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ที่ INET  OM 0165/2015 
 
      วนัท่ี 20 มีนาคม 2558 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย เอกสารประกอบการประชมุ 

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
2. รายงานประจ าปี 2557 แบบ CD-ROM และสรุปข้อมลูทางการเงิน (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และ

วาระท่ี 4) 
3. ข้อบงัคบัของบริษัท หมวดที่ 3 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
4. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
6. ประวตัิโดยสงัเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
7. รายละเอียดเก่ียวกบัผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7) 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือแบบ ค . ได้จาก 

www.inet.co.th) 
2. ขัน้ตอน เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วม

ประชมุได้ 
4. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จดัการประชุมสามญั 
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ในวนัจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม INET HALL ชัน้ไอที  บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 

http://www.inet.co.th/


 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้าม)ี 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  22 เมษายน 2557 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

ความเป็นมาและเหตผุล : บริษัทได้จดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2557 และได้จดัท ารายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุมฯ ตามระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 22 เมษายน 2557 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
ความเป็นมาและเหตผุล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดงัปรากฏใน
รายงานประจ าปี 2557 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2557 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตผุล : งบการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้นใน
รูปแบบ CD-ROM พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิละรับรองงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2557 ซึ่งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี โดยงบการเงินของบริษัทดงักลา่วได้ผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2557 

ความเป็นมาและเหตผุล : ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 48 ซึง่ระบวุ่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร 
ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล”  

ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) 
ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละสิบ (10) ของ
ทนุจดทะเบียน เว้นแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

ในปี 2557 ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวน 
25.0 ล้านบาท แตเ่มื่อหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมาบริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสมอยู ่ ดงันัน้ในปี 2557 บริษัท จึงมิได้จดัสรรเงิน
ก าไรสุทธิดังกล่าวเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย ส าหรับเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม ซึ่งตาม



 

กฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ 
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาไม่จัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2557 และ 
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2557 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบวาระประจ าปี 2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยล าดับที่ 6) 

ความเป็นมาและเหตผุล : ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 28 ซึง่ระบวุ่า “...เมื่อมีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออก
จากต าแหนง่โดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานัน้...”  ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ใน
ปี 2558 มีกรรมการที่ลาออกและครบวาระจ านวน 4 ทา่นได้แก่ 

1) นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร  กรรมการ 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิที่

เหมาะสมเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2558 - 31 มกราคม 2558 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือ
บุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 4) และมีความเห็นดงันี ้

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เลือกตัง้นายก าธร ไวทยกุล เข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนนางปรียา ด่านชยัวิจิตร และเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายก าธร ไวทยกลุ   กรรมการ 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 
โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนีไ้มไ่ด้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี ้ดงันี  ้

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เนื่องจากกรรมการที่ลาออกและครบวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านตา่ง ๆ  และได้ทุม่เทในการปฏิบตัิงานให้กบับริษัทมาโดยตลอด  จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัิเลอืกตัง้นายก าธร ไวทยกุล เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนางปรียา ดา่นชยัวิจิตร และเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 
3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายก าธร ไวทยกลุ   กรรมการ 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 



 

3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ความเป็นมาและเหตผุล :  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ส าหรับปี 2558  จากความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ให้
เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและ
กรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และให้จ่ายเบีย้ประชุมในอตัราเดิม
เทา่กบัปี 2557 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2558 ปี 2557 
คณะกรรมการบริษัท  

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

คณะกรรมการชุดย่อย  

- ประธานกรรมการชดุยอ่ย 12,500 บาท / คน / ครัง้ที่มีการประชมุ 12,500 บาท / คน / ครัง้ที่มีการประชมุ 

- รองประธานกรรมการชดุยอ่ย 10,000 บาท / คน / ครัง้ที่มีการประชมุ 10,000 บาท / คน / ครัง้ที่มีการประชมุ 

- กรรมการ 10,000 บาท / คน / ครัง้ที่มีการประชมุ 10,000 บาท / คน / ครัง้ที่มีการประชมุ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : ค าตอบแทนส าหร บกรรมการในป   ่            ั           ี  2558 ท  ก าหนดไว จ านวน  ี่         ้        5,500,000 บาท เป นจ านวนท    ็         ี่
เหมาะสม ประกอบก บได พ จารณาค าตอบแทนของกรรมการบร ษ ทอ  นๆ ในอ ตสาหกรรมเด ยวก นแล ว เห นว าค าตอบแทนกรรมการ                ั   ้  ิ       ่                   ิ ั  ื่       ุ          ี    ั   ้     ็   ่   ่              
บร ษ ทจ านวน   ิ ั        5,500,000 บาท น  น เหมาะสมแ ั ้          ล วและให น าเสนอเร  องด งกล าวให ท  ประช มผ  ถ อห  นพ จารณาอน ม ต ต อไป ้      ้          ื่    ั    ่    ้  ี่     ุ  ู้  ื  ุ้   ิ        ุ  ั ิ  ่    

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558  
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7) 

ความเป็นมาและเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ 
“(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี” และอ้างถึงตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคดัเลือกและ
เสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น” 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้



 

1) นายเสถ ยร      ี   วงศ สน นท    ์   ั  ์  ผ  สอบบ ญช ทะเบ ยนเลขท    ู้      ั  ี    ี      ี่ 3495 หร อ  ื  
2) นายอธ พงศ  อธ พงศ สก ล     ิ   ์   ิ   ์   ุ   ผ  สอบบ ญช ทะเบ ยนเลขท    ู้      ั  ี    ี      ี่ 3500 หร อ  ื  
3) นายว ช ย ร จ ตานนท     ิ  ั   ุ ิ     ์   ผ  สอบบ ญช ทะเบ ยนเลขท    ู้      ั  ี    ี      ี่ 4054 หร อ   ื   
4) นางสาวก ลธ ดา ภาส รก ล        ุ  ิ       ุ   ุ   ผ  สอบบ ญช ทะเบ ยนเลขท    ู้      ั  ี    ี      ี่ 5946 หร   ือ 
5) นายย ทธพงษ  เช  อเม องพาน  ุ     ์    ื ้   ื       ผ  สอบบ ญช ทะเบ ยนเลขท    ู้      ั  ี    ี      ี่ 9445 

ผู้สอบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนัท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บญัชีแหง่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้มม่ีความสมัพันธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท  และผู้สอบ
บญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้มเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

และขออนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม และคา่ใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้
เพิ่มเติม) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 

ทัง้นี ้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท แมนดาลา คอมมนูิเคชั่น 
จ ากดั  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตัง้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญ ชี เป็นเงิน 900,000บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้เพิ่มเติม) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่าง
เหมาะสมแล้ว 

วาระท        ี่ 9 พ จารณาเร  องอ  น ๆ  ิ       ื่    ื่     (ถ าม  ้  ี) 

จ งขอเร ยน ึ     ี   เช ญผ  ถ อห  นโปรดเข าร วมประช มตามว น เวลา และสถานท  ด งกล าวข างต น และหากผ  ถ อห  น  ิ  ู้  ื  ุ้        ้   ่      ุ      ั               ี่  ั   ่   ้    ้          ู้  ื  ุ้  ประสงค จะ      ์  
แต งต  งบ   ่  ั ้  ุคคลเข าร วมประช มและออกเส ยงแทน     ้   ่       ุ         ี      โปรดกรอกข อความและลงนามในหน งส อมอบฉ นทะ พร อมแนบส าเนาบ ตร         ้                  ั  ื     ั      ้             ั  
ประชาชนของผ  มอบฉ นทะและส าเนาหน งส อร บรอบน ต บ คคล            ู้     ั               ั  ื  ั     ิ ิ ุ    (กรณ เป น   ี  ็  น ต  ิ ิบ คคล ุ   ) ซ  งร บรองส าเนาถ กต อง และน ามามอบต อ ึ่  ั           ู  ้                ่ 
ประธานฯ หร อผ  ท  ได ร บมอบหม          ื   ู้  ี่  ้  ั      ายจากประธานฯ ก อนเข าร วมประช ม              ่    ้   ่      ุ  ในการน  ผ  ถ อห  นสามารถแต งต  งศาสตราจารย ก ตต ค ณ ดร      ี ้ ู้  ื  ุ้          ่  ั ้           ์ ิ  ิ  ุ    .
อ จฉรา จ นทร ฉาย กรรมการอ สระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป นผ  ร บมอบอ านาจเพ  อเข าร วมประช มแท  ั       ั   ์             ิ                              ็   ู้  ั            ื่   ้   ่       ุ   นได    ้ 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
         ( ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 
             บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2557 
บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที� 22 เมษายน 2557 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชมุ ไอเน็ต ฮอลล์ ชั $น ไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์  

เลขที� 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
--------------------------------------- 

เริ+มประชุมเวลา 9.15 น. 

ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที�ประธานในที�ประชมุ (“ประธาน”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  

นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สิริสถาพร พิธีกรผู้ ดําเนินรายการได้แถลงต่อที�ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน
จํานวน 333,333,333 บาท เรียกชําระแล้วทั $งสิ $น 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจํานวน 333,333,333 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัที�จําหนา่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19. ระบวุ่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกวา่ กึ�งหนึ�งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั $งหมด และจะต้องมีจํานวนหุ้น
นบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั $งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุครั $งนี $ มีจํานวนหุ้นทั $งหมด 250,020,799 หุ้น จํานวนผู้ ถือหุ้น 3,218 คน จํานวนหุ้นที� ลงทะเบียนจํานวน 
85,799,052 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.32 จํานวนผู้ลงทะเบียนจํานวน 75 คน แบง่เป็นผู้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 39 คน ผู้มอบฉนัทะ 
36 คน ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจํานวนหุ้นนบัรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 
ของจํานวนหุ้นที�จําหนา่ยได้ทั $งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรได้ให้นายภาคภูมิ สุวลกัษณ์ นิติกรประจําบริษัท ชี $แจงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ซึ�งจะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี $ 

- ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในแต่ละวาระได้ในบตัรคะแนนที�ได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน ทั $งนี $ ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือหนึ�งหุ้นเป็นหนึ�งเสยีง (แบบ 1 share : 1 vote)  

- ในการลงมติออกเสยีงในวาระที� 2 วาระที� 4 วาระที� 5 วาระที� 6 วาระที� 7 และวาระที� 8 ซึ�งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ�มขึ $นอีกเสียง
หนึ�งเป็นเสยีงชี $ขาด  

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที�ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั $งหมดที�เข้าประชมุ สว่นที�เหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที�ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนั $น ๆ 

- สําหรับผู้ ถือหุ้นที�ทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อื�นเข้าประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ ถือหุ้นนั $น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทึกรวมไว้ใน
เครื�องคอมพิวเตอร์ เพื�อการลงมติตามวาระแล้ว 



  หนา้ที�  จาก 	� 

- ในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระที� 6 เฉพาะผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ขอให้ทา่นกรุณายกมือ และ หากมีผู้ ถือหุ้น
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนตามที�ทา่นประสงค์ลงในบตัรลงคะแนนที�บริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้ทา่น 
ณ ขณะลงทะเบียน เพื�อให้เจ้าหน้าที�รับบตัรลงคะแนนที�กรอกเรียบร้อยแล้ว นํามานบัคะแนนตอ่ไป  

- ส่วนในวาระที� 6 ซึ�งเป็นวาระการเลือกตั $งคณะกรรมการบริษัทนั $น ขอให้ผู้ ถือหุ้นและหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบตัรลงคะแนนที�บริษัทได้จดัไว้ให้ พร้อมลงนามของทา่นในบตัรลงคะแนน เสร็จแล้วให้
สง่คืนให้แก่เจ้าหน้าที�เพื�อดําเนินการนบัคะแนนตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นรายใดไมส่ง่บตัรลงคะแนนคืนเจ้าหน้าที� หรือไม่ลงคะแนนเสียง
ในบตัรลงคะแนนให้ถกูต้อง บริษัทจะถือวา่เป็นการงดออกเสยีงลงคะแนน  

- การมาประชมุด้วยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงได้  
- สาํหรับการมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ�งใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ ถือหุ้นซึ�งอยูต่่างประเทศและมอบฉนัทะให้ Custodian เป็นผู้ดแูล

รับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้  
- หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที�

ประชมุถึงชื�อของทา่นผู้ ถือหุ้น หรือชื�อของทา่นผู้ รับมอบฉนัทะที�ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถามแล้วจึงแสดงความคิดเห็น 
หรือซกัถาม  

- ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลบั หรือออกไปทํากิจธุระด้านนอกห้อง
ประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั $นๆ หรือในวาระที�เหลือทั $งหมดไว้ล่วงหน้า ท่าน
สามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที�เจ้าหน้าที�ได้มอบ ให้แก่ท่าน เมื�อขณะลงทะเบียนและ 
สง่มอบบตัรลงคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที� เพื�อรวบรวมไว้สาํหรับการนบัคะแนนเมื�อถึงการนบัคะแนนในวาระนั $น ๆ  

ทั $งนี $ รายละเอียดตามที�ได้กลา่วมาแล้วนั $น เป็นไปตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์เรื�องการลงคะแนน เมื�อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะท่านใดซกัถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 เพื�อดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี $  

วาระที+ 1 เรื+องประธานแจ้งเพื+อทราบ 

ประธาน รายงานต่อที�ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 และเสนอชื�อบคุคลเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2557 
ถึงวนัที� 31 มกราคม 2557 ซึ�งจนถึงสิ $นสดุระยะเวลาที�กําหนด ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชมุลว่งหน้า  

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจํานวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวนันี $ครบทั $ง 11 ท่าน พร้อมแนะนํากรรมการต่อที�ประชุม
เป็นรายบคุคล 

กรรมการที�เข้าประชมุ จํานวน 11 คน 
1. ศ. ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ทวีศกัดิ[ กออนนัตกลู  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี�ยงและประธานประเมินผล 

การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
3. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ[ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
5. ดร.มนต์ชยั หนสูง  กรรมการ 
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6. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร  กรรมการ 
7. ศ. กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอรัญ เพิ�มพิบลูย์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
10. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง และกรรมการตรวจสอบ 
11. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี�ยง กรรมการผู้จดัการ  

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จํากดั 

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  

ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการเป็นผู้แนะนําคณะผู้บริหาร โดยมรีายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี $ 

ผู้บริหารที�เข้าประชมุ 
1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดาํรงค์  รองกรรมการผู้จดัการ  
3. นายศกัดิ[นนท์ กงัสมัฤทธิ[ ผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานปฏิบตัิการและวิศวกรรม 
4. นางสาวมนสันนัท์ นิยมสขุนิรันดร์ ผู้ อํานวยการฝ่ายการเงิน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที� เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัวาระนี $ ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ�มเติม จึงเสนอให้ดําเนินการประชมุในวาระตอ่ไป 

วาระที+ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 ซึ+งประชุมเมื+อวันที+ 24 เมษายน 2556 

ประธานเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจําปี 2556 ประชุมเมื�อวนัที� 24 
เมษายน 2556 ซึ�งได้จดัสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็น
ต่างๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม ซึ�งมีคําถามและข้อเสนอแนะ โดยสรุปดังนี $ 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น  มีข้อซักถามเรื�องความแตกต่างของคําว่า “ผู้ ถือหุ้นเข้าประชุม” และ “ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุม” ที�บันทึกในรายงานการประชุมที�ได้ส่งมาให้พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยให้ข้อสงัเกตว่าคําว่า “ผู้ เข้าประชุม” 
หมายถึงผู้ ที�มีสิทธิในการออกเสียง ลงคะแนนแสดงความคิดเห็น ส่วน “ผู้ เข้าร่วมประชุม” หมายถึง บุคคลอื�นที�เข้ามาร่วม
สงัเกตการณ์ ซึ�งไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที�มีสิทธิในการลงมติต่างๆ ทั $งนี $เพื�อความถูกต้อง จึงขอให้คณะทํางาน
แก้ไขรายงานการประชุมให้ถูกต้องด้วย 
ประธาน  มอบหมายให้คณะทํางานแก้ไขรายงานการประชุม 

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นสําหรับข้อเสนอแนะ และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะต้องการ
สอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม หรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติมแล้ว ขอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ประชุมเมื�อวันที� 24 เมษายน 2556 ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ $นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียง
ที�บริษัทได้จัดไว้ให้ และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน  
มติที+ประชุม ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื�อวันที� 24 เมษายน 2556 ด้วย 
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คะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระดังนี $ 
 

เห็นด้วย      85,944,262    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.99 
ไม่เห็นด้วย              0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
งดออกเสียง       5,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.01 

  
วาระที+ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี+ยวกับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 

ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2556 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ  ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี  2556 ผ่านทางวีดีทศัน์ โดยมี
เนื $อหาโดยสรุปดงันี $ 
วิสัยทัศน์  

• เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื $นฐานด้าน ICT ชั $นนํา มีความนา่เชื�อถือ มีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
พันธกิจ 

• มุ่งมั�นสร้างความพึงพอใจและความผูกพนัแก่ลกูค้าโดยการนําเสนอบริการโครงสร้างพื $นฐานที�มีความปลอดภยั
และมีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม 

• ดําเนินธุรกิจที�สามารถสร้างผลตอบแทนที�ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตตอ่เนื�องอยา่งยั�งยืน 
• เป็นสมาชิกที�ดีของสงัคม ใสใ่จตอ่สิ�งแวดล้อม 

INET Roadmap  
• ปี 2538 บริษัทเปลี�ยนจากบริการ Service Provider เป็น Infrastructure as a service provider 
• ปี 2555 เปิดศนูย์ข้อมลู (Internet Data Center) แหง่ใหม ่ 
• ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
• ปี 2557 เน้นการให้บริการตอ่ยอดจากบริการโครงสร้างพื $นฐานในปัจจบุนั และเริ�มให้บริการ broadband 

ก้าวย่างที+สาํคัญในปี 2556  
• พฒันาบริการให้เทียบเทา่สากล  

1. ให้บริการ Cloud service เต็มรูปแบบ และเป็นผู้ให้บริการ Cloud รายแรกที�ได้รับการรับรอง ISO 27001:2005 
cloud Security รายแรกของประเทศ 

2. เปิดบริการ IDC แห่งใหม่ทั $ง 2 อาคารที�เน้นความเสถียรภาพ มั�นคง สะอาดปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2005 และใสใ่จสิ�งแวดล้อม 

• ยืนยนัความสาํเร็จ : ได้รับรางวลั Thailand Data Center of the Year 2013 จาก Frost & Sullivan 
• จบัมือพนัธมิตรยกระดบัการให้บริการ Cloud, EDC network pool   
• ร่วมจดักิจกรรมระดบัประเทศ เช่น งาน INET Bangkok 2013 งาน ASEAN CSA Summit 2013 
• มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ผา่นกิจกรรมตา่งๆเช่น ปลกูใจ ปลกูป่า ปลกูต้นกล้าความดี  ช่วยเหลอืผู้ประสบอทุกภยั  
• ให้ความสาํคญัตอ่บคุลากร ทั $งด้านพฒันาศกัยภาพพนกังาน ดแูลสวสัดิการ และสร้างขวญัและกําลงัใจ 
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ผลการดาํเนินงาน 

  ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556  

รายได้ 301.2 300.8 374.3 

ต้นทุน 244.0 230.8 283.3 

กาํไรขั Iนต้น 57.1 70.0 91.0 

รายได้อื+น 21.4 35.3 18.6 

รายได้รวม 78.5 105.3 109.6 

ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 148.5 103.5 95.3 

กาํไรก่อนคชจ.ภาษีเงนิได้ -70.0 1.8 14.3 

กาํไรสุทธิ -85.2 3.65 12.1  

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น -0.34 0.01 0.05  

   
INET Business Model  บริษัทให้บริการโครงสร้างพื $นฐานแก่ลกูค้าที�จะทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ โดยบริษัทตั $งเป้ามาตรฐานการ
ให้บริการอยู่ที� 99.99%  บริษัทร่วมมือกบัลกูค้าระดบั “Premium Customer” โดยบริษัทให้บริการ 3 สว่นหลกั คือ Data Center, 
Cloud Infrastructure as a Service และ Internet & Networking บนพื $นฐานของ infrastructure  ที�มีความปลอดภยัสงู  
ทิศทางธุรกิจปี 2557 

1. ยอดขายเติบโตไมต่ํ�ากวา่ 30% 
2. เน้นการขายแบบ Recurring 
3. Cloud Services and IaaS 
4. Internet Broadband 
5. เน้น Premium Customers 

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

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู ้ถือหุ้น  อ้างถึงรายงานประจําปี 2556 หน้า 5 หัวข้อสารจากประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ จัดการ ในย่อหน้าที� 2 “..ในโอกาสนี $ขอขอบคุณคณะผู้บริหารของไอเน็ตที�สามารถบริหารธุรกิจของบริษัทในปี 2556 ให้มี
การเติบโตอย่างน่าพอใจ..” ซึ�งการประเมินความพึงพอใจในการบริหารควรเป็นผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ ให้ความเห็น และในเนื $อหา
ควรระบุถึงการให้ความสาํคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายด้วย            

ประธานสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องการสอบถามอีกหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
สอบถาม หรือให้ความคิดเห็นใดๆ ประธานเสนอให้ที�ประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี  2556  

มติที+ประชุม ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทประจําปี  2556   
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วาระที+ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี สิ Iนสุด ณ วันที+ 31 ธันวาคม 2556 ซึ+งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ประธานมอบหมายให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ชี $แจงรายงานสรุปงบการเงินประจําปีสิ $นสดุ ณ 
วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 รายละเอียดดงัปรากฏตามรายงานประจําปีที�ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดาํรงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชี $แจงดงันี $ 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  จากปี 2555 เป็นต้นมา บริษัทมุ่งเน้นการปรับปรุงศนูย์ข้อมลู Internet Data Center(IDC) 

ให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและการให้บริการ Cloud  ซึ�งสะท้อนออกมาในส่วนของสินทรัพย์อื�นเพื�อการลงทุน ซึ�ง ณ ปัจจุบัน 
บริษัทเป็นผู้ นําในการให้บริการนี $  

บริษัทได้เปลี�ยนเงินฝากประจําที�ให้ผลตอบแทนตํ�ามาเป็นการลงทุนในการสร้างศูนย์ IDC ที�เข้มแข็งเพื�อรองรับการ
ให้บริการหน่วยงานสําคญัต่างๆทั $งภาครัฐและเอกชน ฉะนั $นในสว่นของหนี $สิน เมื�อเปรียบเทียบกับปี 2555 จะมีสดัสว่นที�เพิ�มขึ $น
เนื�องจากการกู้จากสถาบนัการเงินในบางสว่น  

เดิมการลงทุนหลกัของบริษัทจะใช้เงินสด ซึ�งเมื�อพิจารณาแล้ววิธีดงักลา่วทําให้บริษัทเสียประโยชน์อย่างมาก อีกทั $ง
ดอกเบี $ยเงินกู้ ที�บริษัทได้รับจากสถาบนัทางการเงินนั $นค่อนข้างตํ�า เป็นประโยชน์ในการขยายธุรกิจอยา่งมาก และปี 2556 เป็นครั $ง
แรกที�บริษัทเริ�มใช้บริการการกู้ เพื�อการลงทนุ ทําให้เกิด ratio ทางการเงิน ซึ�งแตเ่ดิมจะมีเพียงลกูหนี $ทางการค้าเทา่นั $น 

เจ้าหนี $ทางการค้าในปี 2556 มีสดัสว่นเพิ�มขึ $นเลก็น้อย เนื�องจากผลกระทบทางการเมือง เนื�องด้วยลกูค้าของบริษัทบาง
รายเป็นราชการ ทําให้บางรายมีการชะลอการจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถบริหารหนี $ได้โดยการขอชะลอการจ่ายเงินแก่
เจ้าหนี $ตา่งๆซึ�งได้รับความร่วมมือเป็นอยา่งดี   

ผลประกอบการรวม 
รายได้ ปี 2556 มีผลประกอบการเพิ�มขึ $นเมื�อเปรียบเทียบปี 2555 คือ 320 ล้านบาท เป็น 386  ล้านบาท 
ต้นทุน บริษัทบริหารต้นทนุได้ดีขึ $น จะเห็นได้จากแม้วา่ยอดขายเพิ�มขึ $นประมาณร้อยละ 20 แตย่งัคงต้นทนุได้ใกล้เคียง

กบัปี 2555 นบัวา่มีพฒันาการที�ดีขึ $น  ทั $งนี $โดยสรุป งบรวมมีกําไรประมาณ 3 ล้านบาท และมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื�อง  
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ ปี 2556 รายได้การให้บริการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตใกล้เคียงกับปี 2555 แต่มีสดัส่วนที�

ลดลง และรายได้ที�เพิ�มขึ $นของการให้บริการครบวงจรที�เกี�ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสารคือธุรกิจบริการ Cloud 
Service  ที�มีกําไรสงู สง่ผลให้ Gross profit  ของบริษัทเพิ�มขึ $นจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 20  ในปี 2557 บริษัทยงัคงแนวทางที�จะ
ผลกัดนัตวัเองออกจากตลาดที�มีการแข่งขนัสงู (Red Ocean Market) และลดการลงทนุในธุรกิจที�ให้ผลตอบแทนตํ�า มุ่งเน้นการ
ลงทนุในธุรกิจที�มีกําไร  เน้นการสร้างตลาดที�มีการแขง่ขนัตํ�า (Blue Ocean Market) ทําให้ผลประกอบการดีขึ $นตามลาํดบั มีรายได้
เติบโตอยา่งตอ่เนื�อง 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร ปี 2556 คา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ $น เนื�องจากบริษัทเริ�มมีการพฒันาบคุลากรในทกุ
สายงาน และมีการเลกิจ้างงานพนกังานบางสว่น รวมถึงการปิดสาขาทําให้เกิดคา่ใช้จ่ายที�สงูขึ $น  

งบกระแสเงินสด ในปี 2556 เป็นโอกาสของบริษัท เนื�องจากเหตกุารณ์ทางการเมืองสง่ผลให้การลงทนุในภาครัฐชะลอ
ตวั การลงทนุของบริษัทในสว่นของบริการ Cloud ที�มีการวางแผนลว่งหน้ากว่า 3 ปีจึงสามารถรองรับความต้องการของตลาดได้
เป็นอยา่งดี ประกอบกบัทิศทางของตลาดในปีนี $ บริการ Cloud เติบโตอย่างมาก  บริษัทจําเป็นต้องลงทนุในการให้บริการในสว่นนี $
เพื�อรองรับลกูค้าสําคญัต่างๆ ทําให้ตวัเลขในการลงทนุเพื�อกิจกรรมด้านการขยายตวัในการให้บริการจึงสงูตามไปด้วย  แหลง่ทนุ
ของบริษัทในปี 2556  เริ�มมีการกู้ จากสถาบนัการเงินต่างๆ ซึ�งเป็นการดําเนินธุรกิจโดยปกติ และบริษัทจะใช้เงินสดเท่าที�จําเป็น
เทา่นั $น 

อ้างถึงงบการเงินหน้าที� 3 ในรายงานประจําปี 2556 อัตราส่วนทางการเงิน ที�แสดงสภาพคล่องทางการเงินลดลง 
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หากแต่เมื�อพิจารณาการประกอบกิจการด้านการให้บริการ Cloud นั $น ถือว่า การลงทุนจึงเป็นเรื�องปกติ รวมทั $งการลงทุนใน
อปุกรณ์ตา่งๆที�อายใุช้งาน 3 ปี ทางบริษัทจึงใช้เหตผุลนี $ในการเจรจากบัคู่ค้าในการขอผอ่นผนัการชําระเงินตอ่เมื�อมีรายได้เกิดขึ $น 
ทําให้อตัราสว่นของเจ้าหนี $การค้าสงูขึ $น ในความเป็นจริงรายได้จะเกิดขึ $นภายใน 3 ปี เจ้าหนี $การค้าจะอยู่ในอตัราสว่น 1 ต่อ 36 
(เดือน) หากต้องการขยายการลงทนุดงักลา่ว เงินลงทนุในสว่นนี $จะปรับเข้าสูก่ารเช่าใช้ (Operating lease) เป็นการบริหารเงินสด
เพื�อประโยชน์สงูสดุ ดงันั $นสภาพคลอ่งที�ลดลงในปีนี $ เกิดจากบริษัทเปลี�ยนรูปแบบการบริหารเงิน ( Transit model) ซึ�งในปีต่อไป 
การบริหารการลงทนุในกิจการจะเป็นการปรับให้รายได้และรายจ่ายในการลงทนุสมัพนัธ์กนัให้มากที�สดุ    

อตัราสว่นหนี $สินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2556 อยูที่� 0.72 มีที�มาจากการกู้ยืม ซึ�งบริษัทสามารถบริหารได้ไม่เกิน 1 จึง
ถือวา่ยงัอยูใ่นสภาวะปกติ ดงันั $นการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ $นดงักลา่วข้างต้นเกิดจากการเปลี�ยนแปลงรูปแบบการลงทนุในการดําเนิน
ธุรกิจเป็นหลกั  

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะดังนี $    

1. ขอชื�นชมการดําเนินงานที�ผ่านมาของบริษัทและมีความหวังในก้าวย่างต่อไป ทั $งนี $มีข้อสงัเกต โดยพิจาณา
จากข้อมูลทางการเงินโดยสรุปในส่วนที�บริษัทเริ�มใช้สินเชื�อจากสถาบันการเงินมากขึ $น ถึงแม้จะได้อัตรา
ดอกเบี $ยที�ค่อนข้างตํ�าจึงขอให้พิจารณาในส่วนอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ซึ�งเริ�มดีขึ $นในปี 2556 แต่ให้
พิจาณาเป็นพิเศษในภาระดอกเบี $ยเงินกู้ ที�มากกว่า 0.7   

