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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 
บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที่ 13 มถินุายน 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุวิวฒันไชย A อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชัน้ 8 

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.35 น. 

นายภาคภมูิ สวุลกัษณ์ ท าหน้าที่พิธีกรผู้ด าเนินรายการในการประชมุครัง้นี ้(“พิธีกร”) พิธีกรได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น
และแถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนับริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
333,333,333 บาท เรียกช าระแล้วทัง้สิน้ 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19. ระบวุ่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชมุไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ โดยจ านวน
หุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท คือ 250,020,799 หุ้ น ดังนัน้ การนับองค์ประชุมจะต้องมีจ านวนหุ้ นไม่น้อยกว่า 
83,340,266 หุ้น 

ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นบัจ านวนหุ้น
ทัง้หมดได้ 133,755,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัท จ านวน 250,020,799 
หุ้น ซึง่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบัรวมได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 
3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุม พิธีกรชีแ้จงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ในแตล่ะวาระได้ ในบตัรคะแนนท่ีได้รับ ณ  
ตอนลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง (แบบ 1 share: 1 vote) 

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสยีงชีข้าด  
โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั  
งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้น ซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสบิ ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุออกเสยีงคดัค้าน 

โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ หกัออกจากเสยีง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ
ประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนน เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น 
บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว  

ในแตล่ะวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 เฉพาะผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ทา่นกรุณายกมือ และหากมีผู้ ถือหุ้น
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนตามที่ทา่นประสงค์ลงในบตัรคะแนนที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้
ทา่น ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานบัคะแนนตอ่ไป 

ส่วนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระการแต่งตัง้กรรมการบริษัทนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้น และหรือผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนน  
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ลงในบตัรคะแนนท่ีบริษัทได้จดัไว้ให้ พร้อมลงนามของทา่นในบตัรคะแนน เสร็จแล้ว
ให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ ถือหุ้น รายใดไม่น าส่งบัตรคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ หรือไม่
ลงคะแนนเสยีงในบตัรคะแนนให้ถกูต้อง บริษัทจะถือว่าเป็นการงดออกเสยีงลงคะแนน 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง  

• บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงไว้  

• บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

• บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

การมาประชมุด้วยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงได้  

ส าหรับการมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉนัทะให้ คสัโตเดียน เป็น
ผู้ดแูลรับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้  

หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม  ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแจ้ง
ต่อที่ประชุมถึงช่ือของท่านผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของท่านผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถาม  แล้วจึง
แสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะเดินทางกลบั หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอก
ห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง  หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนัน้ๆ  หรือในวาระที่เหลือทัง้หมดไว้
ลว่งหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบตัรคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะ
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ลงทะเบียน และสง่มอบบตัรคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนบัคะแนนเมื่อถึงการนบัคะแนนใน
วาระนัน้ๆ  

ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท  

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์เร่ืองการลงคะแนน 

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุม การส่งเอกสาร การแจ้งข่าวล่วงหน้า ให้
เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ จัดการ ตอบรับข้อเสนอแนะ และบริษัทจะน าไปทบทวน หากพบว่ามี
ข้อบกพร่องก็จะน าไปปรับปรุงส าหรับการประชมุครัง้ตอ่ไป  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงเรียนเชิญศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน
กรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กลา่วต้อนรับ และขอบคณุผู้ เข้าร่วมประชุมทกุท่าน
ที่เข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการบริษัทและผู้ เข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ก าธร ไวทยกลุ กรรมการบริษัท 
3. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการบริษัท 
5. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ  
8. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

คา่ตอบแทน 
9. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการผู้จดัการ และ

รักษาการเลขานกุารบริษัท 
กรรมการที่ลาประชุม 
1. ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง  

และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

จากนัน้ประธานฯ ขอให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ กลา่วแนะน าผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ ดงันี  ้

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ 
2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ค์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายปิยเรศ แซห่ล ี ผู้อ านวยการอาวโุส 



หน้า 4/21 

4. นายศกัดิ์นนท์ กงัสมัฤทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุส 
5. นายอรรถวฒุิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวโุส 
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา ผู้อ านวยการอาวโุส 

จากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน าที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ดงันี ้

ที่ปรึกษาทางการเงนิจากบริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
1. นายเอกจกัร   บวัหภกัดี    

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
1. นางสาวเยาวโรจน์ กลิน่บญุ 

ภายหลงัที่กล่าวแนะน าผู้ เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้เปิดการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น  
ครัง้ที่ 1/2559 เพื่อด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559  

