




 

 

ที่ INET OM 0076/2015 
วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2558 

 
เร่ือง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2558 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย เอกสารประกอบวาระการประชมุ 

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
2. สารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 4) 
3. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (ประกอบการพิจารณา 

วาระท่ี 4 โปรดดเูอกสารอีกฉบบัหนึง่) 
4. รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้  (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 
5. ข้อบงัคบับริษัทหมวดที่ 3 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก 

(www.inet.co.th) 
7. ขัน้ตอน เอกสารและหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในวนัประชุมผู้ ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนนและ

วิธีการนบัคะแนน 
8. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นที่ไม่

สามารถเข้าร่วมประชมุได้ 
9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“ไอเน็ต”) มีมติให้จดัการ
ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัศกุร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่  1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี  ้

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


 

 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้ามี) 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมวันที่  27 เมษายน 2558 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเป็นมาและเหตผุล : บริษัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2558 และได้จดัท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน 14 วัน นับตัง้แต่วันประชุมฯ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
27 เมษายน 2558 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่ อน ามาล้างผล
ขาดทุนสะสมของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตผุล : ตามมาตรา 119 พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เมื่อได้รับอนุมตัิจากที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นแล้วบริษัทอาจโอนทนุส ารองตามมาตรา 51 (สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั) และทนุส ารองตามมาตรา 116 (ทนุส ารอง
ตามกฎหมาย) หรือเงินส ารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทุนดงักลา่วให้หกัชดเชย
จากเงินส ารองอื่นก่อนแล้วจึงหกัจากทนุส ารองตามมาตรา 116 และทนุส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทุนสะสมเป็นจ านวน 19,278,168 
บาท ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 25,492,427 บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272,133,956 บาท ตามรายละเอียด
ดงันี ้
หน่วย : บาท ก่อนล้างขาดทนุ

สะสม 
ชดเชยเพื่อล้าง
ขาดทนุสะสม 

หลงัล้างขาดทนุ
สะสม 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272,133,956 - 272,133,956 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม    

- จดัสรรแล้ว ทนุส ารองตามกฎหมาย 25,492,427 (19,278,168) 6,214,259 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร (19,278,168) 19,278,168 - 

รวม 278,348,215 - 278,348,215 

หมายเหต ุ: 1. ท่ีมาข้อมลูจากงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัท ไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
2. การด าเนินการล้างขาดทุนสะสมจะต้องท าภายหลังจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งผลขาดทุนสะสม

ดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยรวมผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้หลงัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป 

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมาย และ
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพื่อน ามาล้างผลขาดทนุสะสมของบริษัท 



 

 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์อันเน่ืองมาจากการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)  

ความเป็นมาและเหตุผล : ภายใต้แผนการลงทุนขยายกิจการของบริษัทเพื่อเพิ่มพูนรายได้จากการประกอบกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมตัิเห็นชอบให้บริษัทเข้าลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ที่ถนน
มิตรภาพ อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี เพื่อเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ Data Center ศูนย์ส ารองและ Cloud Service มี
มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 750 ล้านบาท เนื่องจากรายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายในการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซึง่สนิทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัท่ี 29 ตลุาคม 2547 ซึง่เมื่อพิจารณาค านวณขนาดรายการการได้มาซึง่ทรัพย์สิน คิดเป็นร้อย
ละ 72.051 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งเข้าขา่ยเป็นรายการซึง่มีขนาดรายการสงูกว่าร้อยละ 50 แต่ต ่ากว่า
ร้อยละ 100 จึงต้องด าเนินการแจ้งข้อมลูตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลท.”) และจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการ รวมทัง้ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”)  
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อนัเนื่องมาจาก
การลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าท ารายการดงักล่าว
ปรากฏในสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่สนิทรัพย์ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 
การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือ
เทียบเท่า (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) 

ความเป็นมาและเหตผุล : เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุและสภาพคลอ่งที่เพียงพอในการลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 
(INET-IDC3) คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมตัิให้บริษัทออกหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยเสนอขายในประเทศ
ไทยต่อประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากดั และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ 
โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมลูคา่เสนอ
ขายไมเ่กิน 500,000,000 บาท หรือเทียบเทา่ 

                                                           
1 หากค านวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558  
การเข้าลงทนุในโครงการ INET-IDC3 มีขนาดรายการได้มาซึง่สินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 68.17 โดยค านวณตามเกณฑ์มลูค่ารวมของ
สิ่งตอบแทน 
 



 

 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที่ดงักลา่วข้างต้น และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์ 

จะแตง่ตัง้บคุคลเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะ พร้อมแนบส าเนา
บตัรประชาชนของผู้มอบฉนัทะและส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคล (กรณีเป็นนิติบคุคล) ซึง่รับรองส าเนาถกูต้อง และน ามา
มอบต่อประธานฯ หรือผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ในการนีผู้้ ถือหุ้ นสามารถแต่งตัง้
ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบอ านาจเพื่อเข้า
ร่วมประชมุแทนได้ 
 

 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 

( ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 



   

 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558 
บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 9.00 น. 
ณ ห้องประชมุ ไอเน็ต ฮอลล์ ชัน้ ไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์  

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 9.20 น. 

ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  
นางสาวพิมพ์พิศา จันทร์สิริสถาพร พิธีกรผู้ ด าเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุน                

จดทะเบียนจ านวน 333,333,333 บาท เรียกช าระแล้วทัง้สิน้ 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 333,333,333 หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด          
และจะต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

ในการประชุมครัง้นี ้มีจ านวนหุ้นทัง้หมด 250,020,799 หุ้น จ านวนผู้ ถือหุ้น 2,821 คน จ านวนหุ้นที่ลงทะเบียน
จ านวน 83,677,452 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.47 จ านวนผู้ลงทะเบียนจ านวน 41 คน แบ่งเป็นผู้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 21 คน 
ผู้มอบฉนัทะ 20 คน ซึง่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุไม่น้อยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมได้
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ พิธีกรชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้

- ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในแต่ละวาระได้ในบตัรคะแนน
ที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง (แบบ 1 share : 1 vote)  

- ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 วาระท่ี 7 และวาระท่ี 8 ซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือ
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียง
เพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด  

- ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หกัออกจาก
เสยีงทัง้หมดที่เข้าประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ 

- ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทึก
รวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 



   

- ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 เฉพาะผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และ หาก
มีผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทได้
จดัเตรียมไว้ให้ทา่น ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานบัคะแนนตอ่ไป  

- ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตัง้คณะกรรมการบริษัทนัน้  ขอให้ผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในบัตรลงคะแนนที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่านในบตัร
ลงคะแนน เสร็จแล้วให้สง่คืนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่ส่งบตัรลงคะแนนคืน
เจ้าหน้าที่ หรือไมล่งคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนให้ถกูต้อง บริษัทจะถือวา่เป็นการงดออกเสยีงลงคะแนน  

- การมาประชมุด้วยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงได้  
- ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้  Custodian 

เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้  
- หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณา         

แจ้งต่อที่ประชุมถึงช่ือของท่านผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของท่านผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถามแล้วจึง
แสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม  

- ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลบั หรือออกไปท ากิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนัน้ๆ หรือในวาระที่เหลือทัง้หมดไว้
ลว่งหน้า ทา่นสามารถลงคะแนนออกเสยีงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ทา่น เมื่อขณะ
ลงทะเบียนและสง่มอบบตัรลงคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนบัคะแนนเมื่อถึงการนบัคะแนนใน
วาระนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์เร่ืองการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เพื่อด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจ าปี 2558 และเสนอช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหวา่งวนัท่ี 
1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2558 ซึ่งจนถึงสิน้สุดระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการ
ประชมุลว่งหน้า  

ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจ านวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวนันี ้10 ทา่น พร้อมแนะน ากรรมการต่อที่ประชุม
เป็นรายบคุคล 

กรรมการท่ีเข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง  

และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
 



   

3. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ  
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
5. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
9. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
10. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 

1. นายยทุธพงศ์ เชือ้เมอืงพาน  

ตวัแทนจากส านกังานกหหมายคนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
1. นายเลศิศกัดิ์ สธุรรมพร 

ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการเป็นผู้แนะน าคณะผู้บริหาร โดยมรีายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ผู้บริหารที่เข้าประชมุ 
1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผู้จดัการ  
3. นายศกัดิ์นนท์ กงัสมัฤทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุส 
4. นายอรรถวฒุิ  ค าประดษิฐ์ ผู้อ านวยการอาวโุส 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ด าเนินการประชุม
ในวาระตอ่ไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ประชุมเมื่อ

วนัท่ี 22 เมษายน 2557 ซึง่ได้จดัสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามใน
ประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใด
สอบถาม  

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2557 ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย
ตามมติที่น าเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึน้และขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ และลงลายมือช่ือของ
ผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จัดส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน  



   

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที ่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระดังนี  ้

เห็นด้วย 83,687,452 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 

ประธานมอบหมายให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ  ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 ผา่นทางวีดีทศัน์ โดยมี
เนือ้หาโดยสรุปดงันี ้
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ชัน้น า มีความนา่เช่ือถือ มีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 

 มุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลกูค้าโดยการน าเสนอบริการโครงสร้างพืน้ฐานที่มีความ
ปลอดภยัและมีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม 

 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตตอ่เนื่องอยา่งยัง่ยืน 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม 

  INET Roadmap  
 ปี 2538 บริษัทให้บริการเป็น Internet Service Provider  
 ปี 2555 เปิดศนูย์ข้อมลู (Internet Data Center) แหง่ใหม ่ 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพืน้ฐานในปัจจุบนั และเร่ิมให้บริการ broadband 

Internet 
 ปี 2558 ตอบรับ Digital Economy ด้วยบริการ SOC on Cloud  สร้างศูนย์ข้อมูล (Internet Data Center) 

แหง่ที่ 3 
ก้าวย่างที่ส าคัญในปี 2557  

 พฒันาบริการให้เทียบเทา่สากล  
1. ให้บริการ Cloud service เต็มรูปแบบ และเป็นผู้ ให้บริการ Cloud รายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 

27001:2005 ด้าน Cloud Security รายแรกของประเทศ 
2. เปิดบริการ IDC แห่งใหม่ทัง้ 2 อาคารที่เน้นความเสถียรภาพ มัน่คง สะอาดปลอดภยัตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 27001:2005 ด้านระบบบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ และใสใ่จสิง่แวดล้อม 
 ยืนยนัความส าเร็จ 

1. ได้รับรางวัล Cloud Service Provider Partner of the Year 2014 ในงาน VMware Partner Exchange 
2014 on tour 

2. ใบรับรอง Cisco Cloud Master Service Provider Certification (CMSP) จากบริษัท Cisco Systems 



   

 จบัมือพนัธมิตรยกระดบัการให้บริการ SAP on Cloud และ INET Cloud Solutions  
 ร่วมจดังาน ASEAN CSA Summit 2014 
 มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น มอบกางเกงแก้วกนัน า้ ช่วยเหลือผู้ ป่วยโรคกล้ามเนือ้

ออ่นแรง แชร์ความรู้ไอซีทีรักษ์สิง่แวดล้อม พานิสติ นกัศกึษาชมศนูย์ข้อมลู (Internet Data Center)   
 ให้ความส าคญัตอ่บคุลากร ทัง้ด้านพฒันาศกัยภาพพนกังาน ดแูลสวสัดิการ และสร้างขวญัและก าลงัใจ 

ผลการด าเนินงาน 

   ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

รายได้  301.44 378.90 516.24 

ก าไรก่อนหกัภาษีเงินได้  1.86 14.26 49.71 

ก าไรสทุธิ  3.65 12.15 25.04 

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม -55.27 -43.07 -18.03 
 
INET Business Model บริษัทให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานแก่ลูกค้าที่จะท าธุรกิจบนโลกออนไลน์  โดยบริษัทตัง้เป้า
มาตรฐานการให้บริการอยู่ที่ 99.99% บริษัทร่วมมือกบัลกูค้าระดบั “Premium Customer” โดยบริษัทให้บริการ 3 สว่นหลกั 
คือ Data Center, Cloud Infrastructure as a Service และ Internet & Networking บนพืน้ฐานของ infrastructure ที่มี
ความปลอดภยัสงู  
เป้าหมายปี 2557-2559 