2. ROE และ ROA ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ ในขณะเดียวกันขอให้คํานึงถึงผู้ ถือหุ้น หรือผู้มีส่วนได้เสียทั $งหมดด้วย
ว่า สิ�งที�ต้องการในการลงทุนของของผู้ ถือหุ้นคือเงินปันผล และผลตอบแทนที�สูงขึ $น ซึ�งจากที�ได้รับฟังการ
ชี $แจงผลการดําเนินงานนั $น ไม่ได้กล่าวถึงว่าจะทําขาดทุนสะสมให้หมดได้เมื�อไหร่ และอย่างไร ขอให้ฝ่าย
จัดการมองทุกมุม รวมถึงในส่วนของผู้ ถือหุ้นด้วย ซึ�งผู้ ถือหุ้นนั $นต้องการได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเช่นกัน 

3. อ้างถึงสิ�งที�แนบมาด้วยกับหนังสือเชิญประชุม ลาํดับที� 3 ข้อบังคับของบริษัท หมวดที� 3. การประชุมผู้ ถือหุ้น 
ข้อ 18. (2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ ซึ�งปัจจุบนัทางสภาวิชาชีพบญัชีได้เลิกใช้คําว่า “งบดลุ” 
จึงขอเสนอให้มีการทบทวนข้อบังคับของบริษัท ทั $งนี $แม้ พรบ.มหาชน ก็ยังไม่มีการทบทวนเช่นกัน ทําให้การ
เสนอวาระการประชุมนั $นไม่สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทในส่วนนี $ และอยากทราบว่าสภาวิชาชีพแปล
ความหมายคําว่า “Balance sheet” อย่างไร 

4. มีข้อสงัเกตในงบแสดงฐานะทางการเงินหน้า 58 ในสว่นของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื�อขายที�ลดลงจากประมาณ 
100 ล้าน เหลือ 7 ล้าน และในสว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ – สทุธิ ที�เพิ�มขึ $นจาก 146 ล้านบาท เป็น 472 
ล้านบาท ซึ�งมีคําถามว่าเมื�อเป็นเช่นนี $แล้ว บริษัทจะสามารถสร้างรายได้ ได้อย่างไร และบริษัทจะต้องแบกรับค่า
เสื�อมเหล่านี $ ซึ�งจะกระทบต่อรายได้หรือไม่ โดยส่วนตวัผู้ ถือหุ้นไม่มีปัญหาในส่วนค่าใช้จ่ายตราบใดที�ค่าใช้จ่าย
เหลา่นี $สามารถสร้างรายได้ ได้ในภายหลงั จึงอยากทราบวา่ทกุรายจ่ายเหลา่นี $จะสามารถสร้างรายได้อยา่งไร และ
กระจายรายได้เหลา่นี $ให้แก่พนกังานรวมถึงผู้ ถือหุ้นอยา่งไร 

5. อ้างถึงรายงานประจําปี |}}~ สว่นของหมายเหตปุระกอบงบ หน้า ��-�} ขอให้ดู Aging ที�มากกว่า �| เดือน ซึ�ง
เป็นลกูหนี $ในกิจการที�เกี�ยวข้องกนั ขอให้จํานวนสว่นนี $ลดลง และขอให้ใสใ่จในหนี $จํานวนนี $ว่าเหตใุดเป็นหนี $ที�ค้างนาน 
เมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2555 นั $นมีสดัสว่นที�เพิ�มขึ $นอีกเลก็น้อยในปี 2556  

6. สุดท้ายขอให้ขอบคุณคณะทํางานที�ใส่ใจ แต่อยากให้สัดส่วนทางการเงินต่างๆแสดงผลให้มากกว่านี $ โดย
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เปรียบเทียบกบัผลการตรวจเลือด มีหลายอตัราสว่นทางการเงินที�ควรมีเพิ�มเติมเช่น ระยะเวลาในการเก็บหนี $ การ
จ่ายหนี $ การหมนุเวียนของสนิทรัพย์คงคลงั (Inventory) ทําให้เราได้รู้สภาพทางการเงินมากขึ $น เมื�อมีหนี $แล้ว ขอให้
มีการคํานงึถึงการบริหารหนี $ ทั $งระยะสั $นและระยะยาว ขณะนี $มีหนี $สนิหมนุเวียนอยู่ประมาณกวา่ 300 ล้านบาท ซึ�ง
เป็นเจ้าหนี $การค้าที�อาจจะมีการเจรจาต่อรองการจ่ายหนี $ การขอสว่นลด แต่มีหนี $สินไม่หมนุเวียนอยู่ประมาณ 50 
ล้านบาท และสดุท้ายในสว่นกําไรสะสมที�ยงัไมจ่ดัสรร ขอให้ไมม่ีในอนาคต 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดาํรงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชี $แจงตามหวัข้อตา่งๆดงันี $  

1. ข้อมลูในงบแสดงฐานะการเงินที�แสดงนี $ได้รวมคา่ใช้จ่ายดอกเบี $ยแล้ว  

2. ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นและชี $แจงเพิ�มเติมวา่แผนการล้างขาดทนุสะสมและจ่ายเงินปันผลนั $นเป็นภารกิจหลกั
ของฝ่ายบริหารซึ�งตระหนกัอยูเ่สมอ 

3. รับทราบ และจะนําไปศกึษาในรายละเอียดตอ่ไป 

4. ชี $แจงในภาพรวมวา่ สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ – สทุธิ นั $นเป็นการปรับปรุงศนูย์ข้อมลูที�ได้มาตรฐานและ
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ( Frost & Sullivan) อีกทั $งการลงทุนด้านความปลอดภัยเพื�อสร้างความมั�นใจใน
ศกัยภาพให้แก่ลกูค้า รวมทั $งการลงทุนในอุปกรณ์ Core Network เพื�อป้องกันความผิดพลาดของระบบที�อาจจะ
เกิดขึ $น และมีการลงทนุในอปุกรณ์ Redundant อีกด้วย ฉะนั $นบริษัทมีความพร้อมรับมือกบัทกุเหตกุารณ์ความไม่
สงบเพื�อให้ลกูค้าสามารถดําเนินธุรกิจอยูบ่นศนูย์ข้อมลูที�มีเสถียรภาพ โดยยกตวัอย่างเหตกุารณ์ที�มีผู้ให้บริการ up 
stream ของบริษัทถูกปิด วงจรหยุดชะงกั แต่ลกูค้าของบริษัทแทบจะไม่ได้รับผลกระทบ เนื�องจากมีการวางแผน
สาํรองฐานข้อมลูบนอปุกรณ์ที�มีศกัยภาพ หากเป็นการลงทนุบนอปุกรณ์ราคาถกูที�ไมไ่ด้มาตรฐานอยา่งเชน่เมื�อก่อน 
ลกูค้าจะได้รับผลกระทบอยา่งแนน่อน โดยแผนการลงทนุดงักลา่ว สามารถทําให้บริษัทสามารถกําหนดคา่ใช้บริการ
ที�สงูและเหมาะสมได้ มีรายได้เพิ�มขึ $น มีการรับรองมาตรฐานการบริการ (SLA) เหมาะกับสําหรับลกูค้าที�คํานึงถึง
เสถียรภาพสงูเป็นหลกั ดังนี $ จึงเป็นที�มาของการลงทุนที�เพิ�มขึ $น เพื�อรายได้ที�สงูขึ $น บนมาตรฐานที�ดีขึ $น ซึ�งหาก
บริษัทฯไม่ลงทนุในสว่นนี $ มีความเป็นไปได้ที�ลกูค้าจะตดัสินใจไม่ใช้บริการ ทั $งนี $ บริษัทให้บริการลกูค้าระดบับนที�
พร้อมจะลงทนุบนศนูย์ข้อมลูที�มีมาตรฐานระดบัสงู ซึ�งมีผู้ให้บริการน้อยรายในตลาดที�จะสามารถให้บริการระดบันี $ 
บริษัทได้เปลี�ยนจุดยืนของตวัเองจากการให้บริการ Internet access มาเป็น Business Solution ทั $งนี $ จึงเป็นที�มา
ของแผนการเพิ�มรายได้ของบริษัท ซึ�งมีการศึกษา Road Map เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือจากปัจจัย
ภายในที�ฝ่ายบริหารรสามารถควบคุมได้ แต่ปัจจัยภายนอก เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบของบ้านเมืองที�ทําให้ไม่
สามารถยืนยนัเป็นที�แนน่อนวา่จะสามารถทําขาดทนุสะสมให้หมดได้เมื�อไหร่ 

นอกจากนี $ การลงทนุดงักลา่ว เป็นการลงทนุเพื�อให้บริษัทเป็นที�รู้จกัในตลาด หากไมม่ีการลงทนุในสว่นนี $ ลกูค้าจะไม่มี
ความมั�นใจที�จะใช้บริการ ดงันั $นการลงทุนของบริษัทเป็นการลงทุนเพื�อให้รายได้ของบริษัทสามารถขยับขึ $นไปหลายเท่าตวัใน
อนาคต ซึ�งจะเห็นผลตอบแทนภายใน 2-3 ปีนี $ ดีกวา่การลงทนุในสิ�งที�เราไมถ่นดั หรือเข้าไปสูต่ลาดที�มีการแขง่ขนัสงู (Red Ocean) 
การเปลี�ยนแปลงจุดยืนของบริษัทจึงเป็นการเปลี�ยนแปลงเข้าสูก่ระแสของโลก คือ  Infrastructure as a service ซึ�งบริษัทดําเนิน
ธุรกิจนํา คู่แข่งรายอื�นๆอยู่ 2-3 ปี พูดถึงความเสี�ยงมีหรือไม่ ขอตอบว่ามี เนื�องจากเป็นการลงทุนที�สงู แต่สดัส่วนการกู้ เงินจาก
สถาบนัการเงิน เปรียบเทียบการลงทนุ 170 มีสดัสว่นการขอสนิเชื�อจากสถาบนัทางการเงินอยูที่� 70 แต่ในสว่นที�บริษัทลงทนุเองอยู่
ที� 100 ดงันั $นการลงทนุในสว่นของบริษัทมากกว่า ในธุรกิจที�บริษัทมีเงิน equity ที�สงูกวา่การกู้ซึ�งแสดงผลใน P/E ratio และเมื�อไม่
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เกิน 1 ดงันั $นจึงถือวา่บริษัทยงัสามารถบริหารจดัการได้ เหลา่นี $เป็นสิ�งที�ฝ่ายวิเคราะห์ได้ศกึษามาแล้ว  

นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์  ผูถื้อหุน้  ขอให้เพิ�มรายละเอียดเรื�องรายได้ ถึงแม้ในงบการเงินจะมีการแยกให้เห็นในสว่นของ 
  รายได้จากการขาย และบริการอยูแ่ล้ว รายได้จากการให้บริการที�ประกอบไปด้วย รายได้จากบริการ Internet บริการ Cloud และ 

ศนูย์ข้อมลู แตไ่ม่ได้แยกชดัเจนว่าสดัสว่นของที�มารายได้เป็นอย่างไร เพื�อประโยชน์ในการเห็นแนวโน้มรายได้ในอนาคตตามที�รอง
กรรมการผู้ จัดการได้ชี $แจงไป และทําให้ผู้ ถือหุ้นสามารถทราบว่ารายได้ที�จะเกิดนี $เป็นไปตามแผนหรือไม่ ในส่วนของกําไรที�มี
แนวโน้มดีขึ $น ซึ�งทางผู้ ถือหุ้นขอขอบคณุคณะผู้บริหารที�มีความตั $งใจในการทํางาน  ในสว่นของการลงทนุ ผู้ ถือหุ้นเข้าใจว่าอาจมี
ขีดจํากดั เช่น การลงทนุในศนูย์ข้อมลู  ซึ�งจะติดข้อจํากดัในเรื�องของพื $นที�ในการให้บริการ หรือจํานวน Rack ในการให้บริการ และ
อยากทราบว่ามีการใช้งานไปเป็นจํานวนเท่าไหร่แล้ว เหลืออยู่เท่าไหร่ และเมื�อเต็มแล้วจะมีการลงทนุเพิ�ม หรือมีการกขอสินเชื�อ
เพิ�มขึ $นอีกหรือไม ่ 

Bandwidth ในการให้บริการ Internet เต็มแล้วหรือไม่ หากเต็มแล้วต้องมีการเพิ�มหรือไม่ และ บริการ Cloud มีการจดั 
Capacity อยา่งไร เต็มหรือไม ่และต้องมีการลงทนุเพิ�มหรือไม ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ   ชี $แจงว่ารายได้ที�นําเสนอในวีดีทศัน์มีข้อมลูพอสมควร นอกจานี $รายละเอียดของ
งบการเงินในหน้า 83 ข้อ 26 ส่วนการดําเนินงาน ได้มีการแยกรายได้ที�ละเอียดขึ $น เป็น การให้บริการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต การ
ให้บริการครบวงจรที�เกี�ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  ทั $งนี $ต้องขออภัยเนื�องจากเหตุผลทางธุรกิจ บริษัทไม่
สามารถแจกแจงให้ละเอียดไปกว่านี $ได้ แต่ยินดีที�จะตอบคําถามผู้ ถือหุ้นว่าในส่วนของ Internet access สดัส่วนลดลง เพราะ
มุ่งเน้นธุรกิจที�ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่นบริการ Cloud และ IDC ในส่วนของ Capacity ของ Bandwidth มีการศึกษาสดัส่วน
ความต้องการของลกูค้าเป็นหลกัวา่ต้องการ SLA ในระดบัใด และจะต้องมี Bandwidth เพื�อพร้อมในการให้บริการเทา่ไหร่ เป็นต้น 
ซึ�งบริษัทสามารถขยายได้ไมจํ่ากดัจาก Upstream Provider อยา่งไรก็ตาม ต้องซื $อในปริมาณที�เหมาะสมภายใต้การบริหารจดัการ
ที�ดี ผู้ ถือหุ้นสามารถวางใจในสว่นนี $ได้ 

สว่นของ IDC ทั $งสองอาคารยงัมีพื $นที�ในการให้บริการได้อยา่งเพียงพอ  ทิศทางการดําเนินงานของบริษัท ไมต้่องการให้
มีเพียงบริการ Co-location เท่านั $น  แต่มุ่งเน้นให้ศูนย์ข้อมูลของบริษัทสามารถให้บริการ Business Solution และสามารถ
ให้บริการต่อยอดได้และเป็น Infrastructure as a service เช่นบริการ Cloud ที�ได้มาตรฐาน และมีบริการที�สามารถทําให้ลกูค้า
สามารถดําเนินธุรกิจได้อยา่งต่อเนื�องไมม่ีติดขดั (Business Continuity) ซึ�งสดัสว่นการให้บริการดงักลา่วจะสามารถทําให้บริษัทมี
อตัราการทํากําไรมากกว่าการให้บริการ Co-location ทั�วไป ทั $งนี $บริษัทยงัไม่จําเป็นต้องลงทนุเพิ�มอีกในขณะนี $ อย่างไรก็ตามการ
ลงทนุของบริษัทตั $งอยูพื่ $นฐานของแผนธุรกิจเข้มแข็งซึ�งทําให้สถาบนัทางการเงินมีความมั�นใจ และปลอ่ยกู้ ให้กบับริษัทได้ 