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้
จดัประชุมเมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้สง่ส าเนารายงานการประชุมดงักลา่วให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นวา่ รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัประชมุเมื่อ
วนัท่ี 21 เมษายน 2559 ได้มีการบนัทกึไว้อยา่งถกูต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชมุดงักลา่ว 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ใน
วาระท่ี 7 วา่เงินคา่ตอบแทนของกรรมการซึง่เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการดงักลา่วได้รับคา่ตอบแทนเป็นการ
สว่นตวั หรือได้จ่ายเงินคา่ตอบแทนดงักลา่วคนืให้กบัผู้ ถือหุ้นที่แตง่ตัง้กรรมการแตล่ะทา่นเข้ามาท าหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการ
ทกุทา่น แตเ่มื่อกรรมการรับคา่ตอบแทนไปแล้ว ได้จดัสรรอยา่งไรเป็นเร่ืองของกรรมการแตล่ะทา่น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     139,939,777 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง   8,100 - 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย 

แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการ 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ดร.มนต์ชัย หนูสง ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตัง้แต่วนัที่ 7 ตุลาคม 2558 และบริษัทยงัมิได้แต่งตัง้ให้บุคคลใดให้ด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการแทน ดร.มนต์ชยั หนสูง  

ประธานฯ ได้ขอให้นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์ ยืนขึน้แสดงตนตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

ทัง้นี ้นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เก่ียวข้อง 

คณะกรรมการได้พิจารณาประวตัิการศกึษา ประสบการณ์การท างานของ นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์แล้ว 
มีความเห็นว่า นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท อีกทัง้ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้นายอภิรักษ์  
ปรีชญสมบรูณ์ เป็นกรรมการแทนต าแหนง่ของ ดร.มนต์ชยั หนสูง 

หลงัจากกล่าวรายงาน ประธานฯ ได้ขอให้นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการ
ลงคะแนนเสยีงในวาระนีจ้ะแล้วเสร็จ 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่ประธานฯ ควรแจ้งให้กบัท่ีประชมุทราบวา่มีบคุคลภายนอก
เข้าร่วมประชมุด้วย เนื่องจากตนมีความเห็นวา่นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์ ไม่ใช่ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น และยงัไมไ่ด้
รับแตง่ตัง้เป็นกรรมการของบริษัท และได้สอบถามวา่นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์ ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการบริษัทที่



หน้า 6/21 

เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้รับคา่ตอบแทนกรรมการเป็นการสว่นตวั หรือคืนเงินคา่ตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กบักรรมการทกุท่าน หลงัจากนัน้กรรมการจะคืน
ให้กบัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่บริษัทไมท่ราบ 

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้ น ได้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดท างบการเงินของบริษัทเพื่อ
พฒันาการบริหารและประสิทธิภาพของบริษัท และเสนอแนะเก่ียวกบัการขยายกิจการไปลงทนุในธุรกิจอื่นๆ และการที่
บริษัทมีกรรมการซึง่มีความรู้ ความสามารถที่มาจากองค์การโทรศพัท์ ก็เป็นโอกาสของบริษัทในการมองหาตลาดใหมใ่น
การลงทนุอีกทางหนึง่ด้วย 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะจาก นางพชัรา นิธิวาสนิ เสนอวา่หากทา่นผู้ ถือหุ้นมี
ข้อเสนอแนะให้กบับริษัทท่ีไมเ่ก่ียวข้องกบัวาระการประชมุ ควรท าหนงัสอืเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซึ่งบริษัทมีช่องทางในการ
รับข้อเสนอแนะตา่งๆ ของผู้ลงทนุอยูแ่ล้ว  

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์มีความเช่ียวชาญที่จะเป็น
ประโยชน์กบับริษัทอยา่งไร 

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่ ธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการอินเตอร์เน็ตจึงจ าเป็นต้องมีบคุคลที่มีความ
เช่ียวชาญในด้านนี ้และนายอภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์ ก็เป็นผู้มีความเช่ียวชาญธุรกิจด้านการสือ่สารท่ีท างานให้กบั TOT  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี  ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแต่งตัง้นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เป็นกรรมการ
บริษัทแทนดร.มนต์ชยั หนสูง ซึง่ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี  ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     136,833,002 99.9917 

ไมเ่ห็นด้วย 100 0.0001 

งดออกเสยีง   1,994,000 - 

บตัรเสยี   11,200 0.0082 

หมายเหตุ 
1. มติวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย 

แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ รายงานตอ่ที่ประชมุว่าเนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น และให้กบัผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ 
ESOP-INET 2016  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั ก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทนุจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้เมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหนา่ยและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
หรือในกรณีหุ้นยงัจ าหนา่ยไมค่รบ หุ้นที่เหลอืต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้น  