1. ยอดขายเติบโตไมต่ ่ากวา่ 30% 
2. ก าไรขัน้ต้นเติบโตไมต่ ่ากวา่ 25% 
3. ล้างขาดทนุสะสมให้หมดโดยเร็วและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น 
4. เป็นบริษัทท่ีมีความนา่เช่ือถือในด้าน ICT 

คุณค่าหลัก 
1. Innovation 
2. Neutral  
3. Energetic 
4. Trustworthy  
ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น

เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา  ผู้ถือหุ้น  เพราะเหตุใดงบเฉพาะกิจการมีก าไร ในขณะที่งบการเงินรวมขาดทุน  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  ประเด็นแรก ในไตรมาสที่ 4 ของบริษัทร่วมรับรู้รายจ่ายพิเศษอัน
เป็นรายการจ าเป็นจึงท าให้งบการเงินรวมขาดทุน ประเด็นที่สอง  บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย ขายธุรกิจ online 
recruit ซึ่งมีมูลค่าสูงให้กับบริษัทย่อยจึงท าให้งบเฉพาะกิจการมีก าไร  

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์  ผู ้ถือหุ้น  ดูจากงบการเงินของบริษัท ต้นทุนทางการเงินสูงขึน้ สดัส่วนหนีส้ินต่อ
สินทรัพย์สูงขึน้ และในปี 2557 มีภาระหนีส้ินมากขึน้เมื่อเทียบกับ 2 ปีที่ผ่านมา เนื่องมาจากสาเหตุใด 



   

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  การท าธุรกิจ ในช่วง 3-4 ปีที่แล้ว มีสดัส่วนหนีส้ินต่อสินทรัพย์
ค่อนข้างต า่เพราะบริษัทถือเงินสดเป็นจ านวนมากและไม่มีการลงทุนเพิ่ม แต่ในปัจจุบันธุรกิจ IT จะมีความยั่งยืนถ้า
ลงทุนในธุรกิจที่ถูกต้องล่วงหน้า ซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่าต้นทุนทางการเงิน ท าให้
บริษัทยังมีความสามารถในการช าระหนีอ้ยู่ สาเหตุที่ท าให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินที่ สงูขึน้มากเนื่องจากช่วงต้นปีที่
ผ่านมาลูกค้าราชการเลื่อนการช าระค่าบริการกับทางบริษัท และเลื่อนการจัดซือ้จัดจ้างโครงการท าให้บริษัทมีต้นทุน
ทางการเงินเพิ่มขึน้ บริษัทจึงลดสดัส่วนลูกค้าราชการไปเป็นลูกค้าเอกชนเพื่อกระจายความเสี่ยง คาดว่าปีนีจ้ะมี
ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง  

นายเชาว์ บุญยะมาน  ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  เนื่องจากที่ผ่านมา Cloud ท าก าไรได้ดี ใน
อนาคตบริษัทยังส่งเสริมบริการนีต้่อไปหรือไม่ อย่างไร  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  บริการ Cloud เติบโตมาตลอด 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทเป็นผู้ ให้บริการ 
Cloud รายแรกที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2005 ด้าน Cloud Security รายแรกของประเทศและอยู่ระหว่าง
ด าเนินการเพื่อรับรองมาตรฐานความปลอดภัยด้าน Cloud จาก CSA (Cloud Security Alliance) ซึ ่งจะเป็น
มาตรฐานระดับโลกรายแรกของประเทศไทย  แสดงถึงจุดแข็งทัง้ในด้านคุณภาพและ compliance ที่สามารถรองรับ
ลูกค้าต่างชาติที่คาดว่าใช้บริการกับบริษัทมากขึน้  

นายเชาว์ บุญยะมาน  ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย Cloud ท าระบบเสร็จแล้ว หรือยังต้องพัฒนา
ระบบอย่างต่อเนื่อง และต้องมีงบลงทุนเท่าไหร่  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  มาตรฐาน Security ของ Cloud ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจาก Cloud คือ Infrastructure เช่นเดียวกับระบบไฟฟ้า ประปา บริษัทจึงลงทุน Data center ซึ่งเป็นพืน้ฐาน
ของบริการก่อน จากนัน้ค่อยลงทุนด้าน Server Storage และ Core Network รวมทัง้การพัฒนาบุคลากร ข้อดีคือ
เมื ่อพ ัฒนาบริการ จะเกิดรายได้และผลก าไรแบ่งปันมาจากพันธมิตร/คู ่ค้าของบริษัท  รวมทัง้เพิ ่มฐานลูกค้า
ต่างประเทศได้ เมื่อบริษัทมีรายได้และผลก าไร ความเสี่ยงทางการเงินจะลดลง โดยสรุปบริษัทจะลงทุนในด้าน           
1. ศูนย์ ข้ อมูล Data Center มาตรฐานสูง 2. การลงทุนด้ าน Core Network ส่วนพันธมิ ตร/คู่ ค้ าของบริษั ท  จะมา                       
ร่วมให้บริการโดยแบ่งปันรายได้และผลก าไร  

นายเชาว์ บุญยะมาน  ผู้รับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย  Data Center ทัง้ 2 ศูนย์ มี Capacity และ 
Rack ที่เพียงพอกับการให้บริการหรือไม่  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ อาคารไทยซัมมิทมี Capacity ส าหรับให้บริการประมาณร้อยละ 
50 ซึ ่งเพียงพอที ่จะให้บริการได้อีกหลายปี แต่เนื ่องจากศูนย์ Data Center อยู่บนพืน้ที ่อาคารที ่บริษัทเช่าใช้ 
สามารถรองรับลูกค้าที่ต้องการมาตรฐานด้านบริการในระดับหนึ่ง หากเป็นลูกค้าสถาบันการเงินที่ต้องการบริการ
มาตรฐานสูง บริษัทจะต้องลงทุนสร้างศูนย์ Data Center และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล  

ประธานสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะต้องการสอบถามอีกหรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ 
ฉนัทะสอบถาม หรือให้ความคิดเห็นใดๆ ประธานเสนอให้ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557 



   

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2557   

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชี 
ประธานมอบหมายให้นายวลัล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ชีแ้จงรายงานงบการเงินประจ าปี

สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 รายละเอียดดงัปรากฏตามรายงานประจ าปีที่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้วพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  ชีแ้จงดงันี ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบรวม) บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึน้ตามล าดบัดงันี ้ปี 2555 จ านวน 

301.44 ล้านบาท ปี 2556 จ านวน 378.90  และ ปี 2557 จ านวน 516.24 ล้านบาท ต้นทนุในการให้บริการและต้นทนุขาย
มากขึน้ตามล าดบั และมีการท าก าไรที่ดีขึน้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีเพิ่มมากขึน้เนื่องจากมีการขยายทีมขาย  
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มสงูขึน้ ในปีนีม้ีรายการปรับปรุงและรายการระหว่างกันเป็น
รายการพิเศษ จึงท าให้ก าไรลดลงแตค่าดวา่ปีตอ่ไปผลประกอบการจะดีขึน้ตามล าดบั  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบเฉพาะกิจการ) บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานสูงขึน้ใกล้เคียงกับงบรวม           
แตเ่นื่องจากไมม่ีรายการระหวา่งกนัจึงท าให้รายได้จากการด าเนินงานของงบเฉพาะกิจการสงูกวา่งบรวม ต้นทนุมีแนวโน้ม
สงูขึน้เนื่องจากปีที่ผ่านมามีการรับค่าเสื่อมของสินทรัพย์ที่บริษัทลงทนุด้าน Cloud ในส่วนของก าไรขัน้ต้นแนวโน้มสงูขึน้
อยา่งตอ่เนื่อง ก าไรก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงิน และภาษีเงินได้นิติบคุคล 49.71 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 25.04 ล้านบาท 

รายได้รวมแบง่ตามประเภทธุรกิจ 
1. Internet Access ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 2 
2. บริการ Co-Location ลดลงจากปี 2556 ร้อยละ 4 เนื่องจากอยูร่ะหวา่งย้ายลกูค้าเข้าไปใช้บริการ Cloud  
3. บริการ Cloud Solutions เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 4 
4. รายได้อื่น เพิ่มขึน้จากปี 2556 ร้อยละ 2 
โดยภาพรวมนบัตัง้แตปี่ 2555-2557 บริการ Cloud Solutions มีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง 
ขาดทนุสะสม ในอดีตบริษัทท าโครงการ Fiber ท าให้ขาดทนุสงูมาก จึงกลบัมาท าธุรกิจที่เกิดก าไรอย่างยัง่ยืน 

บริษัทสามารถล้างขาดทนุสะสมได้อย่างต่อเนื่องตัง้แต่ปี 2555 มีผลขาดทนุสะสม 67 ล้านบาท ปี 2556 จ านวน 55 ล้านบาท 
และในปี 2557 คงเหลอืขาดทนุสะสม เป็นจ านวน 30 ล้านบาท คาดวา่ปี 2558 บริษัทจะสามารถล้างขาดทนุสะสมได้หมด 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) สินทรัพย์และหนีส้ินเพิ่มขึน้ รายได้ส่วนหนึ่งมาจากทุน อีกส่วนหนึ่งมาจาก
หนีส้ินในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั สว่นของผู้ ถือหุ้นในงบรวมลดลงเนื่องจากบริษัทร่วมมีรายจ่ายพิเศษ แตถ้่าเป็นงบเฉพาะ
กิจการจะพบวา่สนิทรัพย์มีแนวโน้มเพิ่มขึน้จากก าไรสะสม 

งบกระแสเงินสด บริษัทใช้เงินสดในการลงทนุเป็นจ านวนมากในปีผา่นมา ปัจจุบนับริษัทได้ย้ายพอร์ตบางสว่น
จากลกูค้าราชการเป็นลกูค้าเอกชน ดงันัน้หากเกิดปัญหาทางการเมืองจะมีผลกระทบไมรุ่นแรงเหมือนปีที่ผา่นมา  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

นายเชาว์ บุญยะมาน  ผูร้บัมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  ได้สอบถามในประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. สดัสว่นการถือหุ้นของบมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทยใน บมจ. เน็ตเบย์ ลดลงเนื่องจากสาเหตใุด 



   

2. ขอทราบรายละเอียดรายการลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่ึงก าหนดช าระ ของบมจ. ทีโอที 2 ล้านกวา่บาท 
3. Current Ratio ของบริษัทคอ่นข้างต ่าถือวา่เป็นปกติของธุรกิจหรือไม่ 
4. เนื่องจาก Internet Access ค่อนข้างเป็น Red Ocean ไม่ทราบว่าในอนาคตจะมีการตัง้ด้อยค่าสินทรัพย์

จากบริการนีห้รือไม่ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  ได้ชีแ้จงดงันี ้
1. เนื่องจากบมจ. เน็ตเบย์ท าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุ ซึ่งบมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทยไม่ได้ซือ้หุ้นเพิ่มทนุ

ดงักลา่วจึงท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบริษัทถกู Dilute จากร้อยละ 40 เหลอืร้อยละ 25 
2. รายการลกูหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ ของบมจ. ทีโอที ทางบริษัทได้พยายามเจรจาและแก้ไขปัญหาให้ดี

ขึน้เร่ือยๆ โดยใช้วิธีประนีประนอม 
3. ปัจจุบนัใช้เงินสดเท่าที่จ าเป็น ที่เหลืออยู่ในรูปเงินฝากระยะยาวและการลงทนุ ทัง้นีบ้ริษัทได้วางแผนการ

ถือเงินสดให้สมัพนัธ์กบัระยะเวลาการลงทนุ 
4. หากท าให้เป็น Manage Service จะท าให้เกิดมูลค่า โดยการรวมการบริการ Cloud Server Storage           