บริการ Cloud เป็นการเช่าใช้ ซึ�งลกูค้าสามารถ Share capacity ลดการลงทนุใน Server และสามารถย้ายข้อมลูได้โดย
ที�ผู้ ที�ใช้บริการไม่กระทบกระเทือนใดๆ จุดเด่นที�ลกูค้าที�จะได้รับคือ Economy of scale โดยที�ลกูค้าไม่จําเป็นต้องลงทนุเอง อีกทั $ง 
IDC ของบริษัทมีมาตรฐานสงูรวมทั $งเจ้าหน้าที�ๆได้รับการอบรมที�ผ่านมาตรฐานสากล ลกูค้าเพียงแต่มาเช่าใช้บริการของบริษัท 
ขณะเดียวกันในส่วนของการบริหาร Capacity นั $น บริษัทมีแผนการลงทุนว่าจะเพิ�มต่อเมื�อการใช้บริการในปัจจุบันถึงระดับที�
คาดการณ์ไว้ เพื�อให้การลงทนุเป็นไปตามสดัสว่นรายได้ จะไมม่ีการลงทนุเกินตวั 
นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์   ผู้ถือหุ้น  อยากทราบสดัส่วนของ Capacity เปรียบเทียบกับการลงทุน และหากมีการใช้ไป
ประมาณ ร้อยละ �� แล้วนั $น รายได้ควรจะเป็นเทา่ไหร่ และเมื�อไหร่จะมีการลงทนุอีก ซึ�งจํานวนพื $นที�ดงักลา่วมีความสาํคญัตอ่การ
ลงทนุเช่นกนั  
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์  รองกรรมการผู้จัดการ   ชี $แจงรูปแบบการให้บริการซึ�งมี | แบบ คือ การที�ลกูค้านํา Server ของ
ตัวเองมาตั $งเรียกว่า legacy system ซึ�งใช้พื $นที�มากและ บริการ Cloud ที�สามารถยุบรวมการบริการแบบเดิม เพื�อใช้พื $นที�ๆ  



  หนา้ที� 	� จาก 	� 

น้อยกวา่ ทั $งนี $ทางฝ่ายจดัการได้พยายามเปลี�ยนการให้บริการลกูค้าแบบเดิมมาสูก่าร ให้บริการ Cloud มากขึ $น  

ประธานขอให้การสอบถามอยู่ในวาระที�เกี�ยวข้อง หากไม่มีผู้สอบถามเพิ�มเติม ขอให้ทกุท่านลงคะแนนในวาระนี $ โดย
หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงกบังบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุและงบกระแส
เงินสด สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ $นสดุ ณ วนัที� �� ธันวาคม |}}~ ตามที�เสนอหรือไม่ ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรืองด
ออกเสยีง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ $นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสยีงที�
บริษัทได้จดัไว้ให้ และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน  

มติที+ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปี สิ $นสดุ ณ วนัที� �� ธันวาคม |}}~ ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี $ 

     
เห็นด้วย         125,957,787    เสียง     คิดเป็นร้อยละ       99.99 

   ไม่เห็นด้วย              0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
   งดออกเสียง       5,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0.01 
 
วาระที+ 5 พิจารณาจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2556 

ประธานรายงานต่อที�ประชุมว่าเนื�องจากในปี 2556 บริษัทมีผลประกอบการกําไรสทุธิ 12.1 ล้านบาท ตามกฎหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทต้องจัดสรรเงินกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับเงินปันผล เนื�องจากในปี 2556 
บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสะสม ซึ�งตามกฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อที� 48 ซึ�งระบวุ่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกําไร ในกรณีที�บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” บริษัทจึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปันผลได้ ประธานจึงเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2556 ประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม
เกี�ยวกบัวาระนี $ 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น  อยากทราบวา่ผู้ ถือหุ้นจะได้ผลตอบแทนจากการลงทนุเมื�อไหร่                                                                  

ประธาน  เป็นนโยบายหลกัของคณะกรรมการ และผู้บริหารทกุทา่นที�จะแก้ไขการขาดทนุสะสมให้ได้ และมีการจ่ายเงินปันผลให้
เร็วที�สดุ ทั $งนี $การบริหารงานทกุอยา่งเป็นไปอยา่งรอบคอบ และพยายามจะไมทํ่าการใดๆเกินตวั ( Over projection ) ซึ�งหวงัวา่จะ
สามารถทําได้ในไมช้่า 

ประธานแจ้งว่าหากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดมีคําถามเพิ�มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่าน
ใดคดัค้าน หรืองดออกเสียงกบัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ตามที�
เสนอ ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ $นและขอให้ลงมตใินใบลงคะแนนเสยีงที�บริษัท
ได้จดัไว้ให้ และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที+ประชุม ที�ประชุมมีมติจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 ด้วยคะแนน
เสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี $ 

เห็นด้วย         125,893,787    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.93 
   ไม่เห็นด้วย       5,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.01 
   งดออกเสียง      77,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.06 
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วาระที+ 6 พิจารณาเลือกตั Iงกรรมการแทนกรรมการที+ออกตามวาระประจาํปี 2557 

ประธานแจ้งต่อที�ประชุมวา่ เนื�องจากประธานซึ�งเป็นกรรมการที�พ้นวาระในคราวนี $ ถือวา่เป็นผู้มีสว่นได้เสีย  และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ ||  กําหนดวา่ ในการประชมุผู้ ถือหุ้นทกุครั $ง  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชมุ  แตถ้่าประธาน
กรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที�
ประชมุ  ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที�ได้  ให้ผู้ ถือหุ้นที�มาร่วมประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ�งทํา
หน้าที�ประธานที�ประชมุในครั $งนั $นได้” 

ประธานจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเสนอชื�อบคุคลที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมมาทําหน้าที�ประธานในที�ประชุมใน
วาระนี $  

นางมนวิภา เพช็รสุวรรณ ผูร้บัมอบฉนัทะ เสนอชื�อ นายอรัญ เพิ�มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที�ประธานในการดาํเนินการประชมุวาระที� 6 

ประธาน  เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะคนใดคดัค้าน จึงเชิญนายอรัญ เพิ�มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดและกรรมการตรวจสอบ ขึ $นเป็นประธานในการดําเนินการประชมุวาระที� 6  

นายอรัญ เพิ+มพิบูลย์ ประธานที�ประชมุวาระที� 6  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28 ซึ�งกําหนดวา่ “เมื�อมีการประชมุ 
ผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีทกุครั $งให้กรรมการออกจากตาํแหนง่ โดยจํานวนหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที�มีอยูใ่นเวลานั $น
...” ปัจจบุนับริษัทมีกรรมการทั $งสิ $น 11 ทา่น ในปี 2557 มีกรรมการครบวาระจํานวน 4 ทา่นได้แก ่  

1. ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์   กรรมการ 

2. ศ.กิตติคณุ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ 

3. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิ[  กรรมการ 

4. ดร.ทวีศกัดิ[ กออนนัตกลู  กรรมการ 

ทั $งนี $ เพื�อให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที�ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที�พ้นตําแหนง่ทั $ง 4 ท่านซึ�งถือวา่เป็นผู้มี
สว่นได้เสยีออกจากห้องประชมุ จนกวา่การลงมติในวาระนี $จะเสร็จสิ $น  

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุ เพื�อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายชื�อบุคคลที�มีคุณสมบตัิที�
เหมาะสมเพื�อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2557  ถึงวนัที�  31 มกราคม 2557 แต่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื�อบคุคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สงูสดุแก่การ
ดําเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื�อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที�เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท 

นายอรัญ เพิ+มพิบูลย์ เนื�องจากกรรมการที�ครบวาระทั $ง 4 ทา่น เป็นผู้มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และมี ประสบการณ์ใน
ด้านตา่ง ๆ  และได้ทุม่เทในการปฏิบตัิงานให้กบับริษัทมาโดยตลอด  จึงเห็นควรเสนอให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัเิลอืกตั $ง
กรรมการที�พ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  ทั $ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง   

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นตา่งๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเตมิ 
เฉพาะในประเด็นที�เกี�ยวกบัการเลอืกตั $งกรรมการใหมแ่ทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
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เมื�อประธานเสนอให้ที�ประชุมลงมติ และแจ้งว่าการพิจารณาลงมติเลือกตั $งกรรมการ จะเป็นการลงมติเป็นรายบคุคล 
โดยประธานจะขานชื�อของบคุคลที�ได้รับการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการแต่ละท่านตามลาํดบั และขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ของผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนเห็นด้วย  หรือไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ลงในบตัรคะแนนเสียงที�บริษัทได้จดัไว้ให้ เสร็จแล้วให้
จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมบตัรคะแนน  
มติที+ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุตัิการแตง่ตั $งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ�ง 
จํานวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี $ และเชิญ
ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กลบัมาเป็นประธานการประชุมต่อไปหลงัจากเสร็จสิ $นการประกาศคะแนนการลงมติของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์   ตาํแหน่งที+เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย         125,749,327    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.80 

      ไม่เห็นด้วย               0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
     งดออกเสียง                246,460    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.20 

2. ศ.กิตตคุิณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย  ตาํแหน่งที+เสนอ : กรรมการอสิระ 
เห็นด้วย         125,749,327    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.80 

      ไม่เห็นด้วย                     0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
     งดออกเสียง                246,460    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.20 

3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิX   ตาํแหน่งที+เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย         125,749,327    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.80 

      ไม่เห็นด้วย                     0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
     งดออกเสียง                 246,460   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.20 

4. ดร.ทวีศักดิX กออนันตกูล   ตาํแหน่งที+เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย         125,749,327    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.80 

      ไม่เห็นด้วย                     0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
     งดออกเสียง                 246,460   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.20 
 

วาระที+ 7 พิจารณาอนุมัติการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

ประธานรายงานต่อที�ประชมุวา่ ตามที�คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ
และกรรมการชดุย่อยสําหรับปี 2557 จากความเหมาะสมเกี�ยวกบัประเภทและขนาดขององค์กร เพื�อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรม
เดียวกนั รวมทั $งให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที�และความรับผิดชอบ
ของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และให้จ่ายเบี $ย
ประชุมในอตัราเดิมเท่ากบัปี 2556  คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้เสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจําปี 2557 ตั $งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 2557 ในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาทต่อปี  (ห้าล้านห้าแสน
บาทถ้วน) และเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าเบี $ยประชุมในอตัราเดิมตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม 



  หนา้ที� 	� จาก 	� 

เฉพาะในประเด็นที�เกี�ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตั $งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธันวาคม 
2557 
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผูถื้อหุน้ มีข้อซกัถามดงันี $ 

1. อยากทราบว่ากรรมการท่านใดที�ดํารงตําแหน่งมากกว่า  1 ชุดย่อยจะได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมซ้อนกัน
หรือไม ่ 

2. ปี 2556 มีการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจํานวนเทา่ไหร่ 
3. คณะกรรมการตรวจสอบซึ�งเป็นกรรมการชุดยอ่ยคณะเดียวที�ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน ดงันั $น ในหนงัสือเชิญ

ประชมุควรระบวุา่คณะกรรมการชดุนี $ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน 
4. หากกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบทา่นใดติดภารกิจ ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้กรรมการท่านนั $นจะไมไ่ด้

รับคา่ตอบแทนการประชมุใช่หรือไม ่

ประธานให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ตอบ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน   กรรมการผูจ้ดัการ  

1. คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบได้รับคา่ตอบแทนการประชมุเป็นรายเดือน 
2. คา่ตอบแทนกรรมการในปี 2556 รวมทั $งสิ $น 5.5 ล้านบาท 
3. ในการเขียนรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทน มีการระบชุดัเจนว่า กรรมการชดุย่อยที� ไมใ่ช่กรรมการตรวจสอบ 

จะได้รับคา่ตอบแทน ต่อคน ต่อครั $ง ตอ่เดือน หมายความว่าหากเดือนใดมีการประชุมมากกวา่ 1 ครั $ง กรรมการชุด
ยอ่ยจะได้รับคา่ตอบแทนเพียง 1 ครั $งเทา่นั $น ทั $งนี $จะขอกลบัไปทบทวนการให้ความหมายที�กระจ่างขึ $น  

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุ้น  มีความเห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที�บริษัทให้กับคณะกรรมการนั $นอยู่ในอตัราที�ตํ�ามากเมื�อ
เปรียบเทียบกบัความรู้ ความสามารถ แตท่ั $งนี $ในความเห็นสว่นตวัคดิวา่ กรรมการไมไ่ด้รับความเดอืดร้อนจากการงดจ่ายเงินปันผล 
ซึ�งในบริษัทอื�นๆที�มีเจ้าของเป็นผู้บริหารจะแสดงความรับผิดชอบในการงดรับค่าตอบแทนหากในปีนั $นต้องงดการจ่ายปันผล 
นอกจากนี $ กรรมการผู้ เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในต่างประเทศจะไม่รับคา่ตอบแทนใดๆ สว่นกรรมการอิสระ บริษัทสมควร
พิจารณาคา่ตอบแทนให้แก่ทา่นเป็นสิ�งที�ถกูต้องแล้วจึงขอฝากให้ไปทบทวน 

เพื�อความชัดเจน ค่าตอบแทนควรแบ่งเป็น ค่าเบี $ยประชุม และค่าตอบแทนพิเศษ (บําเหน็จ) โดยขอให้พิจารณา
ประกอบกบัการจ่ายเงินปันผลด้วย ซึ�งขึ $นกบัประสทิธิภาพในการทํางานในปีนั $นๆ  
ประธาน การประชุมในแต่ละครั $ง กรรมการใช้กําลงัความสามารถเป็นอยา่งสงู รวมทั $งเสียสละเวลาซึ�ง บางครั $งต้องมีการประชุม
นอกสถานที� และถึงแม้วา่กรรมการบางทา่นขอสละคา่ตอบแทนในการประชมุ แตป่ระธานได้ปฏิเสธโดยคํานงึวา่กรรมการทกุทา่น
ได้เสยีสละทั $งกําลงักายและกําลงัสมองเป็นอยา่งมาก สงัเกตได้จากผลประกอบการที�ดีขึ $นเรื�อยๆ กรรมการในทกุๆ คณะสามารถให้
คําแนะนําที�เป็นประโยชน์มากมาย โดยลําพังประธานกรรมการไม่สามารถบริหารงานได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจาก
กรรมการทกุทา่น อยา่งไรก็ตาม ในฐานะประธานกรรมการขอน้อมรับข้อคิดเห็นตา่งๆ ไว้   
นายสถาพร ผังนิรันดร์    ผูถื้อหุน้  อ้างถึงหน้า 27 ของรายงานการประชุมใช้คําว่า “ผู้ สืบทอดตําแหน่ง” อยากให้คณะ                                                 
จดัการให้คําที�เหมาะสมกวา่นี $ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ   คําเหลา่นี $เป็นแบบแผนที�ใช้กนัอยูซ่ึ�งกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
ทั $งนี $ จะนําไปปรึกษากบัหนว่ยงานของตลท. 

