รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2559
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 13 มิถนุ ายน 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุมวิวฒ
ั นไชย A อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน้ 8
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
___________________
เริ่มประชุมเวลา 13.35 น.
นายภาคภูมิ สุวลักษณ์ ทาหน้ าที่พิธีกรผู้ดาเนินรายการในการประชุมครัง้ นี ้ (“พิธีกร”) พิธีกรได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
และแถลงต่อที่ประชุมว่า ปั จจุบนั บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีทุนจดทะเบียนจานวน
333,333,333 บาท เรี ยกชาระแล้ วทังสิ
้ ้น 250,020,799 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เป็ นหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว 250,020,799 หุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและจะต้
้
องมี
จานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม โดยจานวน
หุ้น ที่ จ าหน่า ยได้ ทัง้ หมดของบริ ษัท คื อ 250,020,799 หุ้น ดัง นัน้ การนับ องค์ ป ระชุมจะต้ อ งมี จานวนหุ้น ไม่น้อยกว่า
83,340,266 หุ้น
ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นับจานวนหุ้น
ทังหมดได้
้
133,755,077 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 53.50 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท จานวน 250,020,799
หุ้น ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจานวนหุ้นนับรวมได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน
3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19
ก่อนเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม พิธีกรชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
ซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้ รับ ณ
ตอนลงทะเบียน ทังนี
้ ้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นมีหนึง่ เสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงชี ้ขาด
โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั
งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 5 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้ าน
โดยบริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
สาหรั บผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอื่นเข้ าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ ว
ในแต่ละวาระ ยกเว้ นวาระที่ 2 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ทา่ นกรุณายกมือ และหากมีผ้ ถู ือหุ้น
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ทา่ นประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้ อยแล้ ว นามานับคะแนนต่อไป
ส่วนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็ นวาระการแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทนัน้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น และหรื อผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ลงในบัตรคะแนนที่บริ ษัทได้ จดั ไว้ ให้ พร้ อมลงนามของท่านในบัตรคะแนน เสร็ จแล้ ว
ให้ ส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อดาเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้น รายใดไม่นาส่งบัตรคะแนนคืนเจ้ าหน้ าที่ หรื อไม่
ลงคะแนนเสียงในบัตรคะแนนให้ ถกู ต้ อง บริ ษัทจะถือว่าเป็ นการงดออกเสียงลงคะแนน
กรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจะถือว่าเป็ นบัตรเสียและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง
•
•
•

บัตรลงคะแนนไม่ได้ ระบุการออกเสียงไว้
บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ ไขเครื่ องหมายหรื อข้ อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกากับ
บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนันมากกว่
้
า 1 ประเภท (ยกเว้ นกรณี Custodian)

การมาประชุมด้ วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้ แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
สาหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน เป็ น
ผู้ดแู ลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ขอให้ ยกมือ และขอความกรุ ณาแจ้ ง
ต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรื อชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อซักถาม แล้ วจึง
แสดงความคิดเห็น หรื อซักถาม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรื อออกไปทากิจธุระด้ านนอก
ห้ องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์ จะลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ หรื อในวาระที่เหลือทัง้ หมดไว้
ล่วงหน้ า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้ โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ มอบให้ แก่ท่านเมื่อขณะ
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ลงทะเบียน และส่งมอบบัตรคะแนนดังกล่าวให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อรวบรวมไว้ สาหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนใน
วาระนันๆ
้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
พิธีกรได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่ องการลงคะแนน
Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ บริ ษัทจัดการประชุม การส่งเอกสาร การแจ้ งข่าวล่วงหน้ า ให้
เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance)
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบรับข้ อเสนอแนะ และบริ ษัทจะนาไปทบทวน หากพบว่ามี
ข้ อบกพร่องก็จะนาไปปรับปรุงสาหรับการประชุมครัง้ ต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว พิธีกรจึง เรี ยนเชิ ญศ.ดร.ไพรั ช ธัชยพงษ์ ประธาน
กรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้ อนรับ และขอบคุณผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน
ที่เข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี ้ จากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวแนะนากรรมการบริ ษัทและผู้เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร.กาธร ไวทยกุล
3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
5. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
6. นายอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
7. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
8. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์
9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการที่ลาประชุม
1. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
2. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิ ส ระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง กรรมการผู้จดั การ และ
รักษาการเลขานุการบริ ษัท
กรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

จากนันประธานฯ
้
ขอให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ กล่าวแนะนาผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
ผู้บริหารที่เข้ าประชุม
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
2. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์ค์
3. นายปิ ยเรศ แซ่หลี

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการอาวุโส
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4. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
5. นายอรรถวุฒิ คาประดิษฐ์
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา

ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการอาวุโส

จากนันประธานฯ
้
ได้ กล่าวแนะนาที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี ้
ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
1. นายเอกจักร
บัวหภักดี
ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สานักงานกฎหมาย แคปปิ ตอล จากัด
1. นางสาวเยาวโรจน์
กลิน่ บุญ
ภายหลังที่กล่าวแนะนาผู้เข้ าร่ วมประชุมครบทุกท่านแล้ ว ประธานฯ ได้ เปิ ดการประชุม วิสามัญผู้ถือ หุ้น
ครัง้ ที่ 1/2559 เพื่อดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่งได้
จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เรี ยบร้ อยแล้ ว และได้ สง่ สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อยแล้ ว รายละเอียดปรากฏตาม สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ประชุมเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2559 ได้ มีการบันทึกไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ใน
วาระที่ 7 ว่าเงินค่าตอบแทนของกรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการดังกล่าวได้ รับค่าตอบแทนเป็ นการ
ส่วนตัว หรื อได้ จ่ายเงินค่าตอบแทนดังกล่าวคืนให้ กบั ผู้ถือหุ้นที่แต่งตังกรรมการแต่
้
ละท่านเข้ ามาทาหน้ าที่เป็ นกรรมการของบริ ษัท
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการ
ทุกท่าน แต่เมื่อกรรมการรับค่าตอบแทนไปแล้ ว ได้ จดั สรรอย่างไรเป็ นเรื่ องของกรรมการแต่ละท่าน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

139,939,777

100

0

0

8,100

-

0

0

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย
แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการ

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ดร.มนต์ชัย หนูสง ซึ่งดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการบริ ษัท ได้
ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยมีผลตังแต่
้ วนั ที่ 7 ตุลาคม 2558 และบริ ษัทยังมิได้ แต่งตังให้
้ บุคคลใดให้ ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการแทน ดร.มนต์ชยั หนูสง
ประธานฯ ได้ ขอให้ นายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ ยืนขึ ้นแสดงตนต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ทัง้ นี ้ นายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนและและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้ อง
คณะกรรมการได้ พิจารณาประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทางานของ นายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์แล้ ว
มีความเห็นว่า นายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษั ท อี ก ทัง้ ไม่มีคุณสมบัติต้ องห้ ามตามกฎหมาย จึ ง เห็ นควรเสนอให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาอนุมัติแ ต่งตัง้ นายอภิรักษ์
ปรี ชญสมบูรณ์ เป็ นกรรมการแทนตาแหน่งของ ดร.มนต์ชยั หนูสง
หลังจากกล่าวรายงาน ประธานฯ ได้ ขอให้ นายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ ออกจากห้ องประชุมจนกว่าการ
ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้จะแล้ วเสร็ จ
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าประธานฯ ควรแจ้ งให้ กบั ที่ประชุมทราบว่ามี บคุ คลภายนอก
เข้ าร่ วมประชุมด้ วย เนื่องจากตนมีความเห็นว่านายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ ไม่ใช่ผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และยังไม่ได้
รับแต่งตังเป็
้ นกรรมการของบริ ษัท และได้ สอบถามว่านายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทที่
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เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้ รับค่าตอบแทนกรรมการเป็ นการส่วนตัว หรื อคืนเงินค่าตอบแทนให้ กบั ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริ ษัท
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทจ่ายค่าตอบแทนให้ กบั กรรมการทุกท่าน หลังจากนันกรรมการจะคื
้
น
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นหรื อไม่ บริ ษัทไม่ทราบ
Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถื อ หุ้น ได้ แ สดงความคิด เห็ นเกี่ ยวกับ การจัดท างบการเงิ น ของบริ ษัทเพื่อ
พัฒนาการบริ หารและประสิทธิ ภาพของบริ ษัท และเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายกิจการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และการที่
บริ ษัทมีกรรมการซึง่ มีความรู้ ความสามารถที่มาจากองค์การโทรศัพท์ ก็เป็ นโอกาสของบริ ษัทในการมองหาตลาดใหม่ใน
การลงทุนอีกทางหนึง่ ด้ วย
นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก นางพัชรา นิธิวาสิน เสนอว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมี
ข้ อเสนอแนะให้ กบั บริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุม ควรทาหนังสือเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ซึ่งบริ ษัทมีช่องทางในการ
รับข้ อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ลงทุนอยูแ่ ล้ ว
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์มีความเชี่ยวชาญที่จะเป็ น
ประโยชน์กบั บริ ษัทอย่างไร
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่า ธุรกิจของบริ ษัทคือการให้ บริ การอินเตอร์ เน็ตจึงจาเป็ นต้ องมีบคุ คลที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้ านนี ้ และนายอภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ ก็เป็ นผู้มีความเชี่ยวชาญธุรกิจด้ านการสือ่ สารที่ทางานให้ กบั TOT
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายอภิ
้
รักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์ เป็ นกรรมการ
บริ ษัทแทนดร.มนต์ชยั หนูสง ซึง่ ลาออกจากการเป็ นกรรมการของบริ ษัท เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่
มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน

136,833,002

99.9917

100

0.0001

1,994,000

-

11,200

0.0082

หมายเหตุ
1. มติ วาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถื อหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย
แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน
333,333,333 บาท เป็ น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ ได้ ออกจาหน่ ายของบริษัทจานวน
83,312,534 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้ วยบริ ษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และให้ กบั ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามโครงการ
ESOP-INET 2016
อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด กาหนดว่า บริ ษัทจะเพิ่มทุนจาก
จานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ ว ได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ ้นเมื่อหุ้นทังหมดได้
้
ออกจาหน่ายและได้ รับชาระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว
หรื อในกรณีห้ นุ ยังจาหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นตามที่กฎหมายกาหนด บริ ษัทจึงมีความจาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม
จานวนทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็ น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน
83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้ เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ จดั สรรให้ แก่
ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2546 ซึง่ ได้ หมดอายุลงแล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจานวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็ น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัทจานวน 83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คาถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 83,312,534 บาท
จากเดิมทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็ น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท
จานวน 83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน

139,943,278

99.9943

0

0

8,000

0.0057

0

0

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 4

พิ จ ารณาอนุ มั ติการแก้ ไ ขเพิ่ม เติม หนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับการลดทุ น
จดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั
ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ ทาการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
คณะกรรมการพิจารณาแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถื อหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คาถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ การแก้ ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

139,943,278

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
99.9943

0

0

8,000

0.0057

0

0

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
ก่ อ นการพิ จ ารณาวาระที่ 5 ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเพิ่ ม ทุน จดทะเบี ย น ประธานฯ ได้ ข อให้
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดารงค์ค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้ชีแ้ จงเหตุผลและความจาเป็ นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทให้ ที่ประชุมรับทราบ

หน้ า 8/21

นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์ค์ รองกรรมการผู้จดั การ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทมีแผน
ที่จะลงทุนสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 สาหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งมีมลู ค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้ านบาท
ทาให้ บริ ษัทมีความจาเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้ างส่วนขยายของโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3
อย่างไรก็ดี ณ ปั จจุบนั การสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 ที่เคยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีความคืบหน้ าไปมากพอสมควร โดยบริ ษัทได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับชมวีดีโอแสดง
ความคืบหน้ าการก่อสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3
จากนันนายวั
้
ลล์ชัย เวชชีวะดารงค์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมู ล
ไอเน็ต 3 ว่า โครงการดังกล่าวตังอยู
้ บ่ ริ เวณปากทางเข้ าของ บริ ษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จากัด ตาบลทับกวาง อาเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยในการสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการดังกล่าว จะแบ่งแผนงานออกเป็ น 3 ระยะดังนี ้
แผนงานระยะที่ 1 ของโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 จะประกอบด้ วย
1) อาคารสานักงาน พื ้นที่ 1,200 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของผู้บริ หารระดับสูงของลูกค้ าและ
ผู้เชี่ยวชาญ
2) อาคารศูนย์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จานวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 1) พืน้ ที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้ บริ การ Data Center และ Cloud Solutions
3) อาคารระบบสนับสนุน (Utility อาคารที่ 1) เพื่อรองรับการดาเนินงานของอาคาร Data Center อาคารที่ 1
แผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 จะประกอบด้ วย
1) อาคารศูนย์ ข้อมูลคอมพิว เตอร์ (Data Center) จานวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 2) พืน้ ที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรั บ การให้ บ ริ ก าร Data Center และ Cloud Solutions
เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1
2) อาคารระบบสนับสนุน จานวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 2) เพื่อรองรับการดาเนินงานของอาคาร
Data Center อาคารที่ 2
3) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) จานวน 1 อาคาร เพื่อเพิ่มกาลังในการจ่ายไฟฟ้าให้ กบั ศูนย์
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ 3 ในแผนงานระยะที่ 2 และ 3
โดยแผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 ดังกล่าวคาดว่าจะใช้ เวลาในการสร้ าง
ประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการก่อสร้ างในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และสามารถดาเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561
แผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 จะประกอบด้ วย
1) อาคารศูนย์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จานวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 3) พืน้ ที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรั บ การให้ บ ริ ก าร Data Center และ Cloud Solutions
เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2
2) อาคารระบบสนับสนุน จานวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 3) เพื่อรองรับการดาเนิ นงานของอาคาร
Data Center อาคารที่ 3 และอาคารที่ 4
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โดยแผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 ดังกล่าวคาดว่าจะใช้ เวลาในการสร้ าง
ประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่ มดาเนินการก่อสร้ างในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และสามารถดาเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561