เข้าด้วยกนัซึง่จะท าให้เกิดการบริการท่ีคลอ่งตวัและรวดเร็ว  

ประธานแจ้งว่าหากไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่านใดมีค าถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทา่นใดคดัค้าน หรืองดออกเสยีงกบังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ตามที่เสนอหรือไม่ ถ้ามีขอให้ยกมือขึน้และขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัท
ได้จดัไว้ให้ และลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จัดสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด 
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บญัชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย 84,083,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.75 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 40,020,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.25 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการก าไรสทุธิ 25 ล้านบาท แต่เมื่อหกั

ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมาบริษัทยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ดังนัน้ในปี 2557 บริษัท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินก าไรสุทธิ
ดงักลา่วเป็นทนุส ารองตามกหหมาย ส าหรับเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยงัมีผลประกอบการขาดทนุสะสม ซึง่ตามกหหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท บริษัทไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดสอบถาม 

ประธานแจ้งว่าหากไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดคดัค้าน หรืองดออกเสยีงกบัการไมจ่ดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทุนส ารองตามกหหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ตามที่เสนอ ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือ 
เห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึน้และขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จดัไว้ให้ และลงลายมือช่ือ



   

ของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วให้จดัสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกหหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ด้วย

คะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 84,044,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.72 
ไม่เห็นด้วย 38,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
งดออกเสียง 40,031,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.25 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบวาระประจ าปี 2558 
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 28 ซึ่งก าหนดว่า “เมื่อมีการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ให้

กรรมการออกจากต าแหนง่ โดยจ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูใ่นเวลานัน้...” บริษัทมีกรรมการทัง้สิน้ 
12 ทา่น ในปี 2558 มีกรรมการลาออก 1 ทา่น คือ  

1) นางปรียา ดา่นชยัวจิิตร  กรรมการ 
และกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

1) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
2) นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ 
3) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ Investor Relations เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอรายช่ือ

บคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทระหวา่งวนัท่ี 1 ถึงวนัท่ี  31 มกราคม 2558 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้น
รายใดเสนอรายช่ือบคุคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบคุคลรวมถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหา
อยา่งครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้เสนอช่ือบคุคลที่สมควร
มาเป็นกรรมการของบริษัท ดงันี ้

1) นายก าธร ไวทยกลุ  กรรมการ  เข้ามาเป็นกรรมการแทน นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์   กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
เนื่องจาก บคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ใน

ด้านตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้บคุคลทัง้ 4 ทา่น ให้เข้ามา
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกและกลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่  

ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีด ีจึงได้เรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นต าแหนง่ซึง่ถือวา่เป็นผู้มีสว่น
ได้เสยีออกจากห้องประชมุ จนกวา่การลงมติในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้ 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม เฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกบัการเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดสอบถาม 

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติและแจ้งว่าการพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการ จะเป็นการลงมติแบบ
รายบุคคล โดยประธานได้ขานช่ือของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการแต่ละท่านตามล าดบั และขอให้ผู้ ถือหุ้น 



   

และผู้ รับมอบฉันทะของผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่
บริษัทได้จดัไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน    
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและครบตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่ง จ านวน 4 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

1. นายก าธร ไวทยกุล  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย 123,321,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.36 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 792,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.64 

2. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย 83,359,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.16 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 40,754,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.84 

3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย 83,359,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.16 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 40,754,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.84 

4. นายสหสั ตรีทพิยบุตร  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
เห็นด้วย 83,321,374 เสียง คิดเป็นร้อยละ 67.13 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 40,792,080 เสียง คิดเป็นร้อยละ 32.87 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อยส าหรับปี 2558 จากความเหมาะสมเก่ียวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้
สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยเสนอให้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการใน
วงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท และให้จ่ายเบีย้ประชุมในอัตราเดิมเท่ากับปี 2557 ทัง้นี ้ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิคา่เบีย้ประชมุในอตัราเดมิตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน รายละเอียดดงันี ้

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 



   

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2558 ปี 2557 
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 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม เฉพาะในประเด็นที่เก่ียวกบัการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558  

ประธานแจ้งว่าเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่านใดคัดค้าน  
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่         
31 ธันวาคม 2558 ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึน้
และขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่
รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2558 ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 
ในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 124,069,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 
ไม่เห็นด้วย 43,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03 
งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2558 
ประธานได้ชีแ้จงว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกหบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้น”  โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส 
ออดิท จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1) นายเสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  
2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  
3) นายวิชยั รุจิตานนท์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
4) นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ  
5) นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445 
ผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนัที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  



   

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

และขออนมุตัิค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่อาจ
เกิดขึน้เพิ่มเติม) ตลอดจนรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทย่อยคือ บริษัท แมนดาลา คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั จ านวน 150,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้เพิ่มเติม) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณา
กลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม เฉพาะในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 

นายไกรวัลย์ คทวณิช  ผูถื้อหุน้  เสนอแนะให้ปรับข้อความในหนงัสอืเชิญประชมุจากเดิมเขียนวา่ ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ 
และค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึน้เพิ่มเติม ให้ปรับข้อความเป็น ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามจริง เพื่อให้
รัดกุมและชัดเจนขึน้ อีกทัง้ ยังขอให้แก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 หน้า 16 จากเดิมเขียนว่า 
คา่ใช้จ่ายที่จ่ายจริง แก้ไขเป็น คา่ใช้จ่ายที่เบิกจ่ายตามจริง 

ประธาน  รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา  

ประธานแจ้งวา่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานถามวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับ
มอบฉนัทะท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกบัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2558 
ตามที่เสนอหรือไม ่ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่
น าเสนอ ถ้ามีขอให้ยกมือขึน้และขอให้ลงมติในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้น       
เสร็จแล้วสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้  

1) นายเสถียร วงศ์สนนัท์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  
2) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ  
3) นายวิชยั รุจิตานนท์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
4) นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ  
5) นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกันที่

ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี ปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัท และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 เป็นเงิน 900,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และคา่ใช้จ่ายที่
อาจเกิดขึน้เพิ่มเติม) ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 

เห็นด้วย 124,130,454 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 

 



   

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  
ประธานแจ้งต่อที่ประชมุวา่ ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาในเร่ืองอื่นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีการเสนอเร่ืองพิจารณาเร่ือง

อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบวุ่า “เมื่อที่ประชุมได้
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้”  

ประธานสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นจะสอบถามหรือเพิ่มเติมเร่ืองอื่นๆ อีกหรือไม ่

นายไกรวัลย์ คทวณิช  ผูถื้อหุ้น  เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นซกัถามเก่ียวกบัการนบัคะแนนในวาระก่อนหน้านี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่
สง่บตัรลงคะแนนจะถือวา่เป็นการงดออกเสยีงหรือเห็นด้วย  เพราะพิธีกรแจ้งวา่เป็นการงดออกเสยีง แตม่ีเจ้าหน้าที่อีกทา่น
แจ้งว่าเป็นการเห็นด้วย ซึง่เป็นค าตอบที่ขดัแย้งกนั เพื่อให้เกิดความชดัเจนและเข้าใจตรงกนัเร่ืองของการนบัคะแนน กรณี
ที่ไม่ส่งบตัรลงคะแนนจะถือว่าเป็นการงดออกเสียงหรือเห็นด้วย และขอให้ตรวจสอบความถกูต้องของการลงคะแนนว่า
เป็นไปตามกหการลงคะแนนหรือไม่ และการขานคะแนนในแต่ละวาระจะมีตัวอกัษรปรากฏด้านลา่งของจอแสดงผลซึ่ง
บอกจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนและจ านวนหุ้นที่ลงคะแนน หากมีจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนมากกว่าจ านวนหุ้นที่ลงคะแนน     
จะหมายความวา่คนที่ลงทะเบียนแต่ไมล่งคะแนนคือคนที่ไมส่ง่บตัรลงคะแนนหรือไม่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ  ชีแ้จงวา่มี 2 สว่นตามที่พิธีกรได้แจ้งไปตอนเร่ิมประชมุ คือ วาระที่ยกเว้น
วาระที่ 6 ถ้าเป็นผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื่อส่งบัตรลงคะแนน ส่วนที่เหลือจะถือว่าเห็นด้วย             
แตเ่ฉพาะวาระท่ี 6 จะต้องแสดงตวัทัง้หมดถ้าใครไมแ่สดงตวัจะถือวา่งดออกเสยีง 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการ  ขอเพิ่มเติมว่าส าหรับจ านวนหุ้นที่ลงทะเบียนมากกว่าจ านวนหุ้นที่ลงคะแนน          
ให้บันทึกในรายงานการประชุมวาระที่ 2 ตามสถานการณ์ที่เกิดขึน้จริงว่าขณะลงคะแนนมีจ านวนผู้ ถือหุ้นเท่าใดและ
จ านวนหุ้นท่ีลงคะแนนเทา่ใด เช่นเดียวกบัท่ีแสดงในวาระอื่น 

นายไกรวัลย์ คทวณิช  ผู้ถือหุ้น  จากการประชุมครัง้ที่แล้ว ได้มีการสอบถามเร่ืองของมาตรฐานการให้บริการ Cloud    
และศูนย์ข้อมูลส ารองที่จะต้องมีระยะห่างตามมาตรฐานประมาณ 100 กิโลเมตร และผู้ บริหารตอบว่าอยู่ระหว่าง
การศกึษาความเป็นไปได้ อยากทราบความคืบหน้าในปีนี ้ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผู้จัดการ  ส่วนของมาตรฐานการให้บริการ Cloud เป็นสิ่งที่บริษัทต้อง
ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ เพียงแต่ผลประกอบการและองค์ประกอบบางอย่างท าให้บริษัทยงัคงท าการศึกษาอยู่  ในปี      
ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ ส่งผลให้บริษัทชะลอการตัดสินใจเร่ืองการสร้างศูนย์ข้อมูลส ารอง หาก
นโยบายภาครัฐมีทิศทางที่ชดัเจนจึงจะสามารถแจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นได้  

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์  ผูถื้อหุ้น  สบืเนื่องจากแผนการสร้างศนูย์ข้อมลูส ารองที่รอความชดัเจนจากภาครัฐ หากมี
ความชดัเจนแล้วบริษัทมีแผนการจดัหาเงินทนุหรือไม่ อยา่งไร และเนื่องจากบริษัทมีโครงสร้างผู้ ถือหุ้นเดิมเป็นรัฐวิสาหกิจ 
หากที่ปรึกษาทางการเงินเสนอให้มีการเพิ่มทนุให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิม อยากทราบว่าบริษัทได้ท าแผนการรองรับปัญหาที่อาจ
เกิดขึน้หรือไม ่



   

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ  แผนอยู่ระหว่างการศึกษาและได้มีการด าเนินการไปแล้วในบางส่วน          
แต่เนื่องจากเป็นการลงทุนที่ใช้เงินทุนจ านวนมาก จึงมอบหมายให้ที่ปรึกษาด้านการเงินของบริษัทช่วยศึกษาและเสนอ
แนวทางในการจดัหาแหลง่เงินทนุ คาดวา่จะมีข้อสรุปท่ีชดัเจนหลงัจากการประชมุคณะกรรมการบริษัทในครัง้ถดัไป 

นายทวีศักดิ์  กออนันตกูล  กรรมการ  INET เป็นบริษัทมหาชน และได้วางเป้าหมายลกูค้าเป็นลกูค้าทัว่ไปของประเทศ 
ดงันัน้ การพฒันาให้มีบริการท่ีดีเพื่อรองรับลกูค้าเอกชนเป็นเปา้หมายที่ส าคญั แตก็่มิได้ปิดกัน้การให้บริการกบัหน่วยงาน
ภาครัฐแตอ่ยา่งใด  

นายบดินทร์ กฤติยรังสรรค์  ผูถื้อหุน้  ขอทราบถึงทิศทางของบริษัทในปี 2558 วา่เป็นอยา่งไร 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ  ทิศทางของบริษัทในปี 2558 มีดงันี ้
1. บริษัทมีวิสยัทศัน์เป็น Infrastructure as a Service Company ที่ได้มาตรฐานและมีความนา่เช่ือถือ ธุรกิจที่

บริษัทก าลงัด าเนินอยูไ่มว่า่จะเป็นบริการ Data Center , Cloud , Software , Security และ Infrastructure 
เป็นบริการหลกัที่สอดคล้องกบัทิศทางที่ทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยก าลงัมุ่งไป และมีอตัราการเจริญเติบโต 
ที่คอ่นข้างสงู 

