


 
 

 

 

 

 

 

 

ที่ INET  OM 0353/2018 
      วนัท่ี 19 มีนาคม 2561 
เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2561 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย เอกสารประกอบการประชมุ 

1. รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
2. รายงานประจ าปี 2560 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณา

วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4) 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
4. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
6. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 
7. ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 
8. ข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 
9. เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน 
10. ขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
11. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชมุได้ 
12. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ได้จาก 

http://ir.inet.co.th/) 
13. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จดัการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์  ชัน้ไอที  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่  1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

http://ir.inet.co.th/


 
 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้าม)ี 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  21 เมษายน 2560 

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เมื่อวนัที่ 21 เมษายน 2560 และได้จัดท า
รายงานการประชุมสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว พร้อมทัง้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
21 เมษายน 2560 
การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 (รายละเอียดตามสิ่ง

ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ  
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมตใินวาระนี ้
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ

บัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 
ความเป็นมาและเหตผุล : งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชีรับ
อนญุาตและผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่
ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิและรับรองงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี โดยงบการเงินของบริษัท
ดงักลา่วได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2560 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 49 “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารอง ไม่น้อยกวา่ ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกั
ด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทนุจดทะเบียน เว้น
แตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้  

และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนัน้ให้แบ่ง
ตามจ านวนหุ้น หุ้นละเทา่ๆ กนั เว้นแต่จะมีข้อบงัคบัก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเร่ืองหุ้นบริุมสิทธิ โดยการจ่ายเงินปันผลต้อง
ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เมื่อข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดให้ท าได้ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นครัง้คราว เมื่อเห็น วา่บริษัทมีก าไรสมควรพอที่จะท าเช่นนัน้และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลนัน้ให้กระท าภายในหนึ่งเดือนนบัแต่วนัที่ที่ประชุม 
ผู้ ถือหุ้ น หรือคณะกรรมการลงมติ  แล้วแต่กรณี ทัง้นี  ้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ ถือหุ้ นกับให้โฆษณาค าบอกกล่าว 
การจ่ายเงินปันผลนัน้ในหนงัสือพิมพ์ด้วย 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ านวน 313,118,052 บาท โดยจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจบุนั 500,041,575 หุ้น คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 
เทา่กบั 0.6262 บาท 
ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 

 2558 2559 2560 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 22,618,340 83,056,055 313,118,052 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 250,020,799 500,041,575 500,041,575 
3. เงินปันผลประจ าปีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.0150 0.0789 0.1259 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 3,750,312 39,451,626.13 62,938,644.82 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 16.67 50 21 

 

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ดงันี ้ 

1) จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 15,655,902.60  บาท   
2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.1259 บาท โดยคิดจาก

จ านวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 62,938,644.82 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัจนัทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 

(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 



 
 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561 (ประวัติโดยสังเขปของ
บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานัน้ ...”  บริษัทมีกรรมการ
ทัง้สิน้ 12 ทา่น ในปี 2561 มีกรรมการลาออก 1 ทา่น คือ  

1) นายก าธร ไวทยกลุ   กรรมการ 
และกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก ่

1) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
2) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  กรรมการอิสระ 
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนกัลงทุนสมัพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือ

บคุคลที่มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 แตไ่ม่
มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความ
เหมาะสมตามประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบคุคลรวมถึงคณุสมบตัิที่เหมาะสมตาม
กระบวนการ   สรรหาอยา่งครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 4) และมีความเห็นดงันี ้

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้นายมรกต เธียรมนตรีเข้ามาด ารง
ต าแหนง่กรรมการแทนนายก าธร ไวทยกลุและเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีก
วาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายมรกต เธียรมนตรี กรรมการ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายก าธร ไวทยกลุ 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
4) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนีไ้มไ่ด้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี ้

ความเห็นของคณะกรรมการ :  เนื่องจากกรรมการที่ลาออกและครบวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มีคุณสมบัติ  ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ  และได้ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานให้กบับริษัทมาโดยตลอด  จึงเห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้ นายมรกต เธียรมนตรี เข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายก าธร ไวทยกุล
และเลอืกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายมรกต เธียรมนตรี  กรรมการ 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 