ปั จจุบนั มีการแจ้ งหนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent) และแจ้ งทางวาจาจากลูกค้ าและคูค่ ้ า 7 ราย คิด
เป็ นสัดส่วนมากกว่าร้ อยละ 65 ของพื ้นที่ให้ บริ การของ INET-IDC3 ทาให้ คาดการณ์ได้ วา่ ภายหลังการเปิ ดให้ บริ การ บริ ษัท
จะมีความแน่นอนของรายได้ คา่ เช่าแล้ วในระดับหนึง่ ซึง่ ช่วยลดความเสีย่ งจากการลงทุนในครัง้ นี ้ได้
จากนันนายวั
้
ลล์ชยั เวชชีวะดารงค์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการจัดหา
แหล่งเงินทุนสาหรับโครงการก่อสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 ดังนี ้
วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน
1. ใช้ เป็ นเงินลงทุนสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สาหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3
จานวน 300 ล้ านบาท ระยะเวลาที่ใช้ เงินประมาณ 3 ปี
2. ใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับ แผนงานระยะที่ 1 2 และ 3 จานวน
487.56 ล้ านบาท ระยะเวลาที่ใช้ เงินประมาณ 3 ปี
3. รองรั บ โครงการออกและเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ให้ แ ก่ ผู้บ ริ ห าร และพนัก งานของบริ ษั ท
อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016)
โดยประมาณการงบประมาณและแหล่ง เงิ น ทุน สาหรั บ แผนงานระยะที่ 2 และ 3 ของโครงการศูน ย์
ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 จะมีจานวน 1,000 ล้ านบาท ซึง่ จะมาจากแหล่งเงินทุนจานวน 2 แหล่งคือ
1. เงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ จานวน 300 ล้ านบาท และ
2. สัญญาเช่าทางการเงิน จานวน 700 ล้ านบาท
อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นี ้ บริ ษัทจะได้ รับเงินจากการเพิ่มทุนจานวน 787.56
ล้ านบาท ดังนัน้ ในส่วนของเงินเพิ่มทุนที่เหลือจากการนาไปใช้ ในการสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 สาหรับแผนงาน
ระยะที่ 2 และ 3 จานวน 487.56 ล้ านบาท บริ ษัทจะนาไปใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการดาเนินงานของบริ ษัทต่อไป
ในส่วนของรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี ้นัน้ บริ ษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน
262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 250,020,799 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 512,541,598 บาท โดย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เสนอขายให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET
2016 จานวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยในรายละเอียดของการออก
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) โดยจะมีการแจ้ งรายละเอียดของ
เรื่ องดังกล่าวในวาระที่ 5
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2. เสนอขายให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสัด ส่ว นการถื อ หุ้น ที่ ผ้ ูถื อ หุ้น แต่ล ะรายถื อ อยู่ ( Right
Offering) จานวน 250,020,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง จะมีการแจ้ งรายละเอียดของเรื่ องดังกล่าวในวาระที่ 8.1
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายอนุ รักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น Amazon Web Services
และ Microsoft หากทัง้ 2 บริ ษัทเข้ ามาในประเทศไทย บริ ษัทมีจดุ ต่างและข้ อได้ เปรี ยบในการแข่งขันอย่างไร
นายวัลล์ ชัย เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่า ขณะนี ้คูแ่ ข่งยังไม่เข้ ามาในประเทศ
ไทย ทาให้ บริ ษัทได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งอย่างน้ อย 2-3 ปี ซึง่ บริ ษัทมองว่าหากบริ ษัทลงทุนโครงการนี ้ช้ าก็จะทาให้ บริ ษัทเสียโอกาส
เนื่องจาก Amazon Web Services นันเป็
้ นระบบที่ใหญ่ที่สดุ ในโลก มีความเสถียรและต้ นทุน แต่อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีจดุ
แข็งเนื่องจากได้ เริ่ มธุรกิจดังกล่าวก่อนในประเทศไทย สาหรับกรณีของ CAT และ TOT มีลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายคือภาครัฐ
แต่บริ ษัทมีลกู ค้ ากลุม่ เป้าหมายคือภาคเอกชน จึงไม่มีความขัดแย้ งกันแต่อย่างใด
นางทิพาภรณ์ อุ นศิริ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น จากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ ที่
คาดว่าจะได้ รับในแต่ละ Phase ประมาณการเท่าใด และจะสามารถเริ่ มรับรู้รายได้ เมื่อใด และบริ ษัทมีกลยุทธ์ในการรักษา
ฐานลูกค้ าอย่างไร
นายวัลล์ ชัย เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้ อซักถามว่า บริ ษัทมีเป้าหมายของอัตราการ
เติบโตของยอดขายไว้ ที่ร้อยละ 30 ต่อปี โดยอยากให้ ผ้ ถู ือหุ้นให้ ความสาคัญกับอัตราการเติบโตของบริ ษัทนอกเหนือจาก
การมองแต่เฉพาะผลกาไร ซึ่งบริ ษัทคาดว่ายอดขายของบริ ษัทจะสามารถเติบโตได้ ในระยะยาว สาหรับกลยุทธ์ ในการ
รักษาลูกค้ านันบริ
้ ษัทเชื่อว่าการให้ บริ การ cloud นันสามารถตอบโจทย์
้
ลกู ค้ าที่มีปัญหาจาก model เก่าได้
นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกค้ ารายใหญ่ 7 รายที่เป็ นลูกค้ า INET-IDC3 ของบริ ษัทมี
ใครบ้ าง มีผ้ รู ับเหมารายย่อยในการวางระบบโครงการ INET-IDC3 เป็ นบริ ษัทใด เนื่องจากความน่าเชื่อถือ และคุณภาพ
ของผู้รับเหมา จะส่งผลต่อคุณภาพของงาน และการส่งมอบงานให้ ทนั ภายในกาหนด และหลั งจากการก่อสร้ างโครงการ