2. เป้าหมายในปีนี  ้บริษัทจะมีรายได้ที่เติบโตในอัตราร้อยละ 30 โดยจะท าก าไรขัน้ต้นให้สูงขึน้  เพื่อล้าง
ขาดทุนสะสมให้ได้เร็วที่สดุ และจะพัฒนาเพื่อให้เป็นบริษัท ICT ของประเทศที่ได้รับความไว้วางใจและ
ความเช่ือมัน่จากสงัคมไทยวา่ให้บริการได้อยา่งนา่เช่ือถือเทียบเทา่กบับริการของตา่งประเทศ 

3. บริษัทก าหนดกลยทุธ์ในการเติบโต บริหารตลาดลกูค้าที่สามารถดแูลและให้บริการได้คุ้มค่าในกลุม่ลกูค้า 
Enterprise เนื่องจากลูกค้าเหล่านีจ้ าเป็นต้องใช้ ICT ที่มีคุณภาพและเสถียรภาพที่ดี  ในเร่ืองของการ
ให้บริการ จะเน้นการให้บริการ Cloud , IaaS และ Broadband 

นายชยุตพล หาญวงศ์จิรวัฒน์  ผูถื้อหุ้น  หากประเทศไทยเข้าสู ่AEC จะมีข้อดีและข้อเสียกบัการด าเนินงานของบริษัท
อยา่งไรบ้าง 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ  บริการด้าน IT จะมีคู่แข่งที่มาจากต่างประเทศเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม
บริษัทอยู่ในต าแหน่งที่มีจุดยืนและจุดแข็งที่สามารถให้บริการในกลุ่ม Enterprise ได้ ในทางกลบักัน การเข้าสู่ AEC          
ช่วยเพิ่มโอกาสให้บริการข้ามพรมแดน โดยบริษัทจะเลือกให้บริการร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ  ในส่วนนีบ้ริษัทไม่ได้ปิด
โอกาสส าหรับ AEC แตใ่นปีนีจ้ะเน้นการให้บริการหลกัจากสิง่ที่บริษัทได้ลงทนุไปก่อนนี ้เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สงูขึน้ 

นายเชาว์ บุญยะมาน  ผูร้ับมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทนุไทย  สอบถามความคืบหน้าการขอใบรับรองการเข้า
ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ  บริษัทได้สง่ใบสมคัรแสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแล้ว อยูร่ะหวา่งที่
บริษัทประเมินตนเองตาม Checklist ของ IOD และท าแผนงาน อยา่งไรก็ตาม ถ้าบริษัทมีความพร้อมและสามารถขอการ
รับรองได้ ก็จะยื่นขอรับรอง โดยแผนงานดงักลา่วมีกรรมการตรวจสอบเป็นท่ีปรึกษา 



   

นายชญาน์วัต คาระวะวัฒนา  ผู้ถือหุ้น  ขอทราบรายละเอียดของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน่ จ ากดั แนวโน้มการ
ด าเนินการและระบบรับสมคัรงานออนไลน์ของส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) ทางแมนดาลา 
ได้ดแูลหรือไม ่ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผูจ้ดัการ  แมนดาลาเป็นบริษัทที่ด าเนินธุรกิจด้าน Software as a Service       
ซึง่มีโอกาสท าก าไรสงู ผลการด าเนินการในปีนีค้าดวา่จะมียอดขายที่เพิ่มขึน้และมีก าไรที่ดีขึน้ นอกจากนี ้แมนดาลายงัท า
ธุรกิจด้วยการรับลูกค้าขนาดเล็กของ INET ไปดูแลให้บริการด้าน Infrastructure และให้บริการด้าน Software ส าหรับ
หน่วยงานขนาดเล็ก ในส่วนของระบบรับสมัครงานออนไลน์ของส านักงาน ก.พ. แมนดาลาไม่ได้เป็นผู้ดูแลเนื่องจาก
ส านกังาน ก.พ. ใช้บริการของบริษัทอื่นอยู ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจ้ดัการ  เพิ่มเติมวา่ ระบบรับสมคัรงานออนไลน์ บริษัทท าร่วมกบัธนาคารกรุงไทย
และหนว่ยงานราขการ การขยายฐานลกูค้าท าได้ทัง้จากแมนดาลาและจากพนัธมิตรท่ีร่วมให้บริการ ซึ่งมีอตัราการเติบโต 
ที่เป็นไปตามแผนงาน 

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ประธานแจ้งวา่ ที่ประชมุได้พิจารณาระเบียบวาระทัง้หมดตามที่ก าหนดเสร็จสิน้แล้ว  
จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุ  

ปิดประชุมเวลา 11.33 น. 
       

                                 
                 ลงช่ือ .........................................................  

                    ( ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 
                         ประธานกรรมการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ครัง้ที่ 12/2558 

เมื่อวนัที่ 15 ตุลาคม 2558 ได้มีมติอนุมตัิเห็นชอบให้บริษัทเข้าลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
ภายใต้กรอบการลงทนุไมเ่กิน 750 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต 

รายการดงักล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.  20/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 
2551 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวนัที่ 29 ตุลาคม 
2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาค านวณขนาดรายการการได้มาซึ่งทรัพย์สินคิดเป็นร้อยละ 72.051 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท 
จดทะเบียน ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการซึง่มขีนาดรายการสงูกวา่ร้อยละ 50 แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100  จึงต้องด าเนินการแจ้งข้อมลู
ต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อขออนมุตัิการเข้าท ารายการ 
รวมทัง้แตง่ตัง้ บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นตอ่การท ารายการได้มาซึง่
สนิทรัพย์  

โดยมีรายละเอียดของรายการดงันี ้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
หลงัจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น  ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดขึน้ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

ขัน้ตอนการด าเนินการก่อสร้างโครงการจะเร่ิมตัง้แตต้่นปี 2559 ซึง่คาดวา่จะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 1 ปี  

2. คู่สัญญาที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน 

 การเช่าพืน้ท่ี 
สญัญาเชา่พืน้ท่ีมีก าหนดระยะเวลาเชา่ 30 ปี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2589  
คา่เช่าปีละ 1,077,700 บาท ให้สทิธิปรับอตัราคา่เชา่ขึน้ทกุ 3 ปี ในอตัราร้อยละ 5 ของอตัราคา่เช่าปีก่อน 
ผู้ เช่าที่ดิน : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ให้เช่าที่ดิน : บริษัท ปนูซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากดั 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย : ไมม่ี 

 การออกแบบโครงการ 
ผู้วา่จ้าง : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ รับจ้าง : HEWLETT - PACKARD (THAILAND) COMPANY LIMITED (HP)

                                                           
1 หากค านวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 การ
เข้าลงทนุในโครงการ INET-IDC3 มีขนาดรายการได้มาซึง่สินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 68.17 โดยค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่ง
ตอบแทน 



 

 
 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย : ไมม่ี 

 ผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ผู้วา่จ้าง : บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ รับจ้าง : อยูร่ะหวา่งขัน้ตอนการจดัจ้างผู้ รับเหมาก่อสร้าง 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย : ไมม่ี 

3. ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ  
บริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในการเป็นผู้ ให้บริการ Cloud Service รายแรกๆ ในประเทศไทย ซึ่ง บริษัทมี

รายได้จากการให้บริการ Cloud Service เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วในปี 2556 และ 2557 โดยมีรายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 24 และ
ร้อยละ 28 ตามล าดบั และในปี 2558 บริษัทตัง้เปา้รายได้รวมเติบโตประมาณร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 30 จากรายได้ปี 2557  
บริษัทจึงมีโครงการจดัตัง้ศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) เพื่อรองรับการขยายตวัของบริการที่มากขึน้พร้อม
กบัใช้เป็นศนูย์ส ารองของระบบ Cloud Service ของบริษัทและเป็นศนูย์ส ารองส าหรับระบบของลกูค้าของบริษัท 

ประเภทและขนาดของรายการ 
การลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยเมื่อค านวน

จากข้อมลูงบการเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2558 และมลูค่าโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 750 ล้านบาท 

เมื่อพิจารณาค านวณขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินเท่ากับร้อยละ 72.052 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

(1,040.876 ล้านบาท) มีรายละเอียดการค านวณขนาดรายการดงันี ้

หลกัเกณฑ์ สตูรการค านวณ ขนาดรายการ 
เกณฑ์มลูคา่รวมของสิง่ตอบแทน 
 

มลูคา่รายการท่ีจ่ายหรือได้รับ x 100 
สนิทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบยีน 

750.00 ล้านบาท  x 100 = 72.05% 
1,040.876 ล้านบาท 

 
4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ได้มา 

ศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) มีพืน้ที่ 19 ไร่ ตัง้อยู่บนถนนทางเข้า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่ง
คอย) จ ากดั ซึง่หา่งจากถนนมิตรภาพ กิโลเมตรท่ี 15 ประมาณ 2 กิโลเมตร ความสงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 42 เมตร 
ประกอบด้วย อาคาร 3 แห่งคือ อาคาร Visitor Center อาคาร Data center และอาคาร Facility มีพืน้ที่ให้บริการ 2,000 
ตารางเมตร ให้บริการหลัก คือ Data Center ศูนย์ส ารองและ Cloud Service มีมาตรฐาน Data Center Tier3+ และ
รองรับความมัน่คงปลอดภยัของระบบข้อมลูตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 

โครงการมีระบบรักษาความปลอดภยัโดยได้แบ่งพืน้ที่ออกเป็น 2 โซน คือโซนทัว่ไป ส าหรับบคุคลที่มาติดตอ่กบั
โซนปลอดภยัจ ากดัเฉพาะเจ้าหน้าที่ของบริษัท และบคุคลที่ได้รับการอนญุาตตามมาตรการท่ีก าหนดไว้เทา่นัน้ 

 

                                                           
2 หากค านวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 การ
เข้าลงทนุในโครงการ INET-IDC3 มีขนาดรายการได้มาซึง่สินทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 68.17 โดยค านวณตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่ง
ตอบแทน 



 

 
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนและเกณฑ์ที่ใช้ก าหนดมูลค่า 
มูลค่าโครงการ 750 ล้านบาท ประเมินจากราคากลาง ประกอบด้วย การก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพืน้ที่  

เป็นเงิน 300 ล้านบาท (รวมคา่เช่าพืน้ที่ 40.7 ล้านบาท) การจดัท าระบบพืน้ฐาน เป็นเงิน 330 ล้านบาท และระบบ Cloud 
Service เป็นเงิน 120 ล้านบาท 

6. แหล่งเงนิทุนที่ใช้ 
โครงการจะใช้เงินทนุจากการออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 500 ล้านบาท โดยเสนอขายในประเทศไทยตอ่ประชาชน

ทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากดั และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และจากกิจกรรม
หาเงินของบริษัท เช่น จากเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท การเช่าใช้อปุกรณ์ (Leasing) เงินกู้จากธนาคาร เป็นต้น หรือวิธีการอื่น  

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. การลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) จะท าให้เกิดความเช่ือมัน่ในการให้บริการของ

บริษัท ด้านเสถียรภาพและความมัน่คงปลอดภยั ทัง้จากฐานลกูค้าเดิมและฐานลกูค้าใหม่ที่เพิ่มขึน้ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดรายได้ที่สงูขึน้ 

2. ท าให้บริษัทมีความสามารถในการรองรับลกูค้าบริการ IDC และ Cloud Service เพิ่มขึน้ 
ปัจจุบนั ในส่วนของบริการ Cloud Service ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร บริษัทได้รับการรับการส่งเสริมการลงทนุ

จาก BOI ตามนโยบายสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิตลั ซึง่ให้สทิธิประโยชน์การลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่
วันที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  อนึ่ง ส าหรับบริการ Cloud Service ที่จะเกิดขึน้ในโครงการนี ้บริษัทจะ
ด าเนินการขอรับการสง่เสริมการลงทนุจาก BOI เช่นเดียวกนั 

8. ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่า การเข้าท ารายการในครัง้นีเ้หมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและ 

ผู้ ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนีย้งัเป็นการขยายธุรกิจศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต (INET-IDC) และ Cloud Service ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่มีความส าคญัและมีศกัยภาพในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิการเข้าท ารายการและ
เห็นชอบให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

9. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเหน็ของคณะกรรมการ
บริษัทตามข้อ 8. 