ประธานแจ้งวา่เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย



  หนา้ที� 	� จาก 	� 

หรืองดออกเสียงกบัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2557  ตั $งแต่วนัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม ให้ถือว่า
ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ $นและขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสยีงที�
บริษัทได้จดัไว้ให้  และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที+ประชุม ที�ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2557 ตั $งแตว่นัที� 1 มกราคม 2557 ถึงวนัที� 31 ธนัวาคม 2557 
ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี $  

เห็นด้วย         125,913,787    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.93 
      ไม่เห็นด้วย                     0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
     งดออกเสียง                 87,000     เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.07 

 
วาระที+ 8 พิจารณาแต่งตั Iงผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2557 

ประธาน  เพื�อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นเพื�อ ฯลฯ “(5) 
แตง่ตั $งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี” และอ้างถึงตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคดัเลอืกและเสนอ
แต่งตั $งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื�อเสนอต่อผู้ ถือหุ้น”  
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตัิให้แต่งตั $งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จํากดั ตามรายชื�อต่อไปนี $ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1) นายอธิพงศ์      อธิพงศ์สกลุ     ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 หรือ 
2) นายวิชยั        รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 หรือ  
3) นายเสถียร      วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 หรือ  
4) นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ     ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946 หรือ 
5) นายยทุธพงษ์  เชื $อเมืองพาน  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 หรือ 
ผู้สอบบญัชีท่านอื�นภายในสํานกังานเดียวกันที�ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บญัชีแหง่บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จํากดั 
ทั $งนี $ ผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานี $ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท และผู้สอบ
บญัชีตามรายชื�อที�เสนอมานี $ไมเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที�ปฏิบตัิหน้าที�สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

และขออนุมตัิค่าสอบบญัชีประจําปี 2557 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม และค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ $น
เพิ�มเติม เช่น คา่เดินทาง คา่แสตมป์ คา่เครื�องเขียน และคา่จ้างพิมพ์ตา่งๆ) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที�ได้พิจารณา
กลั�นกรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 

นอกจากนี $ บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จํากดั ยงัเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยอีก 1 บริษัท คือ บริษัท แมนดาลา คอมมู
นิเคชั�น จํากดั 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที�เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ�มเติม 



  หนา้ที� 	� จาก 	� 

เฉพาะในประเด็นที�เกี�ยวกบัการแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุน้                                        

1. ขอให้ชี $แจงรายละเอียดค่าตรวจสอบบญัชีที�เพิ�มขึ $นจากปี 2556 ว่าเกิดจากสว่นใดบ้าง   เช่นคา่ให้ความเห็นตอ่งบ
การเงิน ค่าสอบทานรายไตรมาส และค่าตรวจสอบบญัชีบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเท่าไหร่ในแตล่ะรายการ เพื�อความ
สะดวกสาํหรับผู้ ถือหุ้นในการทําความเข้าใจ 

2. ขอให้พิจารณาเรื�องของจํานวนชั�วโมง (Man hour) ที�เจ้าหน้าที�ตรวจสอบบญัชีใช้ในการปฏิบตัิงานว่าเหมาะสม
หรือไม่ รวมทั $งการพิจารณาใช้เจ้าหน้าตรวจสอบบญัชีระดบัต่างๆด้วย ในการพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที�
เพิ�มขึ $นประมาณ 70,000 บาทจากปี 2556 ทั $งนี $ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกบัการขึ $นค่าตรวจสอบบญัชีโดยไม่มีการชี $แจง
สาเหต ุเว้นแตบ่ญัชีของบริษัทมีความซบัซ้อนจนกระทั�งต้องใช้บคุคลากรในการตรวจสอบมากจนต้องมีการเพิ�มค่า
ตรวจสอบบญัชี  

3. ขอชื�นชมบริษัท ที�เลอืกใช้บริษัทตรวจสอบบญัชีของไทย และหากเป็นไปได้ขอให้คา่ตรวจสอบบญัชีเทา่กบัปี 2555  
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัทได้ตอ่รองคา่ตรวจสอบบญัชีแล้ว และเห็น
ควรวา่เหมาะสมกบักิจกรรม  
นายสถาพร ผังนิรันดร์  ผูถื้อหุน้  ขอให้มีการแจกแจงรายละเอียดเพื�อความเป็นธรรมในการขึ $นคา่ตรวจสอบบญัชี                  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผูส้อบบญัชี    กิจกรรมของบริษัท เดิมทีมีเพียงเงินสดและเงินฝาก แต่ในปัจจบุนั มีการลงทนุในศนูย์                                         
ข้อมลู บริการ Cloud บริการ Core Network ที�เพิ�มมากขึ $น ดงันั $นการลงทนุที�เพิ�มขึ $นมีผลกระทบต่อจํานวนชั�วโมงการทํางานของ 
เจ้าหน้าที�ตรวจสอบบญัชีที�ต้องมีมาก รวมทั $งการควบคมุตา่งๆที�มากขึ $นตามไปด้วย หากดจูากผลประกอบการและการปรับเปลี�ยน
ทางบญัชีที�ต้องปรับไปพร้อมๆกนันั $น เมื�อเปรียบเทียบแล้วทางบริษัท ตรวจสอบบญัชี คิดเพิ�มขึ $นในอตัราที�ตํ�ามากเมื�อเทียบกบัการ
ทํางาน จึงอยากขอความเห็นใจจากผู้ ถือหุ้นวา่ คา่ตรวจสอบบญัชีที�นําเสนอให้แก่บริษัทนั $นคอ่นข้างตํ�ามากอยูแ่ล้ว    
นายไกรวัลย์ คทวณิช  ผู้ถือหุ้น   ขอสอบถามและทักท้วงว่าค่าใช้จ่ายที� 9 แสนบาทนั $น กล่าวว่า ”ไม่รวมค่าใช้จ่ายที�อาจ              
เกิดขึ $นเพิ�มเติม” ทั $งนี $ บริษัทอื�นๆจะใช้คําว่า “จะมีการจ่ายตามที�จ่ายจริง” หากแต่ผู้สอบบญัชีแสดงรายละเอียดปลีกย่อยเกินไป
ตามรายละเอียดที�กลา่ววา่ “ค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ $นเพิ�มเติม เช่น ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ ค่าเครื�องเขียน และค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ” เห็นว่า
ไมค่วรระบ ุอีกทั $งคา่จ้างพิมพ์นั $นเป็นหน้าที�ของสาํนกังานตรวจสอบ อยูแ่ล้ว                      
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชี $แจงรายละเอียดของค่าตรวจสอบบญัชีปี 
2556 ดงันี $  

1. คา่ตรวจสอบรายไตรมาส ไตรมาสละ 4.5 แสนบาท 
2. คา่งบปี 3.7 แสนบาท  
3. ค่าสอบบญัชี บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จํากดั 8 หมื�นบาท รวมทั $งสิ $น 9  แสนบาท ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนั $น

เป็นรูปแบบของการเขียน โดยในปี 2555 อยูที่�ประมาณ 1 หมื�นบาท สองปีไมเ่กิน 3 หมื�นบาท 

นายสถาพร ผังนิรันดร์    ผูถื้อหุน้ เห็นวา่คา่ตรวจสอบในสว่นของ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั�น จํากดั เพิ�มขึ $นมา 1 หมื�นบาท 
จากปี 2555  มีความเห็นวา่คา่ตรวจสอบบญัชีไมส่มควรเพิ�มขึ $นทกุปีเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ ขอให้กรรมการตรวจสอบ พิจารณาลด
ชั�วโมงในการปฏิบตัิงานเจ้าหน้าที�ตรวจสอบบญัชีหากเป็นไปได้ เพราะเห็นว่าในทางปฏิบตัิ ในแต่ละปีเจ้าหน้าที�ตรวจสอบบญัชี
ควรจะมีความเข้าใจระบบและมีประสทิธิภาพมากขึ $นซึ�งง่ายตอ่การตรวจสอบในทกุๆ ปี  

ประธาน ขอฝากไว้เป็นข้อคิดในปีตอ่ๆไป 



  หนา้ที� 	� จาก 	� 

ไกรวัลย์ คทวณิช  ผูถื้อหุน้ หากเป็นไปได้ ขอในสว่นคา่ใช้จ่ายต่างๆนี $บ่งว่าเป็นคา่เดินทางอย่างเดียวในปีนี $ สว่นในปีต่อไปขอให้
ระบวุา่เป็นคา่ใช้จ่ายที�จ่ายจริง ซึ�งจะไมทํ่าให้เกิดคําถามขึ $น 

ประธาน  ขอให้นายอธิพงษ์ อธิพงษ์สกลุ ผู้สอบบญัชี ช่วยชี $แจงหลกัการที�ชดัเจนตามที� นายไกรวลัย์ คชวณิช ผู้ ถือหุ้นมีข้อสงัเกต 

นายอธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล  ผู้สอบบญัชี   ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ $นจริง ทางบริษัทตรวจสอบบัญชีได้คิดจากค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ $นจริง 
ฉะนั $นใน ส่วนของคําที�ใช้ ระบุในข้อตกลงจะเขียนให้กระฉบัขึ $นตามคําขอของผู้ ถือหุ้น ทั $งนี $ยงัมีค่าใช้จ่ายอื�นๆที�ทาง บริษัทสอบ
บญัชียงัไมไ่ด้เรียกเก็บกบัทางบริษัท โดยคํานงึถึงความเหมาะสม   
นายอธิพงษ์ อธิพงษ์สกุล  ผูส้อบบญัชี  ได้สรุปคา่ใช้จ่ายในการเดินทางในปี 2557 จะอยูใ่นอตัราไมเ่กินที�ใช้ในปี 2556                     

ประธาน แจ้งวา่เมื�อไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดสอบถาม ประธานถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่าน
ใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงกบัการแตง่ตั $งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2557 ตามที�เสนอหรือไม ่ถ้าไม่
มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที�นําเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึ $นและ
ขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้จดัไว้ให้   และลงลายมือชื�อของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที�รวบรวมใบ
ลงคะแนน  
มติที+ประชุม ที�ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตั $ง  

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3500 และ/หรือ 
2. นายวิชยั   รุจิตานนท์     ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 4054 และ/หรือ  
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์     ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 3495 และ/หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 5946 และ/หรือ 
5. นายยทุธพงษ์ เชื $อเมืองพาน     ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที� 9445 หรือทา่นอื�นภายในสาํนกังานเดียวกนัที�ได้รับ 

ความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เอ เอ็น เอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2557 โดยให้คนใดคนหนึ�งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2557 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม และค่าใช้จ่ายที�อาจเกิดขึ $น  เพิ�มเติม เช่น  
ค่าเดินทาง ค่าแสตมป์ ค่าเครื�องเขียน และค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ) ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี $ โดยมีหมายเหตวุา่ คา่ใช้จ่ายอื�นๆที�กลา่วมานั $นจะไมม่ากไปกวา่คา่ใช้จ่ายอื�นๆที�เกิดขึ $นในปี 2556  

เห็นด้วย         125,933,087    เสียง     คิดเป็นร้อยละ    99.94 
ไม่เห็นด้วย                     0    เสียง  คิดเป็นร้อยละ           0 
งดออกเสียง                 70,000    เสียง  คิดเป็นร้อยละ       0.06 

 
วาระที+ 9 พิจารณาเรื+องอื+นๆ  

ประธานแจ้งต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี $เป็นการพิจารณาในเรื�องอื�นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีการเสนอเรื�องพิจารณาเรื�องอื�น
นอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ทั $งนี $ เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื�อที�ประชุมได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึ�งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ�งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ�งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที�จําหน่ายได้ทั $งหมดอาจขอให้ที�
ประชมุพิจารณาเรื�องอื�น นอกจากที�กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้”  

ประธานสอบถามที�ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามหรือเพิ�มเติมเรื�องอื�นๆ อีกหรือไม ่
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นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผูถื้อหุน้ มีข้อสงัเกตว่าธุรกิจของบริษัทต้องการความเชื�อมั�นจากลกูค้าเป็นสําคญั จึงมีบางข้อมูลที�              
ไมส่ามารถเปิดเผยได้ ทั $งนี $อยากทราบวา่มีข้อมลูใดที�สามารถเปิดเผยได้ เนื�องจากในฐานะผู้ลงทนุ จึงมีความต้องการทราบถึงแผน
ธุรกิจ หมวดธุรกิจ ตวัเลขที�เกี�ยวข้อง เช่นจํานวน rack ที�ให้บริการ ซึ�งบริษัทอื�นที�ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนัสามารถเปิดเผยได้  
เป็นต้น อยากทราบว่าพอจะมีแนวทางว่าข้อมูลใดที�สามารถเปิดเผยให้แก่ผู้ลงทนุได้ และมีความเห็นว่าอยากให้บริษัทเข้าร่วม 
Opportunity day ที�จดัโดยตลาดหลกัทรัพย์ และมีคําถามเกี�ยวกบัการดําเนินงานดงันี $ 

1. มีแผนการจดัการขาดทนุสะสมอยา่งไร  
2. อยากทราบ Demand และ Supply ของตลาด IDC ในปัจจบุนั หากตลาด IDC อิ�มตวัแล้ว บริษัท มีธุรกิจอื�นที�เป็น 

Blue Ocean หรือไม ่
3. นอกจากศูนย์ข้อมูล 2 อาคารที�บริหารจัดการอยู่เพื�อกระจายความเสี�ยง อยากทราบว่าหากบริษัทจะมีอาคาร

สาํหรับตั $งศนูย์ข้อมลูที�เป็นของตวัเองจะดีกวา่หรือไม ่
4. มีแผนเพิ�มทนุในอนาคตหรือไมส่าํหรับโครงการในอนาคตที�ต้องใช้เงินลงทนุมาก 