INET-IDC3 ระยะที่ 3 แล้ วเสร็ จ จะต้ องทาการเพิ่มทุน หรื อทา property fund หรื อไม่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่า เนื่องจากเป็ นความลับทางการค้ าระหว่าง
ลูกค้ าและบริ ษัทจึงไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ สาหรับผู้วางระบบนันบริ
้ ษัทใช้ บริ การจาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ ด และชี ้แจง
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนว่าการเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทมีความแข็งแกร่งขึ ้น สาหรับการทา property fund นัน้ บริ ษัทอยู่
ระหว่างศึกษาข้ อมูล
นายภาณุ วัฒน์ เวชยั นต์ วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการประมาณการตัวเลขรายได้ กาไร จากการ
ลงทุนในระยะที่ 2-3 อย่างไรบ้ าง มีรายงานจาก IFA หรื อไม่ ในส่วนของการ Presale นัน้ สามารถแยกสัดส่วนรายได้ ของ
บริ การ Co-Location กับ Cloud Solutions ได้ หรื อไม่ สัดส่วนเป็ นเท่าใด และทาไมบริ ษัทจึงเลือกระดมทุนด้ วยวิธีนี ้ มีการ
วิเคราะห์ด้านดอกเบี ้ย และการบริ หารต้ นทุนอย่างไร
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นายวัลล์ ชัย เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่าการเปิ ดเผยตัวเลขนันอาจจะมี
้
ตอ่
คู่แข่ง ซึ่งเกิดผลเสียกับธุรกิจ สาหรับลูกค้ า Presale ทังหมดเป็
้
น Co-Location สาหรับ Cloud บริ ษัทจะทาการย้ ายลูกค้ า
ปั จจุบนั ไปที่โครงการ INET-IDC3 จังหวัดสระบุรี
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่าสาหรับรายงานของ IFA นันบริ
้ ษัท
จะจัดทาเมื่อการเข้ าลงทุนของบริ ษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานก.ล.ต.กาหนดไว้ สาหรับการมองหาแหล่งเงินทุน
นันบริ
้ ษัทได้ ศกึ ษาช่องทางต่างๆ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้ บริ ษัทมีต้นทุนทางการเงินต่าที่สดุ
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครัง้ นี ้จะทาให้ บริ ษัทกลายเป็ นรัฐวิสาหกิจ
หรื อไม่ และบริ ษัทจะมีการนาพลังงานทาเลือกมาใช้ แทนการก่อสร้ าง Sub Station หรื อไม่
ประธานฯ ตอบข้ อซักถามว่าบริ ษัทให้ ความสาคัญมากในประเด็นเรื่ องรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะกล่าวในวาระถัดไป
นายวัลล์ ชัย เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า Sub Station มีความ
เหมาะสมแล้ ว เนื่องจากความเสถียรไฟฟ้าเป็ นเรื่ องสาคัญ ซึง่ ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาที่ Sub Station เป็ นไฟฟ้า
ที่เสถียรต่อการใช้ งานมากที่สดุ ในขณะนี ้ สาหรับการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ บริ ษัทอยูร่ ะหว่างศึกษาข้ อมูล
นายจุ ลนนท์ ศรี ธัญรั ตน์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก นางพัชรา นิธิวาสิน เสนอให้ กาหนดราคา
ESOP สาหรับผู้บริ หารให้ สงู ขึ ้นกว่าราคาที่เสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้น เพื่อชดเชยความเสีย่ งให้ กบั ผู้ถือหุ้น
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ขอให้ ถามคาถามดังกล่าวในวาระที่เกี่ยวข้ องกับ ESOP
นายพนัส อัสสวิโรจน์ เรื อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินเพิ่มทุนจะเริ่ มมีการนาไปใช้ เมื่อใด และหากรายได้
ของโครงการ INET-IDC3 ไม่เป็ นตามที่กาหนดไว้ และหาก Amazon เข้ ามาในตลาดของประเทศไทย บริ ษัทมีวิธีในการ
รับมืออย่างไร หากองค์กรมีการขยาย บริ ษัทมีบุคลากร และเทคโนโลยี ที่จะรองรับการให้ บริ การ และการดาเนินงานได้
อย่างเพียงพอหรื อไม่
นายวัลล์ ชัย เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถามว่า เงินเพิ่มทุนจะเริ่ มใช้ ประมาณใน
ไตรมาส 4 และเนื่องจากตอนนี ้มีแนวโน้ มว่ารายได้ อาจจะเติบโตได้ ดีได้ ตามแผน ถ้ าหาก Amazon เข้ ามาในประเทศไทย
จะต้ องมี Data Center ก่อน แต่ขณะนี ้ยังไม่มีแผนมาตัง้ Data Center ในไทย บริ ษัทของเรายังมีความสามารถในการ
แข่งขันดีอยู่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า นี่คือสาเหตุที่บริ ษัทปรับแผนงาน
โครงการ INET-IDC3 ระยะที่ 2 และ 3 ให้ เร็ วขึ ้นเนื่องจาก เป็ นโอกาสที่บริ ษัทจะสามารถเป็ นผู้นาตลาด สามารถช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่ได้ วางแผนไว้ สาหรับเรื่ องบุคคลกรนัน้ บริ ษัทให้ ความสาคัญในเรื่ องนี ้ มีการรับ พนักงานเพิ่ม
เพื่อรองรับงานที่โครงการ INET-IDC3
นายสิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาฐานลูกค้ า เพื่อให้
การดาเนินงาน และผลตอบแทนเป็ นไปตามแผนที่วางไว้
นายวั ล ล์ ชั ย เวชชี ว ะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัด การ ตอบข้ อ ซัก ถามว่า บริ ษั ท ได้ ใ ห้ บ ริ ก าร Cloud
Solutions มาเป็ นเวลา 4 ปี และลูกค้ ายังคงใช้ บริ การกับบริ ษัท เนื่ องมาจากบริ ษัทมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ การย้ ายระบบนันมี
้ คา่ ใช้ จ่ายสูง หากบริ ษัทมีบริ การที่มีคณ
ุ ภาพ ลูกค้ าก็จะเลือกใช้ บริ การของบริ ษัทเรา
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึ งนาที่ประชุม เข้ าสู่การพิจารณา
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของ
บริ ษัท บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่ อย (โครงการ ESOPINET 2016)
ประธานฯ ขอให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ กล่าวรายงานวาระนี ้ต่อที่ประชุม