-ไมม่ี- 

10. เงื่อนไขของการท ารายการ 
 การท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครัง้นี ้เป็นไปตามเกณฑ์ได้มาหรือจ าหน่ายไปของบริษัทจดทะเบียน บริษัทมี
หน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการท ารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่ต ่ากว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นบัส่วนของผู้ ถือหุ้นที่มี 
ส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทจะต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่  
ผู้ ถือหุ้น เป็นระยะเวลาลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนวนัประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้
เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนมุตัิการเข้าท ารายการตอ่ไป 
  



 

 
 

สารสนเทศเก่ียวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 2 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
1. ข้อมูลของบริษัท และการด าเนินธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตัง้มาตัง้แต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ในช่ือของ 
ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ 
จนกระทัง่เมื่อวนัที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด าเนินการจดัตัง้เป็นบริษัทจ ากดั และจดทะเบียนจดัตัง้
เป็นบริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากัด เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2540 มีทุนจดทะเบียน 16,000,000 บาท ต่อมาใน
วนัที่ 14 กนัยายน 2544 ได้ท าการแปรสภาพเป็น บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 250,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปัจจุบันมีทุนจด
ทะเบียน จ านวน 333,333,333 บาท ทุนที่ออกและช าระแล้ว จ านวน 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 
250,020,799 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

บริษัทฯ แบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้
1) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
บริษัทด าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตส าหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพืน้ที่ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวดั ท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการ
อินเทอร์เน็ตนีส้ามารถเช่ือมต่อได้ผ่านทกุช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เช่ือมผ่านโครงขา่ยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า 
(Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เช่ือมโยงเครือข่ายภายในส านกังานบนอาคารชัน้น าใจกลางกรุงเทพมหานครด้วย
ความเร็วตัง้แต ่10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริษัทฯมุ่งเน้นการให้บริการที่มีคณุภาพและเสถียรภาพ
สงู มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลกูค้าตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้
ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิคตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั สง่ผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งาน
จากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร 

2) บริการ Co-Location 
INET-IDC เป็นศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูล ให้บริการศูนย์ข้อมลูส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่าง ๆ ที่ต้องการ

น าเสนอข้อมลูผา่นเครือขา่ย Internet/Intranet ทัง้ที่เป็นเครือขา่ยสาธารณะ (Public Network) และเครือขา่ยสว่นบคุคล 
(Private Network) มีบริการในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น 

 Co-Location : บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ ส าหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภยัและมีเสถียรภาพ
โดยน าเคร่ืองที่มีอยูแ่ล้วมาฝากในพืน้ท่ีที่จดัไว้ 

 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์ส ารองข้อมูลเพื่อการบริหาร
จดัการฐานข้อมลูอยา่งประสิทธิภาพและปลอดภยั ด้วยพืน้ที่การท างานส ารองพร้อมอินเทอร์เน็ตและ
อปุกรณ์อ านวยความสะดวก และรองรับการท างานของพนกังานในทกุสถานการณ์ฉกุเฉิน เช่น วิกฤต
น า้ทว่ม วิกฤตการเมือง 



 

 
 

ศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลู (INET-IDC) ของบริษัทฯทัง้ 2 แห่ง คือ ที่อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอก
ไทย ทาวเวอร์ มีการส ารองระบบเครือขา่ยกนัระหวา่งกนัอยา่งสมบรูณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet 
Ring ขนาด 10 Gbps. จ านวน 2 เส้นทาง พร้อมกบัระบบรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และมีบริการอ านวย
ความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชัว่โมง ส าหรับการให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรชัน้น าของประเทศตัง้แต่บริษัทหลกัทรัพย์ที่
ท าธุรกรรมซือ้ขายหลกัทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ ให้บริการเว็บไซ ต์ที่มีผู้ เข้าเยี่ยมชมจ านวนมาก รวมถึงลูกค้า
ผู้ใช้บริการจากตา่งประเทศที่ต้องการเผยแพร่ข้อมลูตอ่ผู้ใช้ในประเทศไทย 

3) บริการ Cloud Solutions 
เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัที่

ปฏิบตัิสอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี ้

 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพืน้ฐานด้าน IT เช่น Server, 
Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริการประหยดัการลงทนุทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้สมัพนัธ์กบัรายจ่าย 

 Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถน า Application มาท างานอยูบ่นระบบ
นีโ้ดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้ได้โดยไมต้่องลงทนุทางด้าน Hardware และ Software เอง 

 Software as a Service (SaaS) จะเป็นการให้บริการทางด้าน Application ตามการใช้งาน เช่น Email 
on Cloud, Antivirus เป็นต้น 

4) บริการ EDC Network Pool 
เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายเคร่ืองรับช าระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เช่ือมต่อธนาคารกับร้านค้าผ่านโครงข่าย

โทรคมนาคมหลายรูปแบบ อาทิ โทรศพัท์พืน้ฐาน โทรศพัท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ต ท าให้สามารถท าธุรกรรมผ่านบตัร
เครดิตได้อยา่งปลอดภยั คลอ่งตวัในทกุพืน้ท่ีทัว่ไทยในปี 2555 บริษัทฯร่วมเป็นพนัธมิตรกบับริษัท ทรานแซคชัน่ เน็ตเวิร์ค 
เซอร์วิสเซส จ ากัด (TNS) ผู้ น าด้านการให้บริการการช าระเงินระดับโลก ให้บริการ EDC network pool เพื่อพัฒนา
มาตรฐานการให้บริการให้รองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จากองค์กรการเงินระดบัสากลที่ก าหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน 
PCI DSS ให้ทกุองค์กรท่ีเก็บรักษา ประมวลผล หรือสง่ต่อข้อมลูของผู้ ถือบตัรอิเล็กทรอนิกส์ มีการดูแลเครือขา่ยและสร้าง
สถาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีมัน่คงปลอดภยั เพื่อปกปอ้งข้อมลูสว่นตวัของผู้ ถือบตัร รวมถึงมีระบบส ารองข้อมลู (Backup 
Switching) ที่มีเสถียรภาพและความมัน่คงสามารถท างานแทนระบบหลกัได้ทนัทีตลอด 24 ชัว่โมง 

ข้อมลูบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น
(%) 

1. บจก. แมนดาลา 
คอมมูนิเคช่ัน 

ให้บริการกิจการโทรคมนาคม และให้บริการท่ี
เก่ียวข้อง 

10.00 5.00 99.99 

2. บจก. ไทย ดอท คอม ให้บริการจดัท าและพฒันาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1.00 0.25 99.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. แมน
ดาลาคอมมนิูเคชัน่ 



 

 
 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ ทุนจด
ทะเบียน 

(ล้านบาท) 

ทุนช าระแล้ว
(ล้านบาท) 

สัดส่วนการถือหุ้น
(%) 

3. บมจ. เน็ตเบย์ อีโลจิสตกิส์ จดัท าและพฒันาระบบ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เป็นท่ีปรึกษา 
ให้ค าแนะน าด้านโทรคมนาคมและการส่ือสาร 

90.00 90.00 25.00 

 
2. โครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ ส าหรับปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 และไตรมาส 3  

ปี 2558 

  รายละเอียดของรายได้ งบการเงนิรวม  
ปี 2555 1 

งบการเงนิรวม  
ปี 2556 1 

งบการเงนิรวม  
ปี 2557 1 

งบการเงนิรวม  
ม.ค. – ก.ย. 2558 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
1. บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 
(Internet Access) 

94.40 29.44 98.42 25.46 117.11 23.04     94.80 21.91 

2. บริการ Co-Location 73.48 22.92 100.43 25.98 113.54 22.34 83.76 19.36 
3. บริการ Cloud Solutions 38.65 12.05 93.18 24.10 143.62 28.26 167.50 38.71 

4. บริการ EDC Network Pool 19.24 6.00 20.97 5.42 22.16 4.36 16.25 3.76 
5. รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ 2 75.65 23.59 65.91 17.05 95.80 18.85 62.23 14.38 
รวมรายได้จากการด าเนินการ 301.42 94.01 378.91 98.01 492.23 96.85 424.54 98.12 
รายได้อ่ืน 3 19.20 5.99 7.68 1.99 16.01 3.15 8.14 1.88 
รายได้รวม 320.60 100.00 386.59 100.00 508.24 100.00 432.68 100.00 
ส่วนแบง่ผลก าไรในบริษัทร่วม 4 11.29 9.14 6.40 4.20 4.84 2.61 13.09 7.885 

หมายเหต:ุ 1  งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัทและของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชัน่ จ ากดั 
 2  รายได้จากการให้บริการอ่ืนๆ ได้แก่ รายได้บริการ software services และรายได้จากการขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์

หรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง เป็นต้น 
 3  รายได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และรายได้อ่ืน 
 4  บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลก าไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทนุในหุ้นสามญัร้อยละ 40 ของทนุจด

ทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) ในปี 2555-2556 และร้อยละ 25 ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 
2558 

 5 สดัส่วนของส่วนแบ่งผลก าไรในบริษัทร่วมต่อรายได้รวมของบริษัทร่วมส าหรับปี 2555-2557 และงวด 9 เดือน แรก
ของปี 2558 

  



 

 
 

3. รายชื่อกรรมการ ผู้บริหารและรายชื่อผู้ถอืหุ้น 10 รายแรก 

3.1 รายช่ือคณะกรรมการบริษัท ตามหนงัสือรับรอง ณ วนัที่ 19 ตุลาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจ านวน 11 
ทา่น ประกอบด้วย 

ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง 
1  ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
2  ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

/ กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
3  นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
4  นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
5  นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
6  ดร.ก าธร ไวทยกลุ กรรมการ 
7  ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8  นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน / 

กรรมการตรวจสอบ 
9  นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง /  

กรรมการตรวจสอบ 
10  นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
11  นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3.2 คณะผู้บริหาร ณ วนัท่ี 19 ตลุาคม 2558 มีจ านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 
ล าดับที่ ชื่อ/สกุล ต าแหน่ง 
 1  นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ 

2  นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3  นายศกัดิ์นนท์ กงัสมัฤทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุส 
4  นายอรรถวฒุิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวโุส 
5  นายปิยเรศ แซห่ล ี ผู้อ านวยการอาวโุส 

  



 

 
 

3.3 รายช่ือผู้ ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วนัที่ 2 พฤศจิกายน 2558 (วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นลา่สดุ) บริษัทฯ มีทนุ
จดทะเบียน จ านวน 333,333,333 บาท ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้น
สามญั จ านวน 250,020,799 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มีรายละเอียดผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

ล าดับที่ รายชื่อผู้ถอืหุ้น จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถอืหุ้น 

(%) 
1  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 42,500,000 16.99  
2  บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากดั (มหาชน) 40,000,000 15.99  
3  บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน)  40,000,000 15.99  
4  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากดั 8,261,400 3.30  
5  นายธวชัชยั ตนัติพจน์ 4,876,000 1.95  
6  ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 4,250,000 1.70  
7  นายอนรัุกษ์ บญุแสวง 3,494,700 1.40  
8  นายเจริญ ศศิลกัษณานกุลุ 3,104,000 1.24  
9  นายพงษ์ศกัดิ ์ฮุ่นตระกลู 3,000,000 1.20  

10  นายสมชาต ิน าศรีเจริญสขุ 2,787,100 1.11  
 



 

 
 

4. งบการเงนิรวมของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยส าหรับปี 2555 ปี 2556  
ปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 สรุปได้ดังนี ้ 

งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2555 - ปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 
30  กันยายน 2558 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์           

สินทรัพย์หมุนเวียน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 46.35 7.39 12.31 1.47 24.46 2.32 6.39 0.58 
เงินลงทนุชัว่คราว 0.86 0.14 - - - - - - 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 187.29 29.86 7.20 0.86 3.58 0.34 3.29 0.30 
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ่ื้น -สทุธิ  85.01 13.56 78.65 9.42 73.95 7.01 107.23 9.75 
สินค้าคงเหลือ 6.45 1.03 8.53 1.02 4.27 0.40 1.67 0.15 