ประธาน  ขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา ส่วนเรื�องการเปิดเผยข้อมูล บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังเช่นกัน เพื�อความมั�นคง
ปลอดภยัของลกูค้า    
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผูถื้อหุน้ เพิ�มเติมว่าจากประสบการณ์เยี�ยมชมบริษัท เนื�องจากบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล    
บางอย่างได้ ทําให้กระทบต่อความเชื�อมั�นของนักลงทุนซึ�งไม่เข้าใจว่าบริษัทบริหารงานอย่างไร มีเพียงการติดตามงบการเงิน
เทา่นั $นหากมีการแจ้งสูส่าธารณะก็จะไมม่ีคําถาม  
นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ   บริษัทจะพยายามปรึกษากบัทาง ก.ล.ต. และ ตลาดหลกัทรัพย์ ในเรื�องข้อมลูใดที�
สามารถ เผยแพร่ได้หรือไม่ได้ ซึ�งจะพยายามเปิดเผยให้มากที�สดุ การออกงาน opportunity day จะรับไว้พิจารณา ส่วนแผนการ
จดัการการขาดทนุสะสม ตามที�คณุวลัลย์ชยั เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จดัการได้ชี $แจงไปแล้วว่า บริษัทปรับกลยทุธ์โดยมุง่เน้น
ธุรกิจที�สร้างอตัรากําไรที�สงูขึ $น โดยการใช้ทรัพยากรที�ได้มีการลงทนุไปเมื�อ 2-3 ปีที�ผา่นมา  เพื�อเป็นการสร้างรากฐานให้กบัการเก็บ
เกี�ยวผลกําไรในอนาคต หากสงัเกตรายได้ที�เกิดจาก Business Solution เช่นบริการ cloud และ IDC ที�มีการเติบโตสงูกว่าอตัรา
ของอตุสาหกรรม  บริษัทมุง่เน้นลกูค้าที�มีคณุภาพ (Premium)   
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผูถื้อหุน้    จากข้อมลูที�ได้ศกึษามาวา่หลายบริษัทมีการให้บริการเช่นเดียวกนั ทําให้ผู้ ถือหุ้นเกิดความ
วิตกว่าที�จริงแล้วการแข่งขนัในปัจจุบนัเป็นอย่างไร   ประกอบกบัได้ศกึษามาวา่ในประเทศสิงค์โปร สามารถให้บริการประมาณ 2 
แสน Rack ของบริษัทสามารถให้บริการประมาณ 1 พนั Rack อยากทราบวา่ภายในประเทศไทยโดยรวมเป็นจํานวนเท่าไหร่ ซึ�งยงั
ไมช่ดัเจนในเรื�องของ Demand และ Supply     
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์      รองกรรมการผูจ้ดัการ    ชี $แจงในภาพรวมวา่ สิ�งที�บริษัทดําเนินการอยูเ่ป็นไปตาม Roadmap ซึ�ง
ขอชี $แจงเพิ�มเติมว่า การให้บริการศูนย์ข้อมูลในต่างประเทศมีมานานกว่า 10 ปีแล้ว การเก็บข้อมูลในปัจจุบันมีขนาดใหญ่ซึ�ง
เรียกว่า “Big Data” ดงันั $นการเก็บข้อมลู และการประมวลผลจะมีมากขึ $นเรื�อยๆ ในประเทศไทยอยูใ่นช่วงการเปลี�ยนจากรูปแบบ 
Legacy มาเป็น Cloud ตลาดเติบโตหรือไม่ขึ $นอยู่การรับรู้ โดยลกูค้าสว่นใหญ่เริ�มเปลี�ยนแปลงตวัเองมาสูบ่ริการ Cloud ซึ�งทําให้
ตลาดส่วนนี $เติบโตอย่างรวดเร็วซึ�งดีกว่าการดําเนินกิจกรรมบน Legacy ที�สิ $นเปลืองทั $งพื $นที�และค่าใช้จ่ายสงู ในขณะที�บริการ 
Cloud จะทําให้ความต้องการใช้ rack ลดลงมาก ดงันั $น จํานวน rack ไมเ่ป็นนยัยะในการคํานวนรายได้   

นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผู้ถือหุ้น   สอบถามเพิ�มเติมเรื�องของธุรกิจ EDC ว่าบริษัทให้ความสําคัญอย่างไร และสามารถ                          
ก่อให้เกิดรายได้มากแคไ่หน และมีแนวโน้มการเติบโตแคไ่หน                                         

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จดัการ    บริษัทให้บริการ EDC network pool แก่สถาบนัการเงินมามากว่า 10 ปี ได้รับ



  หนา้ที� 	� จาก 	� 

ความเชื�อถือตลอดมา และเมื�อ 2-3 ปีที�ผา่นมา มีการประกาศมาตรฐาน PCIDSS โดยธนาคารแหง่ประเทศไทย บริษัทจึงได้ร่วมมือ
กบัพนัธมิตร คือบริษัท ทรานแซคชั�น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จํากดั ซึ�งมีระบบที�ได้รับรองมาตรฐานนี $เรียบร้อยแล้วและเมื�อมีการเอา
ระบบมาให้บริการในประเทศไทย เป็นการยกระดบับริการ EDC network pool ของบริษัทไปด้วย  ในด้านของรายได้ บริการนี $ยงัคง
มีรายได้สมํ�าเสมอ 

นายไกรวัลย์ คทวณิช   ผูถื้อหุ้น   อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการเพิ�มระยะหา่งของศนูย์ข้อมลูในเมืองหรือไม่ เพื�อลดความเสี�ยง 
รวมถึงศนูย์ข้อมลูลบัเพราะหากอยูใ่กล้กนัอาจเกิดผลกระทบที�ไมค่าดฝันได้  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์   รองกรรมการผูจ้ดัการ   มาตรฐานการให้บริการ Cloud คือ 3 ศนูย์ โดย 2 ศนูย์มีการรองรับข้อมลู
ซึ�งกนัและกนั (active-active site) และศนูย์สํารอง (DR site) ซึ�งมีระยะห่างขั $นตํ�าตามมาตรฐานประมาณ  100 กิโลเมตร ขณะนี $
อยูใ่นช่วงศกึษาความเป็นไปได้อยู ่ทั $งนี $อยูใ่น Roadmap แตย่งัไมส่ามารถกําหนดเวลาที�แนน่อนได้  

นายภูมิรพี อนันทสิงห  ผูร้ับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  บริษัทกําหนดนโยบายบริหารจดัการให้สอดคล้องกบั
แนวทางของ IOD อยา่งไร               

นางมรกต กุลธรรมโยธิน   กรรมการผูจ้ดัการ  บริษัทปฏิบตัติามแนวทางและข้อกําหนดของ IOD ตลอดมา รวมทั $งนําผลคะแนน
ที�ได้รับมาพฒันาให้ดยีิ�งขึ $น                 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุ้น      อยากทราบว่าเจ้าหน้าที�ในการประชุมและการตรวจนบัคะแนนเป็นเจ้าหน้าที�ของบริษัท
หรือไม่ ขอแนะนําว่าทีมงานสามารถรับจัดงานประชุมสามัญประจําปีให้กับบริษัทจดทะเบียนอื�นๆได้ ซึ�งสามารสร้างรายได้
ประมาณ 2-5 แสนบาทต่อครั $ง และขอแนะนําว่าพิธีกรควรขานหลงัจากการปิดรับลงคะแนนว่า “ขอปิดรับการลงมติ” เพราะการ
ลงทะเบียน ผู้ ถือหุ้นสามารถมาได้ทุกวาระ ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการลงคะแนนวาระต่างๆได้ เพราะในบางครั $งมีผู้ ถือหุ้น
ต้องการลงคะแนนในวาระที�ผา่นไปแล้ว จึงควรมีการขานเพื�อเป็นมารยาทว่าขออนญุาตปิดลงคะแนน ซึ�งจะมีการบนัทึกเสยีงเพื�อ
ยืนยนัวา่มีการปิดการลงคะแนนในวาระนั $นๆแล้ว  

ประธาน  ขอรับไว้พิจารณาและขอนําไปปรับปรุงแก้ไขในปีตอ่ๆไป 

นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์     ผูถื้อหุน้   สอบถามเรื�อง Order backlog อยากทราบประมาณการจนถงึสิ $นปี 2557 จะมีเทา่ไหร่ 
เพราะลกัษณะรายได้ของบริษัทจะเป็นแบบต่อเนื�อง การคํานวณจํานวน Rack ที�มีกบัจํานวนที�ใช้งานไปแล้ว ซึ�งสมัพนัธ์กบัการ
ลงทนุและรายได้ รวมทั $งพื $นที�ที�เหลอืสาํหรับให้บริการ และจะสมัพนัธ์กบั Order backlog และอ้างถึงการประชมุในปี 2554 ที� ผู้ ถือ
หุ้นเคยสอบถามวา่มีความเป็นไปได้หรือไมที่�บริษัทจะกลบัไปเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงขอถามอีกครั $งหนึ�ง 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดาํรงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ    ตอบคําถามในสว่นของ Backlog  จะพิจารณาจากสญัญาคงค้าง โดยจะมี
การเติบโตที�ร้อยละ 30 ทั $งนี $สญัญาสว่นใหญ่จะเป็นรูปแบบ 3-5 ปี 

ประธาน  ครั $งเมื�อก่อตั $งบริษัท เริ�มต้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ แตเ่นื�องจากความไมค่ลอ่งตวัในการประกอบธุรกิจ จึงได้ขออนมุตัิ 
คณะรัฐมนตรี เพื�อแปรรูปสูรู่ปแบบบริษัท ถือวา่เป็นบริษัทที�มาจากรัฐวิสาหกิจรายแรกที�เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย  การดาํเนินธุรกิจในรูปแบบบริษัทนั $นดีกวา่การเป็นรัฐวิสาหกิจในเรื�องความคลอ่งตวัและปัจจยัตา่งๆ  

นายพรรษชัย วนานุเวชพงศ์       ผูถื้อหุน้     เห็นว่าสดัส่วนการถือหุ้นในปัจจุบนั เหลืออีกเพียงร้อยละ 2 ก็จะเป็นรัฐวิสาหกิจ  
ซึ�งอาจเป็นประโยชน์ในการรับงานราชการ       

ดร.ทวีศักดิX  กออนันตกูล   กรรมการ   ชี $แจงเพิ�มเติมว่าในรัฐธรรมนูญมีข้อห้ามไม่ให้รัฐดําเนินกิจการแข่งกับเอกชนซึ�ง
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หมายความวา่บริษัทจะสามารถไมก่ลบัไปเป็นรัฐวิสาหกิจ เนื�องจากการประกอบกิจการนั $นจะขดัตอ่รัฐธรรมนญู ตอนที�เริ�มกิจการ
นั $นไมม่ีใครให้บริการอินเทอร์เน็ต จึงเกิดบริษัทขึ $น ตอ่มาภาคเอกชนเริ�มมีการให้บริการมากขึ $น ฉะนั $นการเป็นรัฐวิสาหกิจอาจจะทํา
ให้บริษัทต้องเลิกกิจการ หรือหากต้องการขอใบอนุญาตก็จะได้รับการปฏิเสธเนื�องจากเป็นการดําเนินกิจการที�แข่งขันกับ
ภาคเอกชน ในปัจจบุนับริษัทมีความเป็นเอกชนสมบรูณ์แบบ ถึงจะมีภาครัฐถือหุ้นแตก่ารดําเนินกิจการอยู่ภายใต้การควบคมุของ 
ก.ล.ต.และตลท.             
นางชวนพิศ ดีเอกนามกุล ผูถื้อหุ้น  สอบถามเรื�องการประมาณการยอดขายซึ�งบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ ทั�วไปกระทําเป็น
ปกติ แต่ไม่เข้าว่าเหตุใดบริษัทไม่สามารถบอกได้ จึงขอเสนอว่าการเอาบริษัทออกจากตลาดฯ จะทําให้การดําเนินกิจการจะ
คลอ่งตวัมากกวา่หรือเปลา่   

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ   ขอรับไว้พิจารณาและจะนําไปปรึกษากับตลท.ว่าข้อมูลใดสามารถเปิดเผยได้ 
หรือไมไ่ด้อยา่งไร ทั $งนี $บริษัทจะพยายามเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นทราบให้มากที�สดุ  

นายชยุตพล หาญวงศ์จิรวัฒน์ ผูถื้อหุน้   จากสถานการการเมืองปัจจบุนั บริษัทมีการบริหารจดัการอยา่งไร และมีผลกระทบกบั
ธุรกิจอยา่งไร  
ประธาน   ผลกระทบมีทั $งบวกและลบ จากสถานการณ์ปัจจุบนัทําให้ เกิดด้านบวกเมื�อลกูค้าต้องการความปลอดภยัสงู ซึ�งจะ
พิจารณาบริการของบริษัท จากรายงานที�พบในหนงัสือพิมพ์ได้ประมาณการเติบของธุรกิจนี $ถึงร้อยละ 15  ส่วนในด้านลบคือ
ภาครัฐชะลอการใช้จ่าย 

เมื�อไม่มีข้อซกัถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที�ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั $งหมดตามที�กําหนดเสร็จสิ $นแล้ว  
จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที�ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชมุในครั $งนี $ และกลา่วปิดประชมุ  
 
ปิดประชุมเวลา 11.59 น. 
 
     

                 ลงชื�อ ......................................................... ประธานกรรมการ 
             ( ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 
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ข้อบังคับของ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายในสี& (4) เดือน นบัแตว่นัสิ /นสดุของ
รอบปีบญัชีของบริษัท     

 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื&นนอกจากวรรคหนึ&ง ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื&อใดก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ&งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ&งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั /งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี&สิบห้า (25) คนซึ&งมีหุ้ นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ&งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุ้นที&จําหน่ายได้ทั /งหมด เข้าชื&อกนัทํา
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื&อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลในการที&ขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือบอกกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ&ง (1) เดือน      
นบัแต่วนัที&ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 17. หนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นทกุคราวนั /น คณะกรรมการจะต้องมีหนงัสือสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้    
ผู้ถือหุ้นทุกรายตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบลว่งหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั และให้ลงพิมพ์โฆษณา   
ในหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยในท้องที&อนัเป็นที&ตั /งสํานกังานใหญ่ของบริษัทติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วนัก่อนวนัประชมุ ในหนงัสือบอกกลา่วนั /นต้องระบสุถานที& วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื&องที&จะเสนอต่อที&ประชุม 
พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื&องที&จะเสนอเพื&อทราบ เพื&ออนุมัติ หรือเพื&อพิจารณา         
แล้วแตก่รณี รวมทั /งความเห็นของคณะกรรมการในเรื&องดงักลา่วด้วย  

 

 สถานที&ที&จะใช้เป็นที&ประชมุตามวรรคหนึ&ง ต้องอยูใ่นท้องที&อนัเป็นที&ตั /งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชมุสามญัประจําปีโดยปกติเพื&อ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ&งเสนองานที&ได้จดัทําไปในระยะเวลาที&ลว่งมาและเสนอความคิดที&จะดําเนิน 
       การตอ่ไปในภายหน้า 
(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ บญัชีกําไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไร 
(4) เลอืกตั /งกรรมการแทนกรรมการซึ&งออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตั /งผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอื&นๆ 

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า
ยี&สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ&งหนึ&งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั /งหมดและจะต้องมีจํานวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า   
หนึ&งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที&จําหนา่ยได้ทั /งหมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที&ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั /งใด เมื&อล่วงเวลานดัไปแล้วหนึ&ง (1) ชั&วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ&งมาเข้าร่วมประชุม       
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ไม่ครบองค์ประชุมตามที&กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั /นได้เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุม
เป็นอนัระงบัไป หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนั /นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้คณะกรรมการนดัประชมุใหม ่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั /งหลงันี /ไม่บังคับว่า           
จะต้องครบองค์ประชมุตามวรรคหนึ&ง 

ข้อ 20.  ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้หุ้นละหนึ&งเสียงตามจํานวนหุ้นที&ตนมี โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมาร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเอง 
หรือจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสอืให้ผู้ อื&นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเรื&องใด ผู้ ถือหุ้นคนนั /นไมส่ิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเรื&องนั /น นอกจากการออกเสยีง
ลงคะแนนเลอืกตั /งกรรมการ   

 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที&ประชุมลงมติ ให้
ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสยีงลงคะแนนลบันั /น ให้เป็นไปตามที&ประธานในที&ประชมุกําหนด 

ข้อ 21. ผู้ ถือหุ้ นคนใดอาจจะมอบฉันทะให้ผู้ อื&นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี /            
จะต้องทําเป็นหนงัสอื และต้องนําไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบคุคล ซึ&งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที&ที&ประชุม
ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องทําเป็นหนังสือ ลงลายมือชื&อผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที&นายทะเบียนกําหนดซึ&ง
อยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี / 

