที่บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 และได้ประกาศนโยบายฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินตนเองใน Version 2 
และได้ก าหนดความเส่ียงส าคัญพร้อมกับแผนการจัดการความเส่ียงเพื่อท่ีจะขอรับรองจากทางโครงการต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2558 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ประธานได้ขอให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ

รายละเอียดของวาระซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบรวม) 
ปี 2558 มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 610 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 เป็นจ านวน 118 ล้านบาท เติบโต

อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนธุรกิจ ก าไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 51 ล้านบาท บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
เพื่อให้มีความสามารถที่จะล้างขาดทุนสะสม ส่งผลให้ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT) 
เติบโตขึ้น ในปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายพิเศษของบริษัทร่วม รวมถึงมีรายการระหว่างกันบาง
ประเภทท่ีทางผู้สอบบัญชีตัดเป็นรายการรับรู้ขาดทุนเนื่องจากการควบรวมบริษัท ปี 2558 มีก าไรสุทธิ 39 ล้านบาท  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบเฉพาะกิจการ) 
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ในงบเฉพาะกิจการสูงกว่างบรวมเนื่องจากบริษัทขายธุรกิจ online recruit ให้กับ

บริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับงบรวม  
ก าไรขั้นต้นปี 2558 144 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่มาก เนื่องจากปี 2557 มีการขายซอฟต์แวร์ให้บริษัท

ย่อย และก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT) ต่างกันไม่มากเนื่องจากปีที่ผ่านมาขาย
ซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทย่อย ส่วนก าไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รายได้รวมแบ่งตามประเภทธุรกิจ (งบรวม) 
1. บริการ Cloud Solutions ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 11 
2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) ร้อยละ 21 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 โดยรายได้จาก

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของปี 2558 สูงกว่าปี 2557 
3. บริการ Co-Location ร้อยละ 20 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 โดยรายได้จากบริการ Co-Location ของปี 

2558 สูงกว่าปี 2557 
4. บริการอื่น ร้อยละ 15 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4 
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5. บริการ EDC Network Pool ร้อยละ 4 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1 
โดยภาพรวมบริการ Cloud Solutions ซึ่งเป็นบริการหลักของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการสรรหาพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและต้นทุนทางการเงินที่
สูงขึ้นจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจโดยจัดหาอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไร
ก็ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงเมื่อเทียบกับยอดขาย 

ก าไรขาดทุนสะสม (งบรวม) 
ในปี 2558 ขาดทุนสะสม 4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และขาดทุนจากการ

ตั้งบริษัทใหม่ แต่มีแนวโน้มจะล้างขาดทุนสะสมได้ในปี 2559 นี ้
ก าไรขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) 
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญเพื่อน ามาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษทั และบริษัทได้ล้างขาดทุนสะสมไปแล้วเมื่อสิ้นปี 2558 ท าให้ปีนี้มี
ก าไรขึ้นมาเป็น 11 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) 
ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ านวน 1,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 128 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2557 เนื่องจากบริษัทท าประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานจึงมีการลงทุนด้าน Infrastructure ทั้ง network และ
data center ส่งผลให้บริษัทมีทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีการควบคุมสัดส่วนว่าเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น 
หน้ีสินรวมจ านวน 682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ leasing อุปกรณ์ ส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 502 ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด (งบรวม) 
การลงทุนในปี 2556-2558 เป็นการลงทุนใน Infrastructure เพื่อให้บริการได้จริง ส่วนเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงินมาจากระบบ leasing อยู่ส่วนหนึ่ง ปี 2558 เริ่มใช้หนี้แล้ว ปี 2558 บริษัทเอาเงินมาลงทุนมากขึ้นท าให้มี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากตัวเลขเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีและเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี ท าให้เห็นว่าบริษัทเก็บเงินสดไว้ใช้เท่าที่จ าเป็นและน าเงินมาลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ  
ผู้ถือหุ้น 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 132,234,084 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าป ี2558 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 48 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจและโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท 