ดงันัน้ เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
จ านวนทนุจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 
83,312,534 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจดัสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่ได้จดัสรรให้แก่  
ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2546 ซึง่ได้หมดอายลุงแล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 83,312,534 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 83,312,534 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,312,534 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท
จ านวน 83,312,534 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     139,943,278 99.9943 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง   8,000 0.0057 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงั
ไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัท ดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระท่ี 3 ข้างต้น  

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท าการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงัรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     139,943,278 99.9943 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง   8,000 0.0057 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ก่อนการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเร่ืองที่เ ก่ียวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้ขอให้  
นายวลัล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทให้ที่ประชมุรับทราบ 
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นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ค์ รองกรรมการผู้จดัการ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากปัจจบุนั บริษัทมีแผน
ที่จะลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งมีมลูคา่โครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท 
ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทนุเพื่อลงทนุในการสร้างสว่นขยายของโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3  

อยา่งไรก็ดี ณ ปัจจบุนั การสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 ที่เคยได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 18 ธันวาคม 2558 มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร โดยบริษัทได้ให้ผู้ ถือหุ้นรับชมวีดีโอแสดง
ความคืบหน้าการก่อสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3  

จากนัน้นายวลัล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รายงานต่อที่ประชุมเก่ียวกบัโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูล 
ไอเน็ต 3 วา่ โครงการดงักลา่วตัง้อยูบ่ริเวณปากทางเข้าของ บริษัท ปนูซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากดั ต าบลทบักวาง อ าเภอ
แก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ โดยในการสร้างศนูย์ปฏิบตัิการดงักลา่ว จะแบง่แผนงานออกเป็น 3 ระยะดงันี ้ 

แผนงานระยะที่ 1 ของโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 จะประกอบด้วย 

1) อาคารส านกังาน พืน้ท่ี 1,200 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของผู้บริหารระดบัสงูของลกูค้าและ
ผู้ เช่ียวชาญ 

2) อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จ านวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 1) พืน้ที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solutions 

3) อาคารระบบสนบัสนนุ (Utility อาคารที่ 1) เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร Data Center อาคารที่ 1 

แผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 จะประกอบด้วย 

1) อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จ านวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 2) พืน้ที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solutions 
เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 

2) อาคารระบบสนบัสนุน จ านวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 2)  เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร 
Data Center อาคารท่ี 2 

3) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) จ านวน 1 อาคาร เพื่อเพิ่มก าลงัในการจ่ายไฟฟ้าให้กบัศนูย์
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ 3  ในแผนงานระยะที่ 2 และ 3  

โดยแผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 ดงักลา่วคาดว่าจะใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และสามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

แผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 จะประกอบด้วย 

1) อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จ านวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 3) พืน้ที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solutions 
เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 

2) อาคารระบบสนบัสนุน จ านวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 3) เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร 
Data Center อาคารท่ี 3 และอาคารท่ี 4 
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โดยแผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 ดงักลา่วคาดว่าจะใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และสามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

ปัจจบุนัมีการแจ้งหนงัสอืแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) และแจ้งทางวาจาจากลกูค้าและคูค้่า 7 ราย คิด
เป็นสดัสว่นมากกวา่ร้อยละ 65 ของพืน้ท่ีให้บริการของ INET-IDC3 ท าให้คาดการณ์ได้วา่ภายหลงัการเปิดให้บริการ บริษัท
จะมีความแนน่อนของรายได้คา่เช่าแล้วในระดบัหนึง่ ซึง่ช่วยลดความเสีย่งจากการลงทนุในครัง้นีไ้ด้   

จากนัน้นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รายงานตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ และการจดัหา
แหลง่เงินทนุส าหรับโครงการก่อสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 ดงันี ้

วตัถปุระสงค์ในการเพิ่มทนุ 

1. ใช้เป็นเงินลงทุนสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 ( INET-IDC3) ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 
จ านวน 300 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี 

2. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับแผนงานระยะที่ 1 2 และ 3 จ านวน 
487.56 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี 

3. รองรับโครงการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ บริหาร และพนักงานของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ย (โครงการ ESOP-INET 2016) 

โดยประมาณการงบประมาณและแหล่งเงินทุนส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ของโครงการศูนย์
ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 จะมีจ านวน 1,000 ล้านบาท ซึง่จะมาจากแหลง่เงินทนุจ านวน 2 แหลง่คือ  

1. เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทนุในครัง้นี ้จ านวน 300 ล้านบาท และ 
2. สญัญาเช่าทางการเงิน จ านวน 700 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นี ้บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทนุจ านวน 787.56 
ล้านบาท ดงันัน้ ในสว่นของเงินเพิ่มทนุท่ีเหลือจากการน าไปใช้ในการสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 ส าหรับแผนงาน
ระยะที่ 2 และ 3 จ านวน 487.56 ล้านบาท บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนส าหรับการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

ในสว่นของรายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนในคราวนีน้ัน้ บริษัทจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
262,520,799 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 262,520,799 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1. เสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 
2016 จ านวนไมเ่กิน 12,500,000 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในรายละเอียดของการออก
และเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอ่ย (โครงการ ESOP-INET 2016) โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดของ
เร่ืองดงักลา่วในวาระท่ี 5  
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2. เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) จ านวน 250,020,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ จะมีการแจ้งรายละเอียดของเร่ืองดงักลา่วในวาระท่ี 8.1 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกับคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น Amazon Web Services 
และ Microsoft หากทัง้ 2 บริษัทเข้ามาในประเทศไทย บริษัทมีจดุตา่งและข้อได้เปรียบในการแขง่ขนัอยา่งไร  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามวา่ ขณะนีคู้แ่ขง่ยงัไม่เข้ามาในประเทศ
ไทย ท าให้บริษัทได้เปรียบคูแ่ขง่อยา่งน้อย 2-3 ปี ซึง่บริษัทมองวา่หากบริษัทลงทนุโครงการนีช้้าก็จะท าให้บริษัทเสยีโอกาส 
เนื่องจาก Amazon Web Services นัน้เป็นระบบที่ใหญ่ที่สดุในโลก มีความเสถียรและต้นทนุ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีจดุ
แข็งเนื่องจากได้เร่ิมธุรกิจดงักลา่วก่อนในประเทศไทย ส าหรับกรณีของ CAT และ TOT มีลกูค้ากลุม่เป้าหมายคือภาครัฐ 
แตบ่ริษัทมีลกูค้ากลุม่เปา้หมายคือภาคเอกชน จึงไมม่ีความขดัแย้งกนัแตอ่ยา่งใด 

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ที่ 
คาดวา่จะได้รับในแตล่ะ Phase ประมาณการเทา่ใด และจะสามารถเร่ิมรับรู้รายได้เมื่อใด และบริษัทมีกลยทุธ์ในการรักษา
ฐานลกูค้าอยา่งไร 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซกัถามว่า บริษัทมีเป้าหมายของอตัราการ
เติบโตของยอดขายไว้ที่ร้อยละ 30 ต่อปี โดยอยากให้ผู้ ถือหุ้นให้ความส าคญักบัอตัราการเติบโตของบริษัทนอกเหนือจาก
การมองแต่เฉพาะผลก าไร ซึ่งบริษัทคาดว่ายอดขายของบริษัทจะสามารถเติบโตได้ในระยะยาว  ส าหรับกลยุทธ์ในการ
รักษาลกูค้านัน้บริษัทเช่ือวา่การให้บริการ cloud นัน้สามารถตอบโจทย์ลกูค้าที่มีปัญหาจาก model เก่าได้  

นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ลกูค้ารายใหญ่ 7 รายที่เป็นลกูค้า INET-IDC3 ของบริษัทมี
ใครบ้าง มีผู้ รับเหมารายย่อยในการวางระบบโครงการ INET-IDC3 เป็นบริษัทใด เนื่องจากความน่าเช่ือถือ และคณุภาพ
ของผู้ รับเหมา จะสง่ผลต่อคณุภาพของงาน และการสง่มอบงานให้ทนัภายในก าหนด และหลังจากการก่อสร้างโครงการ 
INET-IDC3 ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ จะต้องท าการเพิ่มทนุ หรือท า property fund หรือไม ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามวา่ เนื่องจากเป็นความลบัทางการค้าระหวา่ง
ลกูค้าและบริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมลูได้ ส าหรับผู้วางระบบนัน้บริษัทใช้บริการจาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และชีแ้จง
เก่ียวกบัการเพิ่มทนุวา่การเพิ่มทนุในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทมีความแข็งแกร่งขึน้ ส าหรับการท า property fund นัน้ บริษัทอยู่
ระหวา่งศกึษาข้อมลู  

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า มีการประมาณการตวัเลขรายได้ ก าไร จากการ
ลงทนุในระยะที่ 2-3 อย่างไรบ้าง มีรายงานจาก IFA หรือไม่ ในสว่นของการ Presale นัน้ สามารถแยกสดัสว่นรายได้ของ
บริการ Co-Location กบั Cloud Solutions ได้หรือไม่ สดัสว่นเป็นเทา่ใด และท าไมบริษัทจึงเลือกระดมทนุด้วยวิธีนี ้มีการ
วิเคราะห์ด้านดอกเบีย้ และการบริหารต้นทนุอยา่งไร 