(1) จํานวนหุ้น ซึ&งผู้มอบฉนัทะนั /นถืออยู ่
(2) ชื&อของผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครั /งที& และวนั เดือน ปี ของการประชมุที&มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนคะแนนเสียงที&ผู้ ถือหุ้น ผู้มอบฉนัทะมีร่วมกัน    
เว้นแต่ผู้ รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที&ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉนัทะเพียงบางคน โดยระบุ
ชื&อผู้มอบฉนัทะ และจํานวนหุ้นที&ผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทุกครั /ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที&ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที&ประชุม    
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที&ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที&ประชุม ถ้าไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที&ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นที&มาร่วมประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนใดคนหนึ&ง ทําหน้าที&
ประธานที&ประชมุครั /งนั /นได้ 

ข้อ 23. ประธานที&ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดําเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี / ตามลําดบัระเบียบวาระที&กําหนดไว้ ใน
หนงัสือนดัประชุม เว้นแต่ที&ประชุมจะมีมติให้เปลี&ยนลาํดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) 
ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ&งเข้าร่วมประชมุ   

 เมื&อที&ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ&งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ&งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ&งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้น         
ที&จําหนา่ยได้ทั /งหมดอาจขอให้ที&ประชุมพิจารณาเรื&องอื&น นอกจากที&กําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้ 

 ในกรณีที&ที&ประชมุพิจารณาเรื&องตามระเบียบวาระไมเ่สร็จตามวรรคหนึ&ง หรือพิจารณาเรื&องที&ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ ตาม
วรรคสอง แล้วแต่กรณี  และจําเป็นต้องเลื&อนการพิจารณาให้ที&ประชุมกําหนด สถานที& วนั และเวลาที&จะประชุมในคราว
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ตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานที& วนั เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยงัผู้ ถือหุ้น ไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั /งนี /ให้โฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชุมในหนงัสือพิมพ์ติดต่อกนัสาม (3) วนั และไม่
น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุมด้วย 

 

ข้อ 24. มติของที&ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี / 
 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั  
  ให้ประธานในที&ประชมุออกเสยีงเพิ&มขึ /นอีกเสยีงหนึ&งเป็นเสยีงชี /ขาด 

       (2) ในกรณีดงัต่อไปนี / ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี& (3/4) ของจํานวนเสียงทั /งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ&งมาประชุม
 และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั /งหมดหรือบางส่วนที&สาํคญัให้แก่บุคคลอื&น 
 (ข) การซื /อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื&นมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การทํา การแก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี&ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั /งหมดหรือบางส่วนที&สาํคญั 
 (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื&นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
 (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื&น โดยมีวตัถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน 
 (ฉ) การแก้ไขเพิ&มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
 (ช) การเพิ&มหรือลดทุนของบริษัท 
 (ฌ) การออกหุ้นกู้  
 (ญ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 การคดัเลอืกบคุคลที�จะได้รับการแตง่ตั �งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท มีวิธีดําเนินการดงันี � 

 องค์ประกอบและการแต่งตั ,งคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อบงัคบัข้อ 25. ของบริษัทกําหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท    
ไมน้่อยกวา่ 11 คน และไมเ่กิน 15 คน ทั �งนี � กรรมการไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนกรรมการทั �งหมดต้องมีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้ พิจารณาและเสนอชื�อผู้ ที�มีคุณสมบตัิเหมาะสม สมควรได้รับเลือกตั �ง     
เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาเลอืกตั �งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดยข้อบงัคบับริษัท
ข้อ 26. กําหนดให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั �งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงันี � 
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที�ตนถืออยู ่โดยถือวา่หนึ�งหุ้นมีหนึ�งเสยีง 
 2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที�มีอยู่ทั �งหมดตามข้อ 1 เลือกตั �งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้        
ในกรณีที�เลอืกตั �งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 3. บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั �งเป็นกรรมการเท่าจํานวนกรรมการที�จะพึงมี     
ในกรณีที�บคุคลซึ�งได้รับการเลือกตั �งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีให้เลอืก  โดยวิธีจบัฉลาก
เพื�อให้ได้จํานวนกรรมการที�จะพงึมี  

 ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื�นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลใด
บคุคลหนึ�งซึ�งมีคณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป
ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที�ยงัเหลืออยู ่เว้นแต่วาระของกรรมการที�พ้นจากตําแหนง่จะเหลอืน้อยกว่า   
2 เดือน บคุคลซึ�งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที�ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที�ตนแทน 

 ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า     
3 ใน 4 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจํานวนหุ้นที�ถือโดยผู้ ถือหุ้น   
ที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนั �น 

 องค์ประกอบและการแต่งตั ,งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั �งจาก
กรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั ,งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ        
โดยแตง่ตั �งจากกรรมการบริษัท และเป็นบคุคลที�มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตั ,งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั �ง       
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยแตง่ตั �งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั ,งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ แต่งตั �งคณะกรรมการ    
บริหารความเสี�ยง โดยแตง่ตั �งจากกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั �งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยแตง่ตั �งจากกรรมการบริษัท 

แนวทางการกาํหนดคุณสมบัติและความรู้ความชาํนาญของกรรมการ 
ในการกลั�นกรองรายชื�อผู้ ที�จะถกูเสนอชื�อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทาง      ตามแนว
ปฏิบตัิที�ดีในการสรรหาและแต่งตั �งกรรมการ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยคํานงึถึงองค์ประกอบดงันี � 
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1. คุณลักษณะที�ต้องการในกรรมการแต่ละคน 

พิจารณาและกําหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผู้ ที�จะคดัเลอืกเพื�อเสนอชื�อกรรมการในด้านตา่งๆ อาทิเช่น  

• ความมีคณุธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 

• การตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล (Informed judgment) 

• ความมีวฒุิภาวะและความมั�นคงเป็นผู้ รับฟังที�ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที�แตกตา่งและเป็นอิสระ 

• ยดึมั�นในการทํางานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี�ยงมืออาชีพ 

• คณุลกัษณะอื�นๆ ที�คณะกรรมการสรรหาเห็นวา่มีความสาํคญั 

 2. ความรู้ความชาํนาญที�ต้องการให้มีในคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณากําหนดองค์ประกอบของความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านที� จําเป็นต้องมีใน           
คณะกรรมการ เพื�อให้คณะกรรมการสามารถกําหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั �งกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้        
อยา่งมีประสทิธิผล  อาทิเช่น 

• ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

• การบริหารจัดการองค์กรซึ�งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human 
Resource Management) 

• การบริหารความเสี�ยง (Risk Management) 

• การจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

• ความรู้เกี�ยวกบัธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 

• การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

• การกําหนดว ิสยัทศัน์และกลย ุทธ์ (Strategic Planning) ความ รู้ความ ชํานาญ เฉพาะด้าน อื �นๆ  ที�
คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจําเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า เช่น ความรู้เกี �ยวก ับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยและพฒันา (Research and Development) การควบรวมกิจการ 
(Merger & Acquisition) ฯลฯ 

  ทั �งนี � คณะกรรมการสรรหาได้จดัทําตารางความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix)  
เพื�อพิจารณาว่าคณะกรรมการที�ดํารงตําแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที�มีความรู้ความชํานาญครบถ้วนตาม       
ความจําเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที�มีความรู้ความชํานาญในด้านใดเพิ�มเติมเพื�อให้มีความครบถ้วน         
มากยิ�งขึ �นหรือไมอ่ยา่งไร 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 เพื�อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที�ดี  บริษัทจึงได้เสนอชื�อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ 
(Independent Director) โดยมีนิยามและคุณสมบัติเท่ากับข้อกําหนดขั 8นตํ�าของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงัตอ่ไปนี 8 

� ถือหุ้ นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้ นที�มีสิทธิออกเสียงทั 8งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั 8งนี 8นับรวมหุ้ นที�ถือ           
โดยผู้ เกี�ยวข้องได้แก่ คูส่มรส และบตุรที�ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  

� ไม่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั 8งไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที�ปรึกษาที�ได้รับเงินเดือนประจํา หรือเป็นผู้มีอํานาจ
ควบคมุของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง  โดยต้องไมม่ีผลประโยชน์หรือ
สว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

� ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั 8งในด้านการเงิน         
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที�อาจมีความขัดแย้งในลกัษณะที�จะทําให้            
ขาดความเป็นอิสระ 

� ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที�อาจมีความขดัแย้ง 
และไมไ่ด้รับการแตง่ตั 8งให้เป็นตวัแทนเพื�อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ทั 8งนี 8  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทกําหนดเท่ากับข้อกําหนดขั 8นตํ�าของเกณฑ์ที�สํานักงานคณะกรรมการกํากับ       
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้กําหนดไว้ 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพจิารณาเลือกตั &ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที�ลาออก 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)  
 

 
นาย กาํธร ไวทยกุล 

(Mr. Kamthon Waithayakul) 
อายุ  55  ปี 

 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที�อยู ่ 

21 มิถนุายน 2502 
ไทย 
67/568 หมูบ้่านชวนชื�น ซอย 9-1 (มีสขุ) ถนนแจ้งวฒันะ  
แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี� กรุงเทพมหานคร 10210  

ตําแหนง่ในบริษัทฯ  ไมม่ี  

วาระการดาํรงตาํแหนง่  ครั 9งที� 1 / ปี 2555 - 2556 

การศกึษา 
 

-  Diplome de Docteur, Computer, L’ Universite Paris VI,    
France  
-  Mastere, Data Communication, Ecole National Superieure  
Des Telecommunications, France 
- วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม), สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
ลาดกระบงั 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - ประกาศนียบตัร Director Certification Program จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร Financial Statement for Directors (FSD) จดั
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวตัิการทํางาน 
2555 – 2556 
1 ม.ค. 2558 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานปฏิบตัิการ บริษัท ทีโอที จํากดั  
(มหาชน) 
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24 เม.ย. 2555 – ef ธนัวาคม 2557 
 
1 พ.ย. 2553 – 23 เม.ย. 2555 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ที�ปรึกษาอาวโุส บริษัท ทีโอที จํากดั  
(มหาชน) 
รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศพัท์เคลื�อนที� 
บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแตง่ตั 9ง กรรมการ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น 
� กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์        
� กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                               
 
� กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
        ตอ่บริษัทฯ 

 
- ไมม่ี -  
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานปฏิบตักิาร  
  บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 
- ไมม่ี -  

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2557 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - ไมม่ี -  

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 25,000 หุ้น (ร้อยละ 0.010) 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ นายกําธร ไวทยกลุ มีคณุสมบตัิ 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการ
ดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรให้เสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลอืกตั 9งเป็นกรรมการบริษัทแทนนางปรียา ดา่นชยัวิจิตร 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพจิารณาเลือกตั &ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

 

นายอนิรุทธ์ หรัิญรักษ์ 
(Mr. Aniruth Hiranraks) 

อายุ  42  ปี 
 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ
ที�อยู ่ 
 

21 ธนัวาคม 2515 
ไทย 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อบริหารองค์กร บมจ.กสท.   
โทรคมนาคม 99 หมู ่3 ถนนแจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัสี� 
กรุงเทพมหานคร  

ตําแหนง่ในบริษัทฯ กรรมการ 

วาระการดาํรงตาํแหนง่ ครั 7งที� 1/ปี 2552 – 2555 
ครั 7งที� 2/ปี 2555 – ปัจจบุนั 

การศกึษา 
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ                                           
 
การอบรมหลกัสตูรอื�นๆ 
24 มี.ค. - 25 มี.ค. 2552                                                   
25 ก.ย. - 27 พ.ย. 2551                                                  
13 มี.ค. - 24 มี.ค. 2549 
10 พ.ย. - 21 พ.ย. 2546                                                
3 ม.ิย. - 8 มิ.ย. 2545                                                    

- M. Engineering (Electrical - Communications) 
Cornell University U.S.A. 
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program  
ปี 2552 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
หลกักฎหมายปกครองกบับริการสาธารณะ ศาลปกครอง 
Executive Development Program, CAT 
Cross-Border Infrastructure in Market Economy, ADB 
ASEAN Access Network Workshop, Xi'an, China 
SANS, Intrusion Detection In - Depth, Colorado, USA  
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ประวตัิการทํางาน 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2552 – 2556 

 
ผู้จดัการฝ่าย 10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื�อบริหารองค์กร  
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
ผู้จดัการฝ่าย 10 ฝ่ายโครงขา่ยระหวา่งประเทศ 
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแตง่ตั 7ง กรรมการ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น 
� กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
� กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
� กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทาง 

ผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ 

 
- ไมม่ี - 
- ไมม่ี - 
- ไมม่ี -  

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2557 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครั 7งจาก 10 ครั 7ง 
 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - ไมม่ี - 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้วเห็นว่า นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 
มีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจ
ที�เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรให้เสนอ
ให้ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั 7งให้กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพจิารณาเลือกตั &ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

 

นางมรกต  กุลธรรมโยธิน 
(Mrs.Morragot  Kulatumyotin) 

อายุ  48  ปี 
 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ
ที�อยู ่ 

28 พฤศจิกายน 2509 
ไทย 
43/1 หมูที่� 8 แขวงบางพรม เขตตลิ�งชนั กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนง่ในบริษัทฯ                                                                 

 
กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเสี�ยง  และ
กรรมการผู้จดัการ 

วาระการดาํรงตาํแหนง่  ครั 6งที� 1 / ปี 2546 - 2549 
ครั 6งที� 2 / ปี 2549 - 2552 
ครั 6งที� 3 / ปี 2552 – 2555 
ครั 6งที� 4 / ปี 2555 – ปัจจบุนั 

การศกึษา     
  
       
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 
การอบรมหลกัสตูรอื�นๆ 
  

- ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri   
  Columbia, U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
- ประกาศนียบตัร Director Accreditation Program ปี 2547  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร Company Secretary Program ปี 2546  
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัร Effective Minutes Taking ปี 2549 
  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ประวตัิการทํางาน   
2546 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 

 
กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  
กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
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2551 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 – 2556 
 
2542 – 2556 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

กรรมการบริหารความเสี�ยง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) 
กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) 
รักษาการ กรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จํากดั (มหาชน) 
รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั�น จํากดั 
กรรมการ บริษัท ไทยดอทคอม จํากดั 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแตง่ตั 6ง -กรรมการ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น 
� กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
� กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 
 
� กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้ง 
       ทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ  

 
- ไมม่ี - 
- ประธานกรรมการ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั�น จํากดั  
- กรรมการ บริษัท ไทยดอทคอม จํากดั 
-  ไมม่ี  - 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2557 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557  - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 10 ครั 6ง จาก 10 ครั 6ง 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครั 6ง จาก 10 ครั 6ง 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 3 ครั 6ง 
  จาก 3 ครั 6ง 
- เข้าร่วมการประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2 ครั 6ง จาก 2 ครั 6ง 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 416,000 หุ้น (ร้อยละ 0.17) 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหา
และกําหนดคา่ตอบแทนแล้วเห็นวา่ นางมรกต กลุธรรมโยธิน มี
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�
เกี�ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอให้
ที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตั 6งให้กลบัเข้าดาํรง
ตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อเพื�อพจิารณาเลือกตั &ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน)  
 