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 9.54 1.52 25.81 3.09 23.38 2.21 15.09 1.37 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 335.50 53.50 132.50 15.88 129.64 12.28 133.67 12.15 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนั 3.80 0.61 96.20 11.53 119.82 11.35 112.95 10.27 
ลกูหนีต้ามสญัญาเช่าการเงิน -สทุธิ  1.22 0.19 - - - - - - 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ท่ีจ่าย รอขอคืน 36.43 5.81 40.66 4.87 51.47 4.88 59.93 5.45 
เงินลงทนุในบริษัทร่วม 46.99 7.49 37.60 4.50 26.63 2.52 36.13 3.28 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอปุกรณ์ -สทุธิ  146.78 23.41 472.12 56.57 659.32 62.46 695.20 63.19 
สินทรัพย์ไม่มีตวัตน -สทุธิ  19.88 3.17 18.79 2.25 37.87 3.59 36.10 3.28 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี -สทุธิ  21.40 3.41 21.71 2.60 14.64 1.39 9.28 0.84 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอ่ืน 15.12 2.41 15.06 1.80 16.23 1.54 16.96 1.54 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 291.62 46.50 702.14 84.12 925.98 87.72 966.54 87.85 
รวมสินทรัพย์ 627.13 100.00 834.64 100.00 1,055.62 100.00 1,100.22 100.00 

 
    
 
 

  



 

 
 

งบแสดงฐานะการเงนิส าหรับปี 2555 ปี - ปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 
30 กันยายน 2558 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %  ล้านบาท  % 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น         

หนีส้ินหมุนเวียน         
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืม
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - - 106.90 12.81 242.00 22.93 238.34 21.66 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 121.71 19.41 155.57 18.64 130.99 12.41 118.79 10.80 
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 2.04 0.33 3.37 0.40 6.61 0.63 4.19 0.38 

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินส่วนท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - 26.50 3.18 54.60 5.17 83.56 7.59 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - - - - 19.01 1.80 21.41 1.95 

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 6.09 0.97 9.56 1.15 12.95 1.23 13.12 1.19 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 129.84 20.70 301.90 36.17 466.15 44.16 479.40 43.57 

หนีส้ินไม่หมนุเวียน         
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินสทุธิ- - - - - 49.74 4.71 33.08 3.00 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินสทุธิ- - - 44.59 5.34 70.30 6.66 96.72 8.79 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5.79 0.92 5.45 0.65 5.89 0.56 7.09 0.64 
หนีส้ินไม่หมนุเวียนอ่ืน 0.21 0.03 0.21 0.03 0.21 0.02 0.21 0.02 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 6.00 0.96 50.25 6.02 126.13 11.95 137.10 12.46 
รวมหนีส้ิน 135.84 21.66 352.15 42.19 592.28 56.11 616.49 56.03 

ส่วนของผู้ถือหุ้น         

ทนุจดทะเบียน 333.33  333.33  333.33  333.33  

ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 250.02 39.87 250.02 29.96 250.02 23.68 250.02 22.72 

ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272.13 43.39 272.13 32.60 272.13 25.78 272.13 24.73 
ขาดทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การ
ควบคมุเดียวกนัของบริษัทร่วม - - (9.14) (1.10) (19.21) (1.82) (19.21) (1.75) 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม         
จดัสรรแล้ว ทนุส ารองตามกฎหมาย - 24.87 3.97 25.49 3.05 25.49 2.41 25.49 2.32 

ยงัไม่ได้จดัสรร (57.10) (9.10) (54.66) (6.55) (61.48) (5.82) (40.85) (3.71) 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น 1.37 0.22 (1.36) (0.16) (3.63) (0.34) (3.86) (0.35) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 491.29 78.34 482.48 57.81 463.34 43.89 483.73 43.97 
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคมุ - - - - - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 491.29 78.34 482.48 57.81 463.34 43.89 483.73 43.97 
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 627.13 100.00 834.64 100.00 1,055.62 100.00 1,100.22 100.00 



 

 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 2555 - ปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 

 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ส าหรับงวด 9 เดือน 
ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. 2558 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %  ล้านบาท  % 

รายได้               
รายได้จากการให้บริการ 296.33 92.42 371.72 96.15 482.10 94.86 414.39 95.77 
รายได้จากการขาย 5.11 1.59 7.19 1.86 10.13 1.99 10.14 2.34 

รายได้อ่ืน 19.20 5.99 7.68 1.99 16.01 3.15 8.14 1.88 
รายได้รวม 320.64 100.00 386.59 100.00 508.24 100.00 432.68 100.00 
ต้นทนุในการให้บริการ 226.52 70.65 279.11 72.20 375.00 73.78 310.92 71.86 
ต้นทนุขาย 3.92 1.22 5.63 1.46 8.11 1.60 7.77 1.80 
ก าไรขัน้ต้น 71.00 22.14 94.17 24.36 109.12 21.47 105.85 24.46 

ค่าใช้จ่าย         
คา่ใช้จ่ายในการขาย 43.70 13.63 50.57 13.08 50.02 9.84 34.45 7.96 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 60.83 18.97 52.48 13.58 62.09 12.22 49.38 11.41 
รวมค่าใช้จ่าย 104.53 32.60 103.05 26.66 112.11 22.05      83.82 19.37 
ก าไร (ขาดทุนก่อนส่วนแบ่งก าไรจากเงนิ 
(ลงทุนในบริษัทร่วม) (14.33) (4.47) (1.20) (0.31) 13.02 2.56 30.17 6.97 
ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 11.29 3.52 6.38 1.65 4.84 0.95 13.10 3.03 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได้ (3.04) (0.95) 5.18 1.34 17.86 3.51 43.27 10.00 
ต้นทนุทางการเงิน - - (1.74) (0.45) (17.82) (3.51) (17.15) (3.96) 
ก าไร (ขาดทุนก่อนภาษีเงนิได้) (3.04) (0.95) 3.44 0.89 0.04 0.01 26.12 6.04 
รายได้ (คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้) 1.79 0.56 (0.37) (0.10) (6.85) (1.35) (5.41) (1.25) 
ก าไร (ขาดทุนส าหรับปี) (1.25) (0.39) 3.07 0.79 (6.81) (1.34) 20.70 4.78 

 

  



 

 
 

งบกระแสเงนิสดรวม  
ส าหรับปี 2555 - ปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 

หน่วย : ล้านบาท 
 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. – ก.ย. 2558 
เงินสดสทุธิได้มาจาก กิจกรรมด าเนินงาน (ใช้ไปใน)  (66.77) 49.95 59.07 46.08 
เงินสดสทุธิได้มาจาก กิจกรรมลงทนุ (ใช้ไปใน) (9.62) (187.01) (207.92) (22.91) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก กิจกรรมจดัหาเงิน (ใช้ไปใน) - 103.02 160.99 (41.25) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสทุธิเพิ่มขึน้ (ลดลง) (76.39) (34.04) 12.15 (18.07) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด 122.74 46.35 12.31 24.46 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 46.35 12.31 24.46 6.39 

 

อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 
ส าหรับปี 2555 - ปี 2557 และไตรมาส 3 ปี 2558 

 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)      

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่)  2.58 0.44 0.28 0.28  

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว (เทา่)  2.46 0.33 0.22 0.24  

อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า (เทา่)  4.95 4.63 6.45 6.251  

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั)  74.00 79.00 57.00 59.00  

อตัราหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 41.00 43.57 73.32 134.891 

ระยะเวลาขายสินค้าเฉล่ีย (วนั) 8.90 8.38 4.98 2.71  

อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนี ้(เทา่)  2.42 2.73 3.38 4.191  

ระยะเวลาช าระหนี ้(วนั)  150.56 133.84 108.12 87.02  

วงจรเงินสด (วนั) (67.66) (46.46) (46.15) (25.31) 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
(Profitability Ratio)       

อตัราก าไรขัน้ต้น (ร้อยละ)           23.55           24.85              22.17  24.93  

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (ร้อยละ)           (4.75)           (0.32)               2.65  7.11  

อตัราก าไรสทุธิ (ร้อยละ)            (0.39)            0.79              (1.34) 4.78  

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (ร้อยละ)            (0.25)            0.63              (1.44) 5.831  
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน (Efficiency Ratio)       

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)            (0.20)            0.42              (0.72) 2.561  

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ)           18.75           14.42              10.17  19.111  

อตัราหมนุเวียนของสินทรัพย์ (เทา่)             0.51             0.53                0.54  0.541  

     



 

 
 

หมายเหต ุ:  1 ปรับการค านวณเป็นรายปีเพ่ือการเปรียบเทียบ 

ผลการด าเนินงานปี 2555 - 2557 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2555 - 2557 มีจ านวน 320.64 ล้านบาท 386.59 ล้านบาท และ 
508.24 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 65.95 ล้านบาท และ 121.65 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 20.57 และร้อยละ 31.47 ใน
ปี 2556 - 2557 ตามล าดบั รายได้สว่นใหญ่มาจากรายได้จากการให้บริการ คิดเป็นประมาณร้อยละ 92-96 ของรายได้รวม 
โดยในปี 2555 - 2557 รายได้จากการให้บริการมีจ านวน 296.33 ล้านบาท 371.72 ล้านบาท และ 482.10 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 75.39 ล้านบาท และ 110.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 25.44 และร้อยละ 29.69 ในปี 2556 – 2557 
ตามล าดับ นอกจากนี ้ในปี 2555 – 2557  มีรายได้จากการขายจ านวน 5.11 ล้านบาท 7.19 ล้านบาท และ 10.13  
ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ท่ีเก่ียว ข้อง และมีรายได้อื่นจ านวน 19.20  
ล้านบาท 7.68 ล้านบาท และ 16.01 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้อื่นสว่นใหญ่เป็นรายได้ดอกเบีย้รับ และอื่นๆ  

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการให้บริการเติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2556 รายได้จากการให้บริการ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.44 เป็นผลมาจากการเปิดให้บริการศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center (IDC)) 
แห่งใหม่ โดยการเปิดให้บริการ Cloud ซึ่งบริษัทได้ลงทนุปรับปรุงศนูย์ INET IDC2 ที่อาคารไทยซมัมิททาวเวอร์แล้วเสร็จ 
และได้ขยายพืน้ที่ศนูย์ INET IDC1 ที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ระยะที่ 2 เพื่อรองรับลกูค้าที่เพิ่มขึน้ โดยในปี 2556 มี
รายได้จากการให้บริการ Cloud จ านวน 93.18 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 141.09 จากปี 2555 ที่มีจ านวน 38.65 ล้านบาท 
และรายได้จากการให้บริการ IDC เพิ่มขึน้ร้อยละ 38.68 ส าหรับปี 2557 รายได้จากการให้บริการ Cloud ยงัคงเพิ่มขึน้
อย่างต่อเนื่อง โดยมีจ านวน 143.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 54.13 จากปี 2556 โดยมีรายได้จากการให้บริการ IDC 
เพิ่มขึน้จ านวน 13.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 13.05 

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทนุขายของบริษัทและบริษัทย่อยในปี  2555 – 2557 มีจ านวน 230.44 ล้านบาท 
284.74 ล้านบาท และ 383.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 54.30 ล้านบาท และ 98.37 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 23.56 
และร้อยละ 34.55 ในปี 2556 – 2557 ตามล าดบั โดยมีอตัราก าไรขัน้ตัน้เท่ากบัร้อยละ 23.55 ร้อยละ 24.85 และร้อยละ 
22.17 ในปี 2555 -2557 ตามล าดบั ต้นทนุในการให้บริการเพิ่มขึน้ โดยมีต้นทนุคา่ไฟฟา้เพิ่มขึน้จากการเปิดให้บริการศนูย์ 
IDC แห่งใหม่ทัง้ 2 แห่ง ต้นทุนค่าใบอนุญาต (License) จากบริการ Cloud ค่าเสื่อมราคาศูนย์ IDC และในปี 2557 มี
ต้นทนุงานโครงการซือ้และติดตัง้อปุกรณ์ (One time Service) และมีต้นทนุขายสนิค้าเพิ่มสงูขึน้  