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า 

(5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ านวน 22,618,340 บาท โดยจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน 250,020,799 หุ้น คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 

เท่ากับ 0.09 บาท 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 22,618,340 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 250,020,799 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.015 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 3,750,312 

5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 16.67 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 580,040 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี  2558 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดย 

คิดจากจ านวนหุ้น 250,020,799 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  3,750,312 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
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นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงในหนังสือ

เชิญประชุมหน้า 3 ที่ระบุว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 16.67 นั้น ท าไมไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของบริษัทที่ว่าจะต้องจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี 

นายสุตกานต์ แน่นหนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงนั้น ค านวณจากเงินปันผลต่อหุ้นเมื่อ
เทียบกับก าไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นการค านวณเงินปันผลต่อก าไรสุทธิทั้งปีของบริษัท ซึ่งต่างจากหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
ปันผลตามข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของ
ก าไรสุทธิของบริษัท ดังนั้นการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท ที่ประกาศจ่ายนั้น จะจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีล้างขาดทุนสะสมแล้ว ซึ่ง
ในกรณีน้ี บริษัทท าการจ่ายในอัตราร้อยละ 34 เป็นคนละฐานในการน ามาค านวณ 

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุม
เรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปด้วยว่า เป็นการค านวณด้วยเกณฑ์ใดและบริษัท ควรให้ข้อมูลเรื่องเงินปันผลหรือ
เรื่องอื่นใดส าหรับเอกสารทุกฉบับที่ออกจากบริษัทให้มีข้อมูลท่ีตรงกัน 

นายสุตกานต์ แน่นหนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558  ตาม
รายละเอียดทีไ่ด้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 132,235,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2559 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานซึ่งเป็นกรรมการท่ีพ้นวาระในคราวนี้ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึง

ไม่สามารถท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมในวาระนี้ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานท่ีประชุมในครั้งนั้นได้” 

ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมในวาระน้ี 



   

10 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อ ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่
ประธานในการด าเนินการประชุมวาระท่ี 6 
ประธาน  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคนใดคัดคา้น จึงเชิญ ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ขึ้นเป็นประธานในการด าเนินการประชมุวาระท่ี 6  
ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานท่ีประชุมวาระท่ี 6  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...

เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวน

กรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 11 ท่าน ในปี 2559 มีกรรมการที่ครบวาระจ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 

1) ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์  กรรมการ 
2) นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์  กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ 
4) นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์  กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่า
เป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระน้ีจะเสร็จสิ้น  

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื่อบุคคลมายังบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติ ที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท  

เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่
เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย 131,860,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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2) นายอรัญ เพิ่มพิบูลย ์  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
เห็นด้วย 131,859,701 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 1,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
เห็นด้วย 131,859,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

4) นางสาวนิโลบล ตั้งประสทิธิ์ ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
เห็นด้วย 131,859,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 1,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 และโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2558 จากความเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท จากปี 2558 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559 ปี 2558 

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 12,500 บาท/คน/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการชดุย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 12,500 บาท/คน/ครั้งทีม่ีการประชุม 

รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม 

กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม 
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2) โบนัสกรรมการส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 1,225,000 บาท  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี

ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 132,239,083 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559  
ประธานรายงานต่อที่ประชุมวา่ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
“ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปน้ี 

1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
2) นายวชิัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
3) นายเสถยีร วงศ์สนันท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ 
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท  และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 
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ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท1 1,150,000 บาท 900,000 บาท 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย1 230,000 บาท2 150,000 บาท3 

หมายเหตุ :  
1 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน อากรแสตมป์ ค่าเครื่องเขียนและค่าจ้าง
พิมพ์ต่างๆ 