 
นายสหัส  ตรีทพิยบุตร 
(Mr.Sahas  Treetipbut) 

อายุ  67  ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที�อยู ่ 

27 พฤศจิกายน 2490 
ไทย 
209 ถนนประชาธิปก แขวงสมเดจ็เจ้าพระยา  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

ตําแหนง่ในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน และ
กรรมการบริหาร 

วาระการดาํรงตาํแหนง่  ครั 6งที� 1 / ปี 2544 - 2545 
ครั 6งที� 2 / ปี 2545 - 2547 
ครั 6งที� 3 / ปี 2547 - 2550 
ครั 6งที� 4 / ปี 2550 - 2553  
ครั 6งที� 5 / ปี 2553 - 2555 
ครั 6งที� 6 / ปี 2555 - ปัจจบุนั 

การศกึษา 
 

- ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science 
  Syracuse University, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) 
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- หลกัสตูรประกาศนียบตัร How to Measure the Success of 
Corporate Strategy (HMS) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ประวตัิการทํางาน   
2544 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

 
กรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 

ประเภทกรรมการที�จะเสนอแตง่ตั 6ง กรรมการ 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น 
� กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียน (ในตลาดหลกัทรัพย์)       
 
� กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน                          
� กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
        ตอ่บริษัทฯ 

 
- ประธานกรรมการ บริษัท ออฟฟิศเมท จํากดั (มหาชน) 
- ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสรัุตน์ จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการ บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั (มหาชน) 
-  ไมม่ี  - 
 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2557 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 10 ครั 6ง จาก 10 ครั 6ง 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหาร 10 ครั 6ง จาก 10 ครั 6ง 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกําหนด 
  คา่ตอบแทน 3 ครั 6ง จาก 3 ครั 6ง 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - ไมม่ี - 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่ นายสหสั ตรีทิพยบตุร มีคณุสมบตัิ 
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที�เกี�ยวข้องกบัการ
ดําเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรให้เสนอให้ที�ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น
พิจารณาเลอืกตั 6งให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ�ง 
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รายละเอียดเกี�ยวกับผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2558 
 

ประจาํปี 2557 ประจาํปี 2558 

บริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั บริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี จํากดั 
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 3500 หรือ  
2. นายวชิยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 4054 หรือ  
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 3495 หรือ 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 5946 หรือ 
5. นายทนงศกัดิ1 ประดษิฐาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 8819 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ9งดงักลา่ว เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ปี 2557 
ทั >งนี > ผู้สอบบญัชีทั >งห้าคน เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที9 2 
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท     
(ไมร่วมไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ9ม และคา่ใช้จา่ยที9อาจเกิดขึ >นจริง
เพิ9มเติม) 

1. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
   เลขทะเบียน 3495 หรือ 

2. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 3500 หรือ  
3. นายวชิยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 4054 หรือ  
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 5946 หรือ 
5. นายยทุธพงศ์ เชื >อเมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  
    เลขทะเบียน 9445 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ9งดงักลา่ว เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ปี 2558 
ทั >งนี > ผู้สอบบญัชีทั >งสี9คน เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นปีที9 3 
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีบริษัท เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่
รวมไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ9ม และคา่ใช้จ่ายที9อาจเกิดขึ >นจริง
เพิ9มเติม) 

 



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

PROXY Form B.  

เขียนที�......................................................................... 

                                                                   Written at       

 วนัที�...............เดือน............................พ.ศ……............ 

 Date              Month                          Year              

 (1) ข้าพเจ้า................................................................................................สญัชาต.ิ............................................. 

 I/We Nationality 

อยูบ้่านเลขที�...............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................................................... 

Residing at No. Road Sub-district 

อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์......................................... 

District Province Postcode 

 (2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั �งสิ �นรวม.........................หุ้น  

 Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited holding the total amount of                       shares  

และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................เสยีง ดงันี � 

And the voting right equals to votes as follows:  

 หุ้นสามญั................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง 

 Ordinary share shares Equal to voting right votes 

 หุ้นบริุมสทิธิ.............................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั........................................เสยีง 

 Preferred shares shares Equal to voting right votes 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย) 

 Hereby appoint (May grant proxy to INET Independent Director of which details as in Attachment) 

 (1) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................อาย.ุ....................ปี 

 Mr./Mrs./Miss Age Years 

อยูบ้่านเลขที�...............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................................................. 

Residing at No. Road Sub-district 

อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

District Province Postcode or 

 (2) นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................อาย.ุ.....................ปี 

 Mr./Mrs./Miss Age Years 

อยูบ้่านเลขที�...............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................................................. 

Residing at No. Road Sub-district 

อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

District Province Postcode or 

 

 

 






 

 (3) นาย/นาง/นางสาว............................................................................................อาย.ุ....................ปี 

 Mr./Mrs./Miss Age Years 

อยูบ้่านเลขที�...............................ถนน..............................................ตําบล/แขวง................................................................. 

Residing at No. Road Sub-district 

อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั.......................................................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

District Province Postcode or 
 

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น/

ประจําปี................ในวนัที�................................เวลา................น. ณ ห้อง INET HALL ชั �นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จํากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที� 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือ

ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�น 

anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the .........................General Shareholders' Meeting 

to be held on ......................................... at ..............hours at the INET HALL Room, IT Floor, Internet Thailand Public 

Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok or on the date 

and at the place as may be postponed or changed. 

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั �งนี � ดงันี � 

 I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

  วาระที�..............เรื�อง....................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

  วาระที�...............เรื�อง............................................................................................................ 

  Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 

 



  วาระที�..............เรื�อง............................................................................................................ 

  Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�..............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

  วาระที�....…...... เรื�อง............................................................................................................ 

   Agenda Item :Subject :  

               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

   (a)  The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

                                                   (b)  The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

    การแตง่ตั �งกรรมการทั �งชุด 

                                                    Vote for all the nominated candidates as a whole. 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

                       การแตง่ตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

    Vote for an individual nominee. 

 ชื�อกรรมการ 1................................................................................... 

 Name of nominee 1......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For  Against  Abstain  

 ชื�อกรรมการ 2................................................................................... 

 Name of nominee 2......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 



 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 3................................................................................... 

 Name of nominee 3......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 4................................................................................... 

  Name of nominee 4......................................................................... 

     เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย                  งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 5................................................................................... 

  Name of nominee 5......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ 6................................................................................... 

  Name of nominee 6......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

  วาระที�..................เรื�อง................................................................................................................... 

  Agenda Item : Subject 

               (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

   (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

   (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 For  Against Abstain  

  วาระที�...............เรื�อง…......................................................................................................... 

  Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

  เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

 For  Against Abstain  

 

 

 



 วาระที�..............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี �ให้ถือวา่การลงคะแนน

เสยีงนั �นไมถ่กูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid 

and not my voting as a shareholder. 

 (6) ในกรณีที�ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือในกรณีที�

ที�ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที�มีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติม

ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร 

 In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case 

the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including the 

case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as 

to his/her consideration. 

 กิจการใดที�ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระทําไปในการประชมุ เว้นแต่กรณีที�ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ข้าพเจ้าระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

  

 ลงชื�อ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

 (........................................................) 

 
 

 ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

  (........................................................) 
 

 

 ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

  (........................................................) 
 

 

 ลงชื�อ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

 (........................................................) 

 

 

 



หมายเหต ุ: 

1. ผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตั �งกรรมการสามารถเลอืกตั �งกรรมการทั �งชดุหรือเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีที�มวีาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

Remarks :  

1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not 

split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole or for an individual nominee. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the 

proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  

The Proxy of the shareholder of Internet Thailand Public Company Limited 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น/ประจําปี..............ในวนัที�...................................................เวลา …......................น.     

ณ ห้อง INET HALL ชั �นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที� 1768              

ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลาและสถานที�อื�น 

 In the Meeting of the................General Shareholders' Meeting to be held on...........................at..............hours 

at the INET HALL Room, IT Floor, Internet Thailand Public Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New 

Petchaburi Road, Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or 

changed. 

 วาระที�...............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�...............เรื�อง................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�...............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 






 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 วาระที�..............เรื�อง ................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For  Against Abstain  

 วาระที�...............เรื�อง.................................................................................................................... 

 Agenda Item : Subject 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที�เห็นสมควร  

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.   

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี � 

  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

  วาระที�................เรื�อง...................................................................................................................  

 Agenda Item :  Subject:  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain 



 ชื�อกรรมการ .................................................................................. 

 Name of nominee......................................................................... 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง 

 For Against Abstain  

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 

I/We certified that the information contained in this attachment to Proxy Form is complete and true. 

                                                                                 

 

 ลงชื�อ / Signed..................................................ผู้มอบฉนัทะ / Grantor 

  (........................................................) 

 

 ลงชื�อ / Signed.................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ / proxy 

 (........................................................) 

 

 ลงชื�อ / Signed.................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ / proxy 

 (........................................................) 

 

 ลงชื�อ / Signed.................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ / proxy 

  (........................................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั �นตอน เอกสารและหลักฐานที�ต้องนํามาแสดงในวนัประชุมผู้ถอืหุ้น 
 

1.  กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

 1.1ถือหุ้นนําสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนที�ได้กรอกและลงนามเรียบร้อยแล้ว บริเวณสถานที�ลงทะเบียนพร้อมทั %งแสดงบตัร
ประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื�อ
ลงทะเบียน 

 1.2ถือหุ้นลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชมุ 

2. กรณีมอบฉันทะ 

 2.1รับมอบฉนัทะนําสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนที�ได้กรอกและลงนามเรียบร้อยแล้วบริเวณสถานที�ลงทะเบียน พร้อมทั %ง
แสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการฉบบัจริง หรือหนงัสอืเดินทางฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะและสาํเนาเอกสารดงักลา่ว เพื�อลงทะเบียน 

 2.2ผู้ รับมอบฉนัทะนําสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยดําเนินการ ดงันี % 

 (1)  กรอกข้อความรายละเอียดครบถ้วนชดัเจนโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลายมือชื�อในหนงัสอืมอบฉนัทะ
ที�ได้แนบมานี % และได้ติดอากรแสตมป์ราคา 20 บาทเรียบร้อยแล้ว ทั %งนี % บริษัทขอแนะนําให้ทา่นใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข และ
ระบกุารออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ 

  (1.1)  กรณีผู้มอบเป็นบุคคลธรรมดา 

  กรุณาแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาว
ตา่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ 

  (1.2)  กรณีผู้มอบเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian 

  (ก)  กรุณาแนบสาํเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลของกระทรวงพาณิชย์หรือหนว่ยงานที�มีอํานาจรับรอง (สาํหรับนิติ
บคุคลตา่งประเทศ) ที�ได้ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน ซึ�งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื�อผกูพนันิติบคุคลนั %นๆ และ
สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรือบตัรประจําตวัข้าราชการหรือหนงัสอืเดินทาง (หากเป็นชาวตา่งประเทศ) ของบคุคลผู้มีอํานาจที�
ได้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

  (ข)  กรณี Custodian เป็นผู้มอบฉนัทะ กรุณาแนบหนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) 
เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนและหนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบ
ธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian) พร้อมแนบหลกัฐานของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 

(2) สาํเนาเอกสารใดๆ จะต้องมีการรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มีอํานาจ 

(3) หากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉนัทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้ 

 ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ  และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.3 เพื�อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงับริษัท เพื�อตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

 2.4 ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชมุ 

 



กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคาํนําหน้าชื�อ ชื�อ ชื�อสกุล  

 โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี�ยนแปลงดงักลา่วบริเวณสถานที�ลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  

  1. บริษัทขอสงวนสทิธิในการพิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื�อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

  2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนกอ่นเริ�มการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชั�วโมง 

  3. การออกเสยีงลงคะแนนและผลการลงคะแนนเสยีง 

  3.1. การออกเสยีงลงคะแนน หนึ�งหุ้นให้นบัเป็นหนึ�งเสยีง 

  3.2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัให้ประธานในที�ประชมุออกเสยีงเพิ�มขึ %นอีกเสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี %ขาด 

  3.3. ในกรณีอื�น ซึ�งมีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกตก็ิให้ดาํเนินการให้เป็นไป
ตามที�กําหนดนั %น โดยประธานในที�ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที�ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
 
 
เรียน : ประธานกรรมการ 
 

 
 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที� 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชมุ INET HALL 

เลขที� 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั %นไอที 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

 ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) หมายเลข
บตัรประจําตวั                                            ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
 

ลงชื�อ      ผู้ เข้าประชมุ 
                                           (_________________________) 

เอกสารสาํคัญ – โปรดน◌ํามาในวันประชุม 

�
 



ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอิสระที�ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้น 
ที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

 
 

ศาสตราจารย์กิตตคุิณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
(Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.) 

อายุ 66 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที�อยู ่   
 
ตําแหนง่ในบริษัทฯ                                     
วาระการดาํรงตาํแหนง่                                       
 
 
 
การศกึษา                                                                          
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
ประวตัิการทํางาน   
2549 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2550 – ปัจจบุนั 

6 สงิหาคม 2491 
ไทย 
63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี�ยมจนัทร์) แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ครั :งที� 1 ปี 2549 – 2552 
ครั :งที� 2 ปี 2552 – 2554 
ครั :งที� 3 ปี 2554 – 2556 
ครั :งที� 4 ปี 2556 – ปัจจบุนั 
-  ปริญญาเอก สาขาQuantitative Business Analysis  
   Arizona State University USA. 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  
  ปี 2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนียบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นที� 2 
  ปี 2552  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหยเูนี�ยน จํากดั (มหาชน) 
 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  



 
2548 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 

บริษัท ไดเม็ท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท แพน  ราชเทวี 
กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
ศาสตราจารย์กิตติคณุ หลกัสตูรธุรกิจเทคโนโลยีและการ  
จดัการนวตักรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้จดัการโครงการ มลูนิธิเพื�อการศกึษาแหง่ประเทศไทย 

การดาํรงตาํแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื�น 
• กิจการที�เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
• กิจการที�ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

 
• กิจการอื�นที�อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัทฯ 

 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไดเม็ท (สยาม) จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท สหยเูนี�ยน จํากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 
 - ไมม่ี  - 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2557 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557) - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครั :งจาก 10 ครั :ง 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ10 ครั :งจาก 10 ครั :ง 
- เข้าร่วมประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 2 ครั :งจาก 2 ครั :ง 

การมีสว่นได้เสยีในการประชมุฯ - ไมม่ี - 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 - ไมม่ี -  

 

 

 

 



แผนที�สถานที�จัดการประชุม 

ห้องประชุม INET HALL บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 

เลขที�  1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั6นไอท ีถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

แขวงบางกะปิ เขตกรุงเทพมหานคร 10300 

โทรศัพท์ 0-2257-7000 
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