หน้า 12/21 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามว่าการเปิดเผยตวัเลขนัน้อาจจะมีตอ่
คู่แข่ง ซึ่งเกิดผลเสียกบัธุรกิจ ส าหรับลกูค้า Presale ทัง้หมดเป็น Co-Location ส าหรับ Cloud บริษัทจะท าการย้ายลกูค้า
ปัจจบุนัไปท่ีโครงการ INET-IDC3 จงัหวดัสระบรีุ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมวา่ส าหรับรายงานของ IFA นัน้บริษัท
จะจดัท าเมื่อการเข้าลงทนุของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังานก.ล.ต.ก าหนดไว้  ส าหรับการมองหาแหลง่เงินทนุ
นัน้บริษัทได้ศกึษาช่องทางตา่งๆ ในการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื่อให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินต ่าที่สดุ 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครัง้นีจ้ะท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือไม ่และบริษัทจะมีการน าพลงังานทาเลอืกมาใช้แทนการก่อสร้าง Sub Station หรือไม ่

ประธานฯ ตอบข้อซกัถามวา่บริษัทให้ความส าคญัมากในประเด็นเร่ืองรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะกลา่วในวาระถดัไป 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า Sub Station มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากความเสถียรไฟฟา้เป็นเร่ืองส าคญั ซึง่ไฟฟา้จากการไฟฟา้สว่นภมูิภาคมาที่ Sub Station เป็นไฟฟา้
ที่เสถียรตอ่การใช้งานมากที่สดุในขณะนี ้ส าหรับการน าพลงังานทางเลอืกมาใช้ บริษัทอยูร่ะหวา่งศกึษาข้อมลู 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ ถือหุ้น และผู้ รับมอบฉันทะจาก นางพชัรา นิธิวาสิน เสนอให้ก าหนดราคา 
ESOP ส าหรับผู้บริหารให้สงูขึน้กวา่ราคาที่เสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้น เพื่อชดเชยความเสีย่งให้กบัผู้ ถือหุ้น 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ขอให้ถามค าถามดงักลา่วในวาระท่ีเก่ียวข้องกบั ESOP 

นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เงินเพิ่มทนุจะเร่ิมมีการน าไปใช้เมื่อใด และหากรายได้
ของโครงการ INET-IDC3 ไม่เป็นตามที่ก าหนดไว้ และหาก Amazon เข้ามาในตลาดของประเทศไทย บริษัทมีวิธีในการ
รับมืออย่างไร หากองค์กรมีการขยาย บริษัทมีบุคลากร และเทคโนโลยี ที่จะรองรับการให้บริการ และการด าเนินงานได้
อยา่งเพียงพอหรือไม่ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามวา่ เงินเพิ่มทนุจะเร่ิมใช้ประมาณใน
ไตรมาส 4 และเนื่องจากตอนนีม้ีแนวโน้มวา่รายได้อาจจะเติบโตได้ดีได้ตามแผน ถ้าหาก Amazon เข้ามาในประเทศไทย
จะต้องมี Data Center ก่อน แต่ขณะนีย้งัไม่มีแผนมาตัง้ Data Center ในไทย บริษัทของเรายงัมีความสามารถในการ
แขง่ขนัดีอยู ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมวา่ น่ีคือสาเหตทุี่บริษัทปรับแผนงาน
โครงการ INET-IDC3 ระยะที่ 2 และ 3 ให้เร็วขึน้เนื่องจาก เป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถเป็นผู้น าตลาด สามารถช่วงชิง
สว่นแบ่งทางการตลาดตามที่ได้วางแผนไว้ ส าหรับเร่ืองบคุคลกรนัน้ บริษัทให้ความส าคญัในเร่ืองนี ้มีการรับพนกังานเพิ่ม
เพื่อรองรับงานท่ีโครงการ INET-IDC3  

นายสิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีกลยทุธ์อยา่งไรในการรักษาฐานลกูค้า เพื่อให้
การด าเนินงาน และผลตอบแทนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผู้ จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้บริการ Cloud 
Solutions มาเป็นเวลา 4 ปี และลูกค้ายังคงใช้บริการกับบริษัท เนื่องมาจากบริษัทมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลกูค้าได้ การย้ายระบบนัน้มีคา่ใช้จ่ายสงู หากบริษัทมีบริการที่มีคณุภาพ ลกูค้าก็จะเลอืกใช้บริการของบริษัทเรา 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึ งน าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีเก่ียวข้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ
บริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-
INET 2016) 