นางมรกต กุลธรรมโยธิ น รายงานต่อที่ ป ระชุม ว่า เพื่ อ เป็ น แรงจูงใจและตอบแทนการปฏิ บัติงานของ
ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยให้ มีความตังใจในการท
้
างานเพื่อสร้ างประโยชน์สงู สุดให้ แก่บริ ษัท
และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็ นการสร้ างประโยชน์ ให้ แก่ผ้ ูถือ หุ้นเนื่ องจากการที่บริ ษัทมี บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมร่ วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นนั ้ จะช่วยให้ บริ ษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงิ นซึ่งจะ
ก่อให้ เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ ้นในอนาคตแก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด
(มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ในจานวน 12,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท
รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 37,500,000 บาท
ทัง้ นี ้ รายละเอียดปรากฏตามสรุ ปสาระสาคัญของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่
ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษั ทย่อย (โครงการ ESOP-INET
2016) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
โดยในการนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย
หลังจากการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทังจ
้ านวน บริ ษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัท ย่อย โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมี
จานวนเท่ากับ 250,020,799 บาท
2. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นไม่ครบตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรร และจานวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 เพี ย งพอที่ จ ะคงสัด ส่ว นการถื อ หุ้น เดิ ม ของผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ที่ เ ป็ น
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะไม่ทาให้ บริ ษัทกลายเป็ นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้ อยละ 49) บริ ษัทจะเสนอขายหุ้นตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ตามจานวนเท่าที่เพียงพอต่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจให้ เท่ากับก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ ้นจาก
การเสนอขายหุ้นจะมีจานวนเท่ากับ 250,020,799 บาท
3. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื ้อหุ้นไม่ครบตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรร และจานวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ไม่เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถื อหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ เ ป็ น
รัฐวิสาหกิจ อันจะไม่ทาให้ บริ ษัทกลายเป็ นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้ อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็ นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นที่เป็ นรัฐวิสาหกิจจะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าว พิจารณาลดสัดส่วนการจองซื ้อหุ้นลงจนไม่ทา
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ให้ บริ ษัทกลายเป็ นรัฐวิสาหกิจ โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจานวนน้ อยกว่า
250,020,799 บาท
นอกจากนี ้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร
ของบริ ษัท มีอานาจดังนี ้
1) พิจารณากาหนดรายนามผู้บริ หารและพนักงานผู้มีสิทธิ ได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
จานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้ รับ
2) เปลีย่ นแปลง เพิ่มหรื อลดจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้บริ หารและพนักงานแต่ละรายมีสทิ ธิได้ รับ
3) กาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยแต่ละรายมี
สิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทังมี
้ อานาจกาหนดจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะใช้ สทิ ธิ
จองซือ้ ได้ ในแต่ละวันจองซือ้ ดังกล่าว ตลอดจนให้ มีอานาจในการดาเนินการต่างๆ ที่จาเป็ นและ
สมควรเกี่ยวกับการกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขาย
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิโครงการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัท
ย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ตามรายละเอียดข้ างต้ น
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายสถาพร ผังนิ รันดร์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ค้ วรเป็ นการเสนอขาย
แบบ Private Placement ไม่ใช่การเสนอขายให้ กับผู้บริ หาร หรื อพนักงานตามโครงการ ESOP-INET 2016 และขอให้
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Period ทีก่ าหนดห้ ามขาย 1 ปี แต่ทยอยขายได้ ทกุ ๆ 3 เดือน หมายความว่าอย่างไร
นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้ อซักถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ
ESOP ตามที่ เ สนอข้ า งต้ น มี วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ตอบแทนผู้บ ริ ห ารและพนักงานให้ ทางานอยู่กับ บริ ษัท ซึ่ง เป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP แต่อย่างไรก็ดี ฝ่ ายบริ หารทราบดีกว่าการเพิ่มทุน
ในครั ง้ นีบ้ ริ ษัทอาจมีปัญหาของการเป็ นรั ฐวิสาหกิจ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ ามาจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนในจานวนที่
น้ อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้ วยเหตุนี ้จึงได้ มีการพิจารณากันว่าอาจมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ ESOPINET 2016 มาเป็ นตัวแปรเพื่อช่วยให้ บริ ษัทไม่ต้องมีปัญหาในเรื่ องการมีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ สาหรับกรณี Silent Period
นัน้ บริ ษัทได้ นาแนวทางของตลาดหลัก ทรั พย์ มาเป็ นตัวอย่างเพื่อ ปรั บใช้ กล่าวคือหุ้นที่เสนอขายให้ กับผู้บริ หารและ
พนักงานถูกห้ ามไม่ให้ ขายเป็ นเวลา 1 ปี แต่สามารถทยอยขายบางส่วนได้ จานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ทุกๆ 3 เดือน
นายศิต ตันศิริ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ผู้บริ หาร
และพนักงานในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ หลักเพื่อตอบแทนการทางานให้ กบั ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท เป็ นไปตามที่ที่
ปรึกษากฎหมายได้ ชี ้แจงในข้ างต้ น
นายสาธิต วิทยากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อหุ้นเกินสิทธิ ได้ หรื อไม่ และขอให้ อธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Period และสอบถามว่าหากพนักงานได้ ห้ นุ แล้ ว และลาออกไป จะมีการดาเนินการอย่างไร
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นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึ กษากฎหมาย ตอบข้ อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื ้อเกินสิท ธิได้
สาหรั บ Silent Period นัน้ หมายความว่าหุ้นที่ผ้ ูบริ หารและพนักงานได้ รับสิทธิ จองซื ้อจะถูกห้ ามขายเป็ นเวลา 1 ปี แต่
สามารถทยอยขายได้ จานวนไม่เกินร้ อยละ 25 ทุกๆ 3 เดือน ในกรณีที่พนักงานได้ พ้นสภาพจากการเป็ นพนักงานของบริษัท
ในระหว่างระยะเวลาห้ ามขายหุ้น พนักงานผู้นนั ้ จะต้ องชดใช้ ค่าเสียหายให้ กับบริ ษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสรุ ป
สาระสาคัญของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
นายธนศักดิ์ ฮุ่ นตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริ ษัทจึงเลือกออก ESOP แทนที่จะเป็ นการออก
Private Placement (PP) หรื อ Warrant
นายศิต ตันศิริ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า เนื่องจากเกณฑ์ของสานักงานก.ล.ต. ฉบับใหม่มี
วิธีการและระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นแบบ PP นานกว่าการใช้ วิธีการนี ้ ซึง่ อาจทาให้ ไม่เป็ นไปตามแผนการใช้ เงินของบริ ษัท
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า การออก Warrant จะยิ่งทาให้
โครงสร้ างนัน้ ซับซ้ อนขึน้ เพราะบริ ษัทมี โครงสร้ างที่มีรัฐวิสาหกิ จเป็ นผู้ถื อหุ้น ซึ่งวิธีการที่บริ ษัทเลือกใช้ นนั ้ มีวิธีการที่
เหมาะสมแล้ ว และผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทก็มิได้ ขดั ข้ อง หากบริ ษัทจะไม่ออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการ
ESOP-INET 2016 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทจองซื ้อหุ้นครบตามจานวนและบริ ษัทไม่ได้ มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจ
นายฐิ ติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริ ษัทมีวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
อย่างไร เพื่อมิให้ ผ้ ถู ือหุ้นใหญ่มีสดั ส่วนที่มากจนทาให้ บริ ษัทเป็ นรัฐวิสาหกิจ
นายศิต ตันศิริ ที่ปรึ กษาทางการเงิน ตอบข้ อซักถามว่า ขึ ้นอยู่กับจานวนผู้ถือหุ้นที่จองซื ้อหุ้น เมื่อทราบ
จานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยจองซื ้อแล้ ว จะนามาคานวณสัดส่วนการจองซื ้อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้ บริ ษัทเป็ น
รัฐวิสาหกิจ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่ม ทุน ให้ แ ก่
ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) และ/หรื อบริ ษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET
2016) จานวน 12,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หน้ า 15/21