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2555 – 2557 มีจ านวน 104.53 ล้านบาท 103.05 
ล้านบาท และ 112.11 ล้านบาท เพิ่มขึน้/(ลดลง) จ านวน (1.48) ล้านบาท และ 9.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้/(ลดลง) ร้อยละ
(1.42) และร้อยละ 8.79 ในปี 2556 – 2557 ตามล าดบั ในปี 2556 การลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร เป็นผล

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ม.ค. - ก.ย. 2558 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ 
(Financial Policy Ratio)       

อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่)             0.28             0.73                1.28  1.27  

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้ (เทา่) -           31.80                6.16  5.46  

อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)                -                   -                     -    -    



 

 
 

จากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 8.35 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทสามารถบริหารพืน้ที่ส านกังานให้เป็น
พืน้ที่ส าหรับการให้บริการ และใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ในขณะที่บริษัทย่อยมีการขยายตวัทาง
ธุรกิจท าให้มีการเพิ่มทรัพยากรบคุคล จึงมีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้ 6.87 ล้านบาท ส าหรับปี 2557 มีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึน้จากจ านวนพนกังานเพิ่มขึน้ 

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับปี 2556 – 2557 มีจ านวน 1.74 ล้านบาท และ 17.82  
ล้านบาท เพิ่มขึน้จากการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพื่อใช้ลงทนุปรับปรุงศนูย์  INET IDC ที่อาคารไทยซมัมิททาวเวอร์ 
และได้ขยายพืน้ท่ีศนูย์ INET IDC ที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ระยะที่ 2  

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2555 – 2557 มีจ านวน (1.25) ล้านบาท 3.07 ล้านบาท 
และ (6.81) ล้านบาท ตามล าดับ มีอัตราก าไร (ขาดทุน) สุทธิเท่ากับร้อยละ (0.39) ร้อยละ 0.79 และร้อยละ (1.34) 
ตามล าดบั  

ผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2559 

รายได้รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจ านวน 432.68 ล้านบาท เพิ่มสงูกวา่ 
งวดเดียวกนัของปีก่อนที่มจี านวน 373.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 59.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.88 โดยมีรายได้
จากการให้บริการจ านวน 414.39 ล้านบาท เพิ่มสงูกว่างวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีจ านวน 357.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
จ านวน 57.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.04 จากการเพิ่มขึน้ของรายได้บริการ Cloud ร้อยละ 66.27 และบริการเช่ือมตอ่
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet Access) ร้อยละ 12.02 

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทนุขายของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจ านวน 
318.69 ล้านบาท เพิ่มสงูกว่างวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 275.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 43.16 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.66 มีอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 24.93 เพิ่มขึน้กว่างวดเดียวกันของปีก่อนที่มีอตัราก าไรขัน้ต้น 
ร้อยละ 23.69 ต้นทนุในการให้บริการเพิ่มขึน้แปรผนัตามรายได้ที่เพิ่มสงูขึน้ โดยต้นทนุหลกัที่เพิ่มขึน้มาจากค่าเสื่อมราคา
เนื่องจากการรับรู้โครงการระหวา่งสร้างที่แล้วเสร็จเป็นสนิทรัพย์  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 มีจ านวน 83.82 
ล้านบาท เพิ่มสงูกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีจ านวน 79.71 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 4.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5.16 ต้นทุนทางการเงินมีจ านวน 17.15 ล้านบาท เพิ่มสงูกว่างวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 11.99 ล้านบาท และมี
ก าไรสุทธิจ านวน 20.70 ล้านบาท เพิ่มสูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจ านวน 8.45 ล้านบาท โดยมีอัตราก าไรสทุธิ 
ร้อยละ 4.78 สงูกวา่งวดเดียวกนัของปีก่อนที่มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 2.26  

ฐานะการเงนิ ณ สิน้ปี 2555 - 2557 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ สิน้ปี 2555 – 2557 มีจ านวน 627.13 ล้านบาท 834.64 ล้านบาท และ 
1,055.62 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 207.51 ล้านบาท และ 220.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 33.09 และร้อยละ 26.48 
ณ สิน้ปี 2556 – 2557 ตามล าดบั สินทรัพย์ที่ส าคญัได้แก่ สว่นปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์-สทุธิ ซึ่งมีจ านวน 146.78 
ล้านบาท 472.12 ล้านบาท และ 659.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.41 ร้อยละ 56.57 และร้อยละ 62.46 ของสินทรัพย์



 

 
 

รวม ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของสนิทรัพย์รวมในปี 2556 - 2557 สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มขึน้ของ สว่นปรับปรุงอาคารเช่า
และอุปกรณ์-สทุธิ ซึ่งเพิ่มขึน้จากการปรับปรุงศูนย์ IDC ที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ และอาคารไทยซมัมิททาวเวอร์  
รวมทัง้การลงทนุในอปุกรณ์ Core network & Software ของศนูย์ IDC ดงักลา่ว ในขณะท่ีมีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย
ลดลงจ านวน 180.09 ล้านบาทในปี 2556 จากการจ าหนา่ยเงินลงทนุในตราสารหนี ้และลดลงจ านวน 3.62 ล้านบาทในปี 
2557 จากการจ าหน่ายเงินลงทนุในตราสารทนุ โดยบริษัทน าเงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทนุมาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน
ในการขยายศนูย์ IDC ดงักลา่วข้างต้น  

หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มีจ านวน 135.84 ล้านบาท 352.15 ล้านบาท และ 
592.28 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 216.31 ล้านบาท และ 240.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 159.24 และร้อยละ 68.19 
ณ สิน้ปี 2556 - 2557 ตามล าดบั การเพิ่มขึน้ของหนีส้นิในปี 2556 - 2557 มีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุและปรับปรุงศนูย์ 
IDC ที่อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ และอาคารไทยซมัมิททาวเวอร์ บริษัทจึงมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 106.90 ล้านบาทในปี 2556 และจ านวน 135.10 ล้านบาทในปี 2557 มีหนีส้ินตาม
สญัญาเช่าการเงินเพิ่มขึน้จ านวน 71.09 ล้านบาทในปี 2556 และจ านวน 53.81 ล้านบาทในปี 2557 จากการลงทุนใน
อปุกรณ์ของศนูย์ IDC โดยท าสญัญาเช่าการเงินกบัผู้จ าหน่ายอปุกรณ์ และมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 
33.86 ล้านบาท ในปี 2556 และลดลงจ านวน 24.58 ล้านบาทในปี 2557 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย ณ สิน้ปี 2555 - 2557 มีจ านวน 491.29 ล้านบาท 482.48 ล้านบาท 
และ 463.34 ล้านบาท ตามล าดบั ลดลงจ านวน 8.81 ล้านบาท และ 19.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1.79 และร้อยละ 
3.97 ในปี 2556 - 2557 ตามล าดบั การลดลงของสว่นของผู้ ถือหุ้นในปี 2556 - 2557 เป็นผลจากบริษัทยงัมีผลขาดทนุสทุธิ
จากการด าเนินงาน นอกจากนี ้ในปี 2556 - 2557 บริษัทมีการรับรู้ขาดทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคมุเดียวกัน
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทร่วม ได้แก่ บริษัท เน็ตเบย์ จ ากดั (มหาชน) (“เน็ตเบย์”) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสดัสว่น
ร้อยละ 24.99 ของทนุจดทะเบียนของเน็ตเบย์ จ านวน 9.14 ล้านบาท และ 10.07 ล้านบาท ตามล าดบั 

ฐานะการเงนิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

สนิทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีจ านวน 1,100.22 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้
ปี 2557 ที่มีจ านวน 1,055.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 44.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.22 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจาก
การเพิ่มขึน้ของสว่นปรับปรุงอาคารเชา่ และลกูหนีก้ารค้าจ านวน 35.88 ล้านบาท และ 33.28 ล้านบาท ตามล าดบั ในขณะ
ที่มีการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ านวน 18.07 ล้านบาท สินทรัพย์หมนุเวียนอื่นลดลง 8.29 ล้านบาท 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค า้ประกนัลดลงจ านวน 6.87 ล้านบาท  

หนีส้ินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 มีจ านวน 616.49  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้ปี 
2557 ที่มีจ านวน 592.28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 24.21 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.09 ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากการ
เพิ่มขึน้ของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินจ านวน 55.38 ล้านบาท ในขณะที่มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินลดลง 
14.26 ล้านบาท เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 12.20 ล้านบาท 



 

 
 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีจ านวน 483.73 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากสิน้
ปี 2557 ที่มีจ านวน 463.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จ านวน 20.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.40 สาเหตุหลกัมาจากการ
เพิ่มขึน้จากก าไรสทุธิในงวด 9 เดือนของปี 2558 จ านวน 20.70 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 บริษัทมีผลขาดทนุสะสมจ านวน 19.28 ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ที่ 12/2558 เมื่อวนัที่ 15 ตลุาคม 2558 ได้มีมติอนมุตัิและให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ซึ่งจะ
ประชุมในวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 เพื่ออนมุตัิโอนทนุส ารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญั เพื่อน ามาล้างผล
ขาดทนุสะสมของบริษัททัง้จ านวน เป็นผลให้บริษัทจะไมม่ีผลขาดทนุสะสมเหลอือยู ่และจะมีความสามารถในการจ่ายเงิน
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ หากในอนาคตบริษัทมีก าไรสทุธิจากการด าเนินงานในแตล่ะงวดและไมม่ีผลขาดทนุสะสมใดๆ 

5. คดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญ ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

บริษัทฯไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย
อยา่งมีนยัส าคญั และบริษัทฯไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ ที่อาจมีผลกระทบด้านลบตอ่ทรัพย์สนิของบริษัทฯที่มีจ านวน
สงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้น 

6. ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นทัง้ทางตรงและทางอ้อมตัง้แต่ร้อยละ 10 ขึน้ไป ระบุลักษณะของรายงานหรือผลประโยชน์ 

 - ไมม่ี - 

7. สรุปสาระของสัญญาที่ส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

สญัญาต่างๆ ทัง้หมดของบริษัทฯที่ได้เข้ากระท าเป็นการด าเนินการตามปกติของการด าเนินธุรกิจของบริษัท
ภายใต้หลกัการกระท ากบับคุคลภายนอกผู้ไมม่ีสว่นได้เสยี 

8. ความรับผิดชอบของกรรมการที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถอืหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศนี ้และเอกสารที่ส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้น และขอ
รับรองว่าไมม่ีข้อความอนัเป็นเท็จ และไม่ได้มีการละเว้นข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซึ่งจ าเป็นต้องมี หรือต้องระบไุว้ใน
สารสนเทศนี ้ตลอดจนไมม่ีข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแตอ่ยา่งใด 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้อมลูในสารสนเทศฉบบันีถ้กูต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้บคุคลอื่นส าคญัผิด และไม่
ขาดข้อมลูที่ควรแจ้งในสาระส าคญั 
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รายละเอียดของการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
 

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับใช้ในการลงทุน การช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ เป็นเงินทุน
หมนุเวียนทัว่ไป 
2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับ  
ผู้ลงทนุของบริษัท 

ประเภทตราสารหนี ้ : หุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี
หลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้ ค า้ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด 

มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย
สามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลาย
คราวก็ได้ 
ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้ นกู้ ก่อนก าหนด และ/หรือ หุ้ นกู้ ครบก าหนด บริษัท
สามารถออกหุ้นกู้ชดุใหมเ่พิ่มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหมร่วมกบัมลูค่าหุ้น
กู้คงค้างเดิมที่ยงัไมไ่ด้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึง่ต้องไมเ่กินวงเงินรวมในมตินี ้
หรือเทียบเทา่  

อายุตราสารหนี ้ : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้  นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้   
สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 
อัตราดอกเบีย้ : ไมเ่กินร้อยละ 6 ตอ่ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมี

หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไข
ของการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ 
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้ นกู้ ดังกล่าวใน
ประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ  
ผู้ ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ ลงทุนสถาบันในประเทศ 
และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในตา่งประเทศ  และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ในคราวเดียวกนั
หรือหลายคราว ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้องซึง่มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