ประธานฯ ขอให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ กลา่วรายงานวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตัง้ใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัท
และผู้ ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นัน้จะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึน้ในอนาคตแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ในจ านวน 12,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท 
รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 37,500,000 บาท 

ทัง้นี ้รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคญัของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ 
ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 
2016) (สิง่ที่สง่มาด้วย 5) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

โดยในการนี ้บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย 
หลงัจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ภายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

1. ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น
ที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทัง้จ านวน บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร 
และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยทนุจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้นจะมี
จ านวนเทา่กบั 250,020,799 บาท 

2. ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นไมค่รบตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้ นเดิมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ที่ เป็น
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะไมท่ าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) บริษัทจะเสนอขายหุ้นตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ตามจ านวนเทา่ที่เพียงพอตอ่การรักษาสดัสว่นการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เท่ากบัก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จาก
การเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนเทา่กบั 250,020,799 บาท 

3. ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นไมค่รบตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ไม่เพียงพอที่จะคงสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ อนัจะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็นตวัแทน
ของผู้ ถือหุ้นที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะขอให้ผู้ ถือหุ้นดงักลา่ว พิจารณาลดสดัสว่นการจองซือ้หุ้นลงจนไมท่ า
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ให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนน้อยกว่า 
250,020,799 บาท 

นอกจากนี ้คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท มีอ านาจดงันี ้

1) พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
จ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้บริหารและพนกังานแตล่ะรายดงักลา่วจะได้รับ  

2) เปลีย่นแปลง เพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุของผู้บริหารและพนกังานแตล่ะรายมีสทิธิได้รับ 

3) ก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทและ/หรือบริษัทยอ่ยแตล่ะรายมี
สทิธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ รวมทัง้มีอ านาจก าหนดจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะใช้สทิธิ
จองซือ้ได้ในแต่ละวันจองซือ้ดังกล่าว ตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและ
สมควรเก่ียวกบัการก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีมีการเสนอขาย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิโครงการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัท
ยอ่ย (โครงการ ESOP-INET 2016) ตามรายละเอียดข้างต้น 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ ถือหุ้น มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้นีค้วรเป็นการเสนอขาย
แบบ Private Placement ไม่ใช่การเสนอขายให้กับผู้บริหาร หรือพนักงานตามโครงการ ESOP-INET 2016 และขอให้
อธิบายเพิ่มเติมเก่ียวกบั Silent Period ทีก่ าหนดห้ามขาย 1 ปี แตท่ยอยขายได้ทกุๆ 3 เดือน หมายความวา่อยา่งไร  

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซกัถามวา่ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตามโครงการ 
ESOP ตามที่เสนอข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผู้ บริหารและพนักงานให้ท างานอยู่กับบริษัท  ซึ่งเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตามโครงการ ESOP แต่อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารทราบดีกวา่การเพิ่มทนุ
ในครัง้นีบ้ริษัทอาจมีปัญหาของการเป็นรัฐวิสาหกิจ หากผู้ ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนในจ านวนที่  
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตนุีจ้ึงได้มีการพิจารณากนัวา่อาจมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุตามโครงการ ESOP-
INET 2016 มาเป็นตวัแปรเพื่อช่วยให้บริษัทไมต้่องมปัีญหาในเร่ืองการมสีถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ส าหรับกรณี Silent Period 
นัน้บริษัทได้น าแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์มาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้ กล่าวคือหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้ บริหารและ
พนกังานถกูห้ามไมใ่ห้ขายเป็นเวลา 1 ปี แตส่ามารถทยอยขายบางสว่นได้จ านวนไมเ่กินร้อยละ 25 ทกุๆ 3 เดือน 

นายศิต ตันศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กบัผู้บริหาร
และพนกังานในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์หลกัเพื่อตอบแทนการท างานให้กบัผู้บริหารและพนกังานของบริษัท เป็นไปตามที่ที่
ปรึกษากฎหมายได้ชีแ้จงในข้างต้น 