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน

129,731,278

92.6975

10,205,000

7.2918

15,000

0.0107

0

0

วาระที่ 6

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละสิบ
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้ าน
2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
พิจารณาอนุ มัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจานวน 250,020,799 บาท เป็ นทุ นจดทะเบียนจานวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้ น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 262,520,799 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ ชีแ้ จงเกี่ ยวกับรายละเอียดและความจาเป็ นการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนในข้ างต้ น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจานวน
262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 250,020,799 บาท เป็ นจานวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจานวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่งที่สง่ มาด้ วย 4) ซึ่งได้
จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริ ษัท ดังรายละเอียดข้ างต้ น
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
Mr.Basant Kumar Dugar เสนอแนะเกี่ยวกับการทาประกันภัย ความรับผิดของกรรมการและเจ้ าหน้ าที่
สาหรับความสูญเสียหรื อค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดหรื อการกระทาผิดที่กรรมการหรื อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบ เนื่องจากประกันภัยดังกล่าวเป็ นประโยชน์ต่อทังบริ
้ ษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ได้ มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรื อกาไร
ของบริ ษัทแต่อย่างใด
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจานวน 262,520,799 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 250,020,799 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนจานวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจานวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
หน้ า 16/21

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน

135,959,178

97.1475

3,984,100

2.8468

งดออกเสียง
บัตรเสีย

8,000

0.0057

0

0

หมายเหตุ
1. มติ ใ นวาระนี ต้ ้ อ งได้ รั บ อนุมัติ ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อยกว่ าสามในสี่ ข องจ านวนเสี ย งทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่ม เติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัท ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 6 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ ให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท ให้ ดาเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิของบริ ษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ ไขและเพิ่มเติมถ้ อยคาเพื่อให้ เป็ นไปตาม
คาสัง่ ของนายทะเบียน
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ดังรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คาถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติ ท่ ี ป ระชุ ม ที่ ป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ การแก้ ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4 เพื่ อให้
สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

137,683,278

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน
98.3794

2,260,000

1.6148

8,000

0.0057

0

0

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 17/21

2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท
ประธานฯ ขอให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การกล่าวรายงานวาระนี ้ต่อที่ประชุม