2 ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ของบริษัทย่อย 2 บริษัท 
3 ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 ของบริษัทย่อย 1 บริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน อากรแสตมป์ ค่าเครื่องเขียน
และค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นางสาวงามลักษณ์ อาสิงสมานันท์ ผู้รับมอบฉันทะ : ค่าเดินทางของพนักงานและอากรแสตมป์ ส าหรับการสอบทาน 
งบการเงินสามารถควบคุมได้หรือไม่ และท าไมค่าสอบทานงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2559 จึงสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : ปกติค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพิ่มขึ้นไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี 
และค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2559 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากบริษัทมีการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายการเพิ่มขึ้น 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่าท าไมค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2559 
ถึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 การปรับขึ้นค่าสอบทานงบการเงินน้ันใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา  

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด : สาเหตุหลักที่ท าให้ค่าธรรมเนียมการ
สอบทานงบการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการเติบโตมากขึ้นและได้มีการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-
IDC3) ซึ่งท าให้ทางผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบเพิ่มในส่วนของโครงการดังกล่าวในเรื่องการเบิกช าระเงินตามงวดงาน 
การส่งมอบและตรวจรับงาน ทางผู้ตรวจสอบต้องเดินทางไปตรวจสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ที่
จังหวัดสระบุรี โดยทางผู้ตรวจสอบต้องจัดหาผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและใช้เวลาในการตรวจสอบท่ีเพิ่มมากขึ้น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง 

1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ 
2) นายวชิัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
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3) นายเสถยีร วงศ์สนันท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ 
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน อากรแสตมป์ ค่าเครื่องเขียนและ
ค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 132,242,428 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 หุ้น   
บัตรเสีย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่อง

อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : รายได้อื่นๆ ของบริษัทจะมีอัตราเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อไปทุกปีหรือไม่ ในส่วนของบริษัท
ต่างชาติที่มาลงทุนในให้บริการ Cloud ในประเทศไทย ถ้าอ้างอิงตามกฎหมายของประเทศไทย จะสามารถส่ง data ของ
ผู้ใช้บริการเพื่อไป Process ทีต่่างประเทศได้หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการในประเทศไทยเท่านั้น 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ภาพรวมรายได้จากบริการของบริษัทมีแนวโน้มจะท าก าไรได้ดีขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนเรื่องของ data เมื่อมีคู่แข่งเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทต้องขยายฐานลูกค้าให้เร็วที่สุดเพื่อ
เตรียมรับมือกับภัยคุกคาม และต้องลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ปัจจัยที่จะท าให้บริษัทฯ 
ได้เปรียบคู่แข่งนั้น คือ เรื่องเวลาโดยบริษัทต้องด าเนินการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ให้เสร็จเร็ว
ที่สุดและร่วมมือกับพันธมิตร Partner ให้เข้ามาร่วมลงทุน จะท าให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งและลดความเส่ียงในด้านภัย
คุกคามจากผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่วนตลาดการให้บริการ Cloud ใน
ประเทศไทยค่อนข้างมีการเติบโตที่รุนแรงเนื่องจากมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่มีข้อดีอยู่ที่จะ
ท าให้ประเทศมีการพัฒนาด้านการให้บริการ Cloud เพิ่มขึ้น 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่าในแต่ละประเทศมีกฎหมายข้อบังคับที่แตกต่างกัน  
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นายภิญโญ มูลสิน ะฑนฉับอมบัรผู  ,  นายจุลนนท ศรีธัญรัตน  นุหอืถผู : ลูมอขรากิตับฏิปยนูศงอขรากิรบกาจดไยาร  

INET-IDC1 และ INET-IDC2 ภายใน 3  น้ันานหงาขป มีแนวโนม ตน็ซเรอปเ่ีกน้ึขตโบิตเดไยาร  และสามารถเติบโตไดอีก

มไอรืห  

นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รากดัจผูรากมรรกงอร  : อัตรากําไรจากบริการดังกลาวยังใกลเคียง  นับุจจปนใูยอนปเ่ีทบัก

ตโบิตเรากนวส ง่นึหาลวเะยะรกีอนใดไม่ิพเรากิรบหใะจ่ีทอพงยีพเะจาคกลูนาฐงอข  ทัษริบ ฯ งึจ ยายขรากนใงาทศิทดนหาํก