นายสาธิต วิทยากร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้หุ้นเกินสิทธิได้หรือไม ่และขอให้อธิบาย
เพิ่มเติมเก่ียวกบั Silent Period และสอบถามวา่หากพนกังานได้หุ้นแล้ว และลาออกไป จะมีการด าเนินการอยา่งไร 
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นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซกัถามว่า ผู้ ถือหุ้นสามารถจองซือ้เกินสิทธิได้ 
ส าหรับ Silent Period นัน้หมายความว่าหุ้นที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับสิทธิจองซือ้จะถูกห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี แต่
สามารถทยอยขายได้จ านวนไมเ่กินร้อยละ 25 ทกุๆ 3 เดือน ในกรณีที่พนกังานได้พ้นสภาพจากการเป็นพนกังานของบริษัท
ในระหว่างระยะเวลาห้ามขายหุ้น พนักงานผู้นัน้จะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสรุป
สาระส าคัญของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

นายธนศักดิ์  ฮุ่นตระกูล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเลือกออก ESOP แทนที่จะเป็นการออก 
Private Placement (PP) หรือ Warrant  

นายศิต ตันศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซกัถามวา่ เนื่องจากเกณฑ์ของส านกังานก.ล.ต. ฉบบัใหม่มี
วิธีการและระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นแบบ PP นานกวา่การใช้วิธีการนี ้ซึง่อาจท าให้ไมเ่ป็นไปตามแผนการใช้เงินของบริษัท 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมว่า การออก Warrant จะยิ่งท าให้
โครงสร้างนัน้ซับซ้อนขึน้เพราะบริษัทมีโครงสร้างที่มีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ ถือหุ้น ซึ่งวิธีการที่บริษัทเลือกใช้นัน้มีวิธีการที่
เหมาะสมแล้ว และผู้บริหารและพนกังานของบริษัทก็มิได้ขดัข้อง หากบริษัทจะไม่ออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการ 
ESOP-INET 2016 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซือ้หุ้นครบตามจ านวนและบริษัทไมไ่ด้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการลดสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นใหญ่
อยา่งไร เพื่อมิให้ผู้ ถือหุ้นใหญ่มีสดัสว่นท่ีมากจนท าให้บริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจ 

นายศิต ตันศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซกัถามว่า ขึน้อยู่กับจ านวนผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้น เมื่อทราบ
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นรายย่อยจองซือ้แล้ว จะน ามาค านวณสดัส่วนการจองซือ้ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้บริษัทเป็น
รัฐวิสาหกิจ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี  ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 
ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 
2016) จ านวน 12,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     129,731,278 92.6975 

ไมเ่ห็นด้วย 10,205,000 7.2918 

งดออกเสยีง   15,000 0.0107 

บตัรเสยี   0 0 

 



หน้า 16/21 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละสบิ 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุออกเสยีงคดัค้าน 

2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ชีแ้จงเก่ียวกับรายละเอียดและความจ าเป็นการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนในข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 262,520,799 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ในแบบ
รายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สง่ที่สง่มาด้วย 4) ซึ่งได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ่มทนุจดทะเบียน
บริษัท ดงัรายละเอียดข้างต้น 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

Mr.Basant Kumar Dugar เสนอแนะเก่ียวกับการท าประกันภยัความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
ส าหรับความสญูเสียหรือคา่เสียหายอนัเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระท าผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้อง
รับผิดชอบ เนื่องจากประกนัภยัดงักลา่วเป็นประโยชน์ต่อทัง้บริษัทและผู้ ถือหุ้น และไม่ได้มีผลกระทบตอ่ราคาหุ้นหรือก าไร
ของบริษัทแตอ่ยา่งใด 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 262,520,799 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 262,520,799 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     135,959,178 97.1475 

ไมเ่ห็นด้วย 3,984,100 2.8468 
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งดออกเสยีง   8,000 0.0057 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีต้้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในวาระท่ี 6 ข้างต้น  

ทัง้นี ้ให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัท ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงัรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     137,683,278 98.3794 

ไมเ่ห็นด้วย 2,260,000 1.6148 

งดออกเสยีง   8,000 0.0057 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการกลา่วรายงานวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

นางมรกต กลุธรรมโยธิน รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้ น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของ
บริษัท จ านวน 262,520,799 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 8.1 และ 8.2 ดงันี ้

วาระที่ 8.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ 
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
จ านวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้น 
แตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่โดย
เศษของหุ้นให้ปัดทิง้ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นตามสดัสว่นในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นที่เหลือให้แก่ผู้ ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสดัสว่นตามสดัสว่นการถือหุ้นจนกวา่จะ
หมด หรือไมส่ามารถจดัสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซือ้หุ้นดงักลา่วอีกตอ่ไป 