นางมรกต กุลธรรมโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริ ษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้ างต้ น จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท จานวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 8.1 และ 8.2 ดังนี ้
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่ เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่ วนการถือหุ้น (Right Offering)
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จานวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้น
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดย
เศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ ว บริ ษัทจะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งแสดงความจานงจองซื ้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะ
หมด หรื อไม่สามารถจัดสรรได้ เนื่องจากเป็ นเศษหุ้น หรื อจนกว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื ้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป
อนึง่ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท กรรมการซึง่ เป็ นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ่ เป็ นรัฐวิสาหกิจได้
แจ้ งว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจจะใช้ สิทธิจองซื ้อหุ้นเกินส่วนก็เฉพาะแต่กรณีที่จาเป็ นเพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้น
ของตนในบริ ษัท ให้ เท่ากับก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครัง้ นี ้เท่านัน้ เนื่องจากการให้ ผ้ ถู ือหุ้นจองซื ้อหุ้นเกิดสัดส่วนการ
ถือหุ้นในครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็ นรัฐวิสาหกิจให้ เป็ นไปตาม
สัดส่วนเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมและการเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-INET 2016
และกาหนดให้ วนั ที่ 21 มิถนุ ายน 2559 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื ้อและได้ รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มิถนุ ายน 2559
โดยกาหนดวันจองซื ้อและชาระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
อนึ่ง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็ นครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย
การชาระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้ าเจรจา ทาความตกลง
และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ดาเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
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หน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 3) และ
สารสนเทศเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4) ซึ่งได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 3 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ ปัดทิ ้ง ดังรายละเอียดข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 4) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ วพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง โดยมีผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายพนัส อัสสวิโรจน์ เรื อง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากมีการเพิ่มทุนแล้ ว บริ ษัทคาดว่าการจ่ายเงินปั น
ผลในอนาคตจะเป็ นอย่างไร มีโอกาสได้ รับปั นผลมากขึ ้นหรื อไม่
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่าบริ ษัทจะทายอดขายให้ ได้ ตามที่ตงเป้
ั ้ า ไว้
ซึง่ มีแนวโน้ มว่าบริ ษัทจะสามารถทาได้ เมื่อบริ ษัทมีกาไรก็จะจ่ายกลับคืนไปให้ กบั ผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทจะพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติ ท่ ี ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ านวน
250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
137,683,278

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.3851

2,260,000

1.6149

8,000

-

0

0

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
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2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย
แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่ เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่ าหุ้นที่
ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่ อย ตามโครงการ
ESOP-INET 2016
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จานวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016
อนึ่ง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ หาร มีอานาจพิจารณากาหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) กาหนดรายนามผู้บริ หารและพนักงานผู้มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน และจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผ้ บู ริ หารและพนักงานแต่ละรายจะได้ รับ (2) กาหนดวันจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ผู้บริ หาร และพนักงาน ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย (3)การลงนามในเอกสารคาขออนุญาต คาขอผ่อนผันต่างๆ และ
หลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึง่ รวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาขออนุญาตหรื อ
ขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง และการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยในการนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ตามเงื่อนไข
ที่กาหนดในวาระที่ 5 ข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มา
ด้ วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว
พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จานวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ดังรายละเอียดข้ างต้ น
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คาถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ จากนัน้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
มติ ท่ ี ประชุ ม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุมัติ ก ารจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท จ านวน
12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ แก่ ผู้บริ หาร และพนักงาน
ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ลง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย

137,643,678
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คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
98.3568

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2,299,600

1.6432

8,000

-

0

0

หมายเหตุ
1. มติในวาระนี ้จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย
แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้
นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์ วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจาก Net Bay เข้ าสูต่ ลาดแล้ ว มีการคาดการณ์
ด้ านราคา และผลประกอบการในไตรมาส 2 นี ้อย่างไรบ้ าง ต้ นทุน ค่าใช้ จ่ายดาเนินงาน และโครงสร้ างค่าเสื่อมราคา เป็ น
เท่าไหร่ และบริ ษัทมีการรับรู้รายได้ อย่างไร และเสนอแนะให้ บริ ษัทร่วมกิจกรรม Opportunity day ให้ บอ่ ยขึ ้น
นายวัลล์ ชัย เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ ตอบข้ อซักถามว่า ขึ ้นอยูก่ บั ราคาซื ้อขายในตลาด และ
การขึ ้นลงของราคาหุ้น สาหรับการรับรู้รายได้ นนบริ
ั ้ ษัทต้ องให้ ผ้ สู อบบัญชีเป็ นผู้พิจารณาให้ เป็ นไปตามมาตรฐานทางบัญชี
นางมรกต กุ ลธรรมโยธิ น กรรมการผู้จัดการ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมว่า บริ ษัทสัญญาว่า จะเข้ าร่ วม
Opportunity Day อย่างน้ อยปี ละ 1 ครัง้
Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้ บริ ษัทจัดทา Presentation เป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ น
ประโยชน์กบั นักลงทุนต่างชาติ
คุ ณทิพาภรณ์ อุ นศิริ อาสาพิทกั ษ์ สิทธิ ผ้ ถู ือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย เสนอว่าในการประชุมครัง้
ต่อไปขอให้ มีการเพิ่มรายละเอียดในหน้ าแสดงผลการลงมติการประชุม ควรมีการแจ้ งจานวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้ วย
ตัวเอง และผู้ที่ได้ รับมอบอานาจ และในส่วนของผลคะแนน ควรแยกผลคะแนน ของผู้ที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้ที่ได้ รับ
มอบอานาจ ให้ เห็นอย่างชัดเจน
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมใน
ครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 17.15 น.
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