เงื่อนไขอื่นๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นบัแต่วนัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อย
กวา่ยี่สิบห้า (25) คนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือ
กนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุหตผุลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือบอกกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในหนึง่ (1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 17. หนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นทกุคราวนัน้ คณะกรรมการจะต้องมีหนงัสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แจ้งให้ ผู้ ถือหุ้นทุกรายตามทะเบียนผู้ ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนั และให้ลง
พิมพ์โฆษณาในหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทติดต่อกนัสาม (3) วนั 
และไม่น้อยกว่าสาม (3) วนัก่อนวนัประชุม ในหนงัสือบอกกลา่วนัน้ต้องระบสุถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนมุตัิ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแตก่รณี รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วด้วย 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชมุสามญัประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึง่เสนองานท่ีได้จดัท าไปในระยะเวลาที่ลว่งมาและเสนอความคิดที่จะ
ด าเนินการตอ่ไปในภายหน้า 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุ บญัชีก าไรขาดทนุ 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไร 
(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 
(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตรวจสอบบญัชี 
(6) กิจการอื่นๆ  

 



 

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้
ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานดัไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นร้องขอ         
ให้คณะกรรมการนดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามวรรคหนึง่ 

ข้อ 20.  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิออกเสยีงได้หุ้นละหนึง่เสยีงตามจ านวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ ถือหุ้นมีสิทธิมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเอง 
หรือจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสอืให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไมส่ทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติ 
ให้ลงคะแนนลบั ก็ให้ลงคะแนนลบั สว่นวิธีการออกเสียงลงคะแนนลบันัน้ ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนด 

ข้อ 21. ผู้ ถือหุ้นคนใดอาจจะมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉนัทะเช่นนี ้
จะต้องท าเป็นหนังสือ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคล ซึ่งประธานกรรมการก าหนด               
ณ สถานท่ีที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ  

 หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอื ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
ซึง่อยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

(1) จ านวนหุ้น ซึง่ผู้มอบฉนัทะนัน้ถืออยู่ 
(2) ช่ือของผู้ รับมอบฉนัทะ 
(3) ครัง้ที่ และวนั เดือน ปี ของการประชมุที่มอบฉนัทะให้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ          
มีร่วมกนั เว้นแตผู่้ รับมอบฉนัทะจะแถลงต่อที่ประชมุก่อนลงคะแนนวา่ตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉนัทะเพียงบางคน 
โดยระบช่ืุอผู้มอบฉนัทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉนัทะถืออยูด้่วย 

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่
ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนใด
คนหนึง่ ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุครัง้นัน้ได้ 



 

ข้อ 23. ประธานที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบงัคบันี ้ตามล าดบัระเบียบวาระที่ ก าหนดไว้ 
ในหนงัสอืนดัประชุม เว้นแต่ที่ประชมุจะมีมติให้เปลีย่นล าดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่เข้าร่วมประชมุ 

 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดอาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ          
ไมเ่สร็จ ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณาให้ที่ประชมุก าหนด สถานที่ วนั และเวลา
ที่จะประชุมในคราวตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี ใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 24. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฌ) การออกหุ้นกู้  
(ญ) การควบหรือเลกิบริษัท 





หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
เขียนที.่.................................................................................. 
Written at 

วนัท่ี.................เดือน…….............................พ.ศ……............ 
Date               Month                                  Year              

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................สญัชาต.ิ................................................ 
I/We        Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.                       Road           Sub-district 

อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์............................................ 
District                 Province                  Postcode 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................เสยีง ดงันี ้
holding the total amount of                                shares 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 โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย) 
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 

อยูบ้่านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District            Province                                   Postcode                   or 

2. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District                                           Province                                   Postcode                   or 






3. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
District                                           Province                                   Postcode                    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่น 
anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders No. 1/2015 to be held on December 18, 2015 at 13.30 hours at the INET Hall Conference Room, 
IT Floor, Internet Thailand Public Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, 
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
Agenda 1 Chairman inform the Meeting 

(ไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้/ No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 ซึง่ประชมุวนัท่ี 27 เมษายน 2558 
Agenda 2 To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the  
                year 2015 held on 27 April 2015 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนมุตัิการโอนทนุส ารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพื่อน ามาล้างผลขาดทนุ 
     สะสมของบริษัท 
Agenda 3 To consider and approve the transfer of share premium and reserve funds pursuant to the  
       law, to compensate for the accumulated loss 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 



วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตัิการท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อนัเนื่องมาจากการลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตักิารข้อมลู 
       ไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
Agenda 4 To consider and approve transaction on Acquisition of Assets regarding an investment on 
     the construction of the INET Data Center 3 (INET-IDC3) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมลูคา่เสนอขายไมเ่กิน 500,000 บาท หรือ 
       เทียบเทา่ 
Agenda 5 To consider and approve the issuance and offering debenture of not exceeding 500 million 
       baht or equivalent 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 6 Other matters (if any) 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที ่ระบ ุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.  

  
 

ลงช่ือ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 
(.......................................................) 

 
 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
หมายเหต ุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ 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. 

 
 
 



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

The Proxy of the shareholder of Internet Thailand Public Company Limited 

 ในการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ในวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 
ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่น 
 In the Meeting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 to be held on 
December 18, 2015 at 13.30 hours at the INET Hall Conference Room, IT Floor, Internet Thailand Public 
Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok or on 
the date and at the place as may be postponed or changed. 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 






วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

(ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(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 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 
ลงช่ือ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

(.......................................................) 
 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 
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ขัน้ตอน เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1. ถือหุ้นน ำสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงนำมเรียบร้อยแล้ว บริเวณสถำนที่ลงทะเบียนพร้อมทัง้แสดง
บตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตัวข้ำรำชกำรฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทำงฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้นเป็น
ชำวตำ่งประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 

2. ถือหุ้นลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรประชมุ 

กรณีมอบฉันทะ 

1. รับมอบฉนัทะน ำสง่แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีได้กรอกและลงนำมเรียบร้อยแล้วบริเวณสถำนท่ีลงทะเบียน พร้อมทัง้
แสดงบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำรฉบบัจริง หรือหนงัสือเดินทำงฉบบัจริง (กรณีผู้ ถือหุ้น
เป็นชำวตำ่งประเทศ) ของผู้ รับมอบฉนัทะและส ำเนำเอกสำรดงักลำ่ว เพื่อลงทะเบียน 

2. ผู้ รับมอบฉนัทะน ำสง่หนงัสอืมอบฉนัทะ โดยด ำเนินกำร ดงันี ้

2.1 กรอกข้อควำมรำยละเอียดครบถ้วนชดัเจนโดยผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะได้ลงลำยมือช่ือในหนงัสือ
มอบฉนัทะที่ได้แนบมำนี ้และได้ติดอำกรแสตมป์รำคำ 20 บำทเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้บริษัทขอแนะน ำให้ทำ่น
ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข และระบกุำรออกเสยีงในแตล่ะระเบียบวำระ 

2.1.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดำ 
กรุณำแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำรหรือหนงัสอืเดินทำง (หำกเป็นชำว
ตำ่งประเทศ) ของผู้มอบฉนัทะ 

2.1.2 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคล 
กรุณำแนบส ำเนำหนงัสอืรับรองนิติบคุคลของกระทรวงพำณิชย์หรือหนว่ยงำนท่ีมีอ ำนำจรับรอง (ส ำหรับนิติ
บคุคลต่ำงประเทศ) ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองควำมถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ ำนำจลงลำยมือช่ือ
ผกูพนันิติบคุคลนัน้ๆ และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรประจ ำตวัข้ำรำชกำรหรือหนงัสอืเดินทำง 
(หำกเป็นชำวตำ่งประเทศ) ของบคุคลผู้มีอ ำนำจที่ได้ลงนำมในหนงัสอืมอบฉนัทะ 

2.1.3 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็น Custodian  
กรุณำแนบหนงัสือมอบอ ำนำจจำกผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรลงนำมในหนงัสือ
มอบฉันทะแทนและหนังสือยืนยันว่ำผู้ ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญำตประกอบธุรกิจ  
คสัโตเดียน (Custodian) พร้อมแนบหลกัฐำนของผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 



 

2.2 ส ำเนำเอกสำรใดๆ จะต้องมีกำรรับรองส ำเนำถกูต้องโดยผู้มีอ ำนำจ 

2.3 หำกผู้ ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมกำรอิสระของบริษัท สำมำรถมอบให้ ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ  
ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

3. เพื่อควำมสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐำนมำยงับริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวำ่ 1 วนั 

4. ผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรประชมุ 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  

โปรดแสดงหลกัฐำนรับรองกำรเปลีย่นแปลงดงักลำ่วบริเวณสถำนท่ีลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  

1. บริษัทขอสงวนสทิธิในกำรพิจำรณำควำมถกูต้องและครบถ้วนของเอกสำร เพื่อสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชมุ 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมกำรประชมุไมน้่อยกวำ่ 2 ชัว่โมง 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

1. หนึง่หุ้นให้นบัเป็นหนึง่เสยีง 
2. กำรมำประชมุด้วยตนเอง กำรมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ำมำรถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
3. ส ำหรับกำรมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่ำงประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็น

ผู้ดแูลรับฝำกหุ้น สำมำรถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง

เทำ่กนัให้ประธำนในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้ำด 
5. ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมำยหรือข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้แตกตำ่งจำกกรณีปกติก็ให้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมที่

ก ำหนดนัน้ โดยประธำนในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทรำบก่อนกำรลงคะแนนในแตล่ะวำระ 
6. วำระที่ต้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนบัเฉพำะเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสยีง เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย 
แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐำนคะแนนเสยีง 

7. วำระที่ต้องผ่ำนมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะค ำนวณฐำนคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มำประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ท่ีออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐำนคะแนนเสยีง 

8. กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวำ่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 
- บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุำรออกเสยีงไว้ 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรขีดฆำ่ แก้ไขเคร่ืองหมำยหรือข้อควำมที่กรอก โดยไมม่ีลำยมือช่ือก ำกบั 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีกำรออกเสยีงลงคะแนนในวำระนัน้มำกกวำ่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

 



 

 

    

 

 

เรียน : ประธำนกรรมกำร 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

กำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 

วนัท่ี 18 ธนัวำคม 2558 เวลำ 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุ ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขท่ี 1768 อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์ ชัน้ไอที 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

 
 

 ข้ำพเจ้ำ                                                                                                                                            
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  
หมำยเลขบตัรประจ ำตวั                                                   ได้มำเข้ำร่วมกำรประชมุดงักลำ่วข้ำงต้น 
 

ลงช่ือ               ผู้ เข้ำประชมุ 
                                           (_________________________) 

เอกสารส าคัญ – โปรดน ามาในวันประชุม 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ แทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

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

อายุ 67 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที่อยู ่   
 
ต าแหนง่ในบริษัทฯ                                     
วาระการด ารงต าแหนง่                                       
 
 
 
การศกึษา                                                                          
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
ประวตัิการท างาน   
2549 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
 
 

6 สงิหาคม 2491 
ไทย 
63 ซอยลาดพร้าว 102 (เป่ียมจนัทร์) แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ครัง้ที่ 1 ปี 2549 – 2552 
ครัง้ที่ 2 ปี 2552 – 2554 
ครัง้ที่ 3 ปี 2554 – 2556 
ครัง้ที ่4 ปี 2556 – ปัจจบุนั 
-  ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis  
   Arizona State University USA. 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  
  ปี 2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 2 
  ปี 2552  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) 
 



2556 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2548 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท ไดเม็ท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
ศาสตราจารย์กิตติคณุ หลกัสตูรธุรกิจเทคโนโลยีและการ  
จดัการนวตักรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ผู้จดัการโครงการ มลูนิธิเพื่อการศกึษาแหง่ประเทศไทย 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

 
 กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัทฯ 

 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บริษัท ไดเม็ท (สยาม) จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท สหยเูนี่ยน จ ากดั (มหาชน) 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บริษัท แพน ราชเทวี กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 - ไมม่ี  - 

การมีสว่นได้เสยีในการประชมุฯ - ไมม่ี - 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - ไมม่ี -  
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