อนึง่ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึง่เป็นตวัแทนจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึง่เป็นรัฐวิสาหกิจได้
แจ้งว่า ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นเกินสว่นก็เฉพาะแต่กรณีที่จ าเป็นเพื่อคงสดัสว่นการถือหุ้น
ของตนในบริษัท ให้เท่ากบัก่อนการเพิ่มทนุจดทะเบียนในครัง้นีเ้ท่านัน้ เนื่องจากการให้ผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นเกิดสดัสว่นการ
ถือหุ้นในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อต้องการรักษาสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
สดัสว่นเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมและการเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-INET 2016 

และก าหนดให้วนัที่ 21 มิถนุายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้และได้รับการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 22 มิถนุายน 2559 

โดยก าหนดวนัจองซือ้และช าระคา่หุ้นสามญัเพิ่มทนุในวนัที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2559  

อนึ่ง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เป็นครัง้เดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย 
การช าระคา่หุ้น เง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง 
และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ดงักลา่ว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนัตา่งๆ และหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อ
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หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 3) และ
สารสนเทศเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายถืออยู ่(Right Offering) ในราคาหุ้นละ 3 บาท และในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้น
สามญัเพิ่มทนุใหม ่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ ดงัรายละเอียดข้างต้น 

ทัง้นี ้รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้วพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ หลงัจากมีการเพิ่มทนุแล้ว บริษัทคาดวา่การจ่ายเงินปัน
ผลในอนาคตจะเป็นอยา่งไร มีโอกาสได้รับปันผลมากขึน้หรือไม่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามวา่บริษัทจะท ายอดขายให้ได้ตามที่ตัง้เป้าไว้ 
ซึง่มีแนวโน้มวา่บริษัทจะสามารถท าได้ เมื่อบริษัทมีก าไรก็จะจ่ายกลบัคืนไปให้กบัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะพยายามอยา่งเต็ม
ความสามารถ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
250,020,799 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู ่(Right Offering) ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย     137,683,278 98.3851 

ไมเ่ห็นด้วย 2,260,000 1.6149 

งดออกเสยีง   8,000 - 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
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2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่ออกเสยีง เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย 
แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ 
ESOP-INET 2016 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวน 12,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 

อนึ่ง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว เช่น (1) ก าหนดรายนามผู้บริหารและพนกังานผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน และจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุที่ผู้บริหารและพนกังานแต่ละรายจะได้รับ (2) ก าหนดวนัจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
ผู้บริหาร และพนกังาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (3)การลงนามในเอกสารค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ และ
หลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว ซึง่รวมถึงการติดตอ่ และการยื่นค าขออนญุาตหรือ
ขอผอ่นผนั เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควร
เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว 

โดยในการนี ้บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามโครงการ ESOP-INET 2016 ตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดในวาระท่ี 5 ข้างต้น 

ทัง้นี ้โปรดพิจารณารายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ตามแบบรายงานการเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มา
ด้วย 3) และสารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว
พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท จ านวน 12,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ดงัรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
12,500,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ให้แก่ ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย     137,643,678 98.3568 
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ไมเ่ห็นด้วย 2,299,600 1.6432 

งดออกเสยีง   8,000 - 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีง เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย 

แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้  

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าหลงัจาก Net Bay เข้าสูต่ลาดแล้ว มีการคาดการณ์
ด้านราคา และผลประกอบการในไตรมาส 2 นีอ้ย่างไรบ้าง ต้นทนุ ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และโครงสร้างคา่เสื่อมราคา เป็น
เทา่ไหร่ และบริษัทมีการรับรู้รายได้อยา่งไร และเสนอแนะให้บริษัทร่วมกิจกรรม Opportunity day ให้บอ่ยขึน้ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ ตอบข้อซกัถามวา่ ขึน้อยูก่บัราคาซือ้ขายในตลาด และ
การขึน้ลงของราคาหุ้น ส าหรับการรับรู้รายได้นัน้บริษัทต้องให้ผู้สอบบญัชีเป็นผู้พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบญัชี 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้ จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสญัญาว่าจะเข้าร่วม 
Opportunity Day อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดท า Presentation เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
ประโยชน์กบันกัลงทนุตา่งชาติ 

คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  เสนอว่าในการประชุมครัง้
ต่อไปขอให้มีการเพิ่มรายละเอียดในหน้าแสดงผลการลงมติการประชมุ ควรมีการแจ้งจ านวนผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุด้วย
ตวัเอง และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ และในสว่นของผลคะแนน ควรแยกผลคะแนน ของผู้ที่มาประชมุด้วยตนเอง และผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ ให้เห็นอยา่งชดัเจน 

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชมุใน
ครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุเวลา 17.15 น. 

 
 

 
(นางมรกต กลุธรรมโยธิน) 
      กรรมการผู้จดัการ 

 
 