ปไจิกรุธ  ต็นเอไลูมอขรากิตับฏิปยนูศ่ีท 3 (INET-IDC3)  ลูมอขรากิตับฏิปยนูศกาจงอ่ืนเ INET-IDC1 และ INET-IDC2 ูยอ่ีท

ในกรุงเทพฯ งอขกันหาํ้นบัรราก อพงยีพเมไ่ีทาฟฟไงลัาํก ลจารจราก มวทาํ้น นชเ งายอยาลหดักาํจอขะลแงย่สีเมาวคีม

 นตนปเ ราคาอ  

 นิธยโมรรธลุก ตกรมงาน  รากดัจผูรากมรรก ลูมอขรากิตับฏิปยนูศงารสมไาถ  ต็นเอไ 3 (INET-IDC3) าํทะจจาอ ให ทัษริบ

สูญเสียลูกคาให  ะารพเ ดไงขแูคบัก Capacity ในการใหบริการ IDC ปจจุบัน ณามะรปูยอีมทัษิรบงอข รอยละ 10 - 20 

 3 ต็นเอไลูมอขรากิตับฏิปยนูศงารสรากน้ันงัด (INET-IDC3) จึงเปนทาง วไาคกลูาษกัรอ่ืพเดสุ่ีทีด่ีทกอลืเ  ้ีนกาจกอน ศูนย

ับฏิป  ต็นเอไลูมอขรากิต 3 (INET-IDC3) นย่ลีปเบัรปรากีมะจจาอตคานอ เทคโนโลยี าคกูลงอขรากงอตมาวคอตนัทหใอ่ืพเ  

คุณภิญโญ มูลสิน ะฑนฉับอมบัรผู  INET : ไดทําการสํารวจการขยายตัวของ รากิรบ  Cloud ของประเทศไทยใน ป 2559 

หรือไม ถาศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 ( INET-IDC3) สรางเสร็จมีการ Forecast ไวหรือไมวาจะมีระยะปลอดภัยจาก

ณามะรปงขแูค เ รหไาท   งอขาคกลูนาฐ INET ใน  จิกรุธ Cloud Service ดใทภเะรปาคกูลอืค  

 คงราํดะวีชชวเ ยัชลลัวยาน รากดัจผูรากมรรกงอร  :  อ่ืมเ 2 ่ีทป ผานมา ตโบิตเรากีมะจยทไศทเะรปดาลตาวจวราสํรากีม

บริการ Cloud Service ประมาณ 3,000 กวาลานบาท ปอ่ืมเะลแ  2558 บริการ Cloud มีการเติบโตประมาณรอยละ 28 

และตลาดจะขยาย  ต็นเอไลูมอขรากิตับฏิปยนูศาถ ปกุทน้ึขกาม 3 (INET-IDC3) งอตะจทัษริบ จ็รสเงารส าํน กาจียลโนโคทเ

 อ่ืพเามาขเศทเะรปงาต Implement คะลแว็รเมาวคง่ึซ วามลาชาเปนปจจัยสําคัญในการแขงขัน และฐานลูกคา Cloud 

Service ประเภท Enterprise ป่ีท ชใ่ีททภเะรปกุทบอืกเจิกรุธบอกะร คอมพิวเตอรจําเปนตองใช Cloud Service และ

นางาทํรากนใียลโนโคทเ  

้ัทะราวบยีบเะราณราจิพดไมุชะรป่ีท าวงจแนาธะรป กีอดใงายอมาถกัซอขีมมไอ่ืมเ วลแน้สิจ็รสเดนหาํก่ีทมาตดมหง   

 มุชะรปดปวาลกะลแ ้ีนง้ัรคนใมุชะรปมวรามาลวเะลสิตรยีกเหใดไ่ทีนุหอืถผูณุคบอขวาลกงึจ  

 าลวเมุชะรปดป 15.29 น. 

 

 

 

                    ( นิธยโมรรธลุก ตกรมงาน  ) 

                               กรรมการ รากดัจผู  