 
 

 

 

 

 

 

 

4) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  กรรมการอิสระ 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเป็นมาและเหตผุล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุยอ่ย ประจ าปี 2561 และโบนสัให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 จากความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและขนาดของ
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 6,500,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
-ประธานกรรมการชดุยอ่ย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 
-รองประธานกรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 

 

2) โบนสักรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 10,000,000 บาท  
(หน่วย : ล้านบาท) 2560 2559 2558 

โบนสักรรมการ 10.0 7.3 1.225 

3) สทิธิประโยชน์อื่นๆ : ไมม่ี 
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ดงันี ้ 

1) อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 6,500,000 บาท  
2) อนมุตัิโบนสักรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 10,000,000 บาท 
3) สทิธิประโยชน์อื่นๆ : ไมม่ี 

การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6) 

ความเป็นมาและเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้น” นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทที่ออก
หลกัทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยบริษัทสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
รายใหม่ที่สงักัดส านกังานสอบบญัชีเดียวกับผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้น
จากการปฏิบตัิหน้าที่เนื่องจากการหมนุเวียนผู้สอบบญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปี
บญัชี นบัแตว่นัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานบญัชี  ซี แอนด์ เอ จ ากัด เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เพื่อเป็นการ
หมุนเวียนส านักงานสอบบญัชี เนื่องจากบริษัทใช้บริการสอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นระยะเวลา 5 ปี 
ติดตอ่กนัตัง้แตปี่ 2556 ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายม่ือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ 5131 เสนอให้เป็นผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปี 2561 เป็นปีแรก 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 

หรือผู้ สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบญัชีจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้มม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบ
การเงินของบริษัทฯ และผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี ไ้ม่เป็นผู้ สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้
1) อนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปีสิน้สุด  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายม่ือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ 5131 เสนอให้เป็นผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปี 2561 เป็นปีแรก 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 

หรือผู้สอบบญัชีทา่นอื่นภายในส านกังานเดียวกนัที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศวา่ด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
2) อนมุตัิคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,690,000 บาท  

ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมบริการข้างต้นรวมคา่ใช้จ่ายอื่นแล้ว ยกเว้นคา่พาหนะในการเดินทาง 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7) 
ความเป็นมาและเหตุผล : ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ตามค าสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 
ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ข้อ 16 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ที่มาตรา 100 ที่
แก้ไขตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ 
การลงมติ : ในวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี  2561 ในวันจันทร์ที่  
23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร แผนทีส่ถานที่จดัประชมุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 13 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ครัง้นีโ้ปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  12 หรือหนงัสือมอบ
ฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ตา่งประเทศ และแตง่ตัง้คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ ถือหุ้นสามารถ
มอบฉนัทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  12 มอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดงัมีรายนามและประวตัิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11  

ทัง้นี ้ขอให้ผู้ ถือหุ้นศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉนัทะ เอกสารและหลกัฐานที่ผู้ เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่ งที่ ส่งมาด้วยล าดับที่  9 โดยบริษัท จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ที่เก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 ที่แนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุนี ้

ในการนี ้บริษัท จะเปิดให้ทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนได้ตัง้แต่เวลา 11.30 น. ของวนัประชุม 
ณ ห้องประชมุไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
(Record Date) ในวนัพธุที่ 14 มีนาคม 2561           

 
  ขอแสดงความนบัถือ 

                
 

( นางมรกต กลุธรรมโยธิน ) 
       กรรมการผู้จดัการ 

                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

http://ir.inet.co.th/
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุร์ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุไอเน็ต ฮอลล์ ชัน้ ไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์  

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.46 น. 

ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น 

นายภาคภมูิ สวุลกัษณ์ เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)   ได้แถลงต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 (“ที่ประชุม”)  ว่า ปัจจุบันบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 512,541,598 บาท เรียกช าระแล้วทัง้สิน้ 500,041,575 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 512,541,598 หุ้น มลูคา่ที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว 500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19. ระบวุ่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุครัง้นี ้มีจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดงันัน้การนบัองค์ประชมุจะต้อง
มีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 31 คน และรับมอบ
ฉนัทะให้เข้ามาประชุมแทนจ านวน  28 คน นบัจ านวนหุ้นที่ถือรวมกนัได้ทัง้สิน้ 253,583,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 

เปิดการประชุม 
ผู้ด าเนินการประชมุชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะ

วาระ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบตัรคะแนนที่ได้รับ ณ 

ตอนลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง (แบบ 1 share: 1 vote) 
ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 7 วาระที่ 8 วาระที่ 9 และวาระที่ 10 ให้ถือคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้าด บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย 
และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ในการลงมติออกเสยีงในวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีงเป็นฐานคะแนนเสยีง 
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ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงในแตล่ะวาระ หกัออกจากเสยีง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนน ตามความประสงค์
ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทึกรวม
ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 8 เฉพาะผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมี 
ผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านลงคะแนนตามที่ทา่นประสงค์ลงในบตัรคะแนนท่ีบริษัทได้จดัเตรียม
ไว้ให้ทา่น ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานบัคะแนนตอ่ไป 

สว่นในวาระท่ี 8 ซึง่เป็นวาระการเลอืกตัง้คณะกรรมการบริษัทนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้น และหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนตอ่ไป หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่น าสง่บตัรคะแนนดงักลา่ว จะถือว่าเป็นการงดออกเสยีง
ลงคะแนน 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทฯ จะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 
• บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงไว้ หรือไมไ่ด้ลงลายมือช่ือของทา่นผู้ ถือหุ้น 
• บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
• บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
การมาประชมุด้วยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้น ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดแูลรับฝากและดแูลหุ้นให้ สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อ

ที่ประชมุถึงช่ือของทา่นผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของทา่นผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถาม แล้วจึงแสดงความ
คิดเห็น หรือซกัถาม  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลบั หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอก
ห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสยีง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนัน้ๆ หรือในวาระที่เหลอืทัง้หมดไว้ลว่งหน้า 
ทา่นสามารถลงคะแนนเสยีงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แกท่า่นเมื่อขณะลงทะเบียน และสง่
มอบบตัรลงคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนบัคะแนนเมื่อถึงการนบัคะแนนในวาระนัน้ๆ  

ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัขัน้ตอนการลงคะแนน เมื่อไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถาม ผู้ด าเนินการประชมุจึงเรียนเชิญ คณุบษุกล ชินธรรมมิตร์ ผู้สงัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ผู้ ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ศ .ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เพื่อด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชุม
ดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ปัจจบุนับริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 12 ทา่น และเข้าประชมุในวนันี ้10 ทา่น พร้อมแนะน ากรรมการตอ่ที่ประชมุเป็น

รายบคุคล 
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กรรมการท่ีเข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการ
ผู้จดัการ 

3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
4. ดร.ก าธร ไวทยกลุ 

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

5. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์ 
6. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 

กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ  

7. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
8. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
10. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

  
กรรมการท่ีลาประชมุ 

1. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

2. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารที่เข้าประชมุ 
1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายปิยเรศ แซห่ล ี ผู้อ านวยการอาวโุส 
4. นายศกัดิ์นนท์ กงัสมัฤทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวโุส 
5. นายอรรถวฒุิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวโุส 
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา 
7. นางวราภรณ์ ป่ินโฑละ 

ผู้อ านวยการอาวโุส 
ผู้อ านวยการอาวโุส 

ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
นายยทุธพงศ์ เชือ้เมอืงพาน 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล คอนซลัแตนท์ซี จ ากดั 
นายเลศิศกัดิ์ สธุรรมพร 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ด าเนินการประชุมใน
วาระตอ่ไป 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2559 เมื่อวันที่  

13 มิถนุายน 2559 และได้จดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุม 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 
1/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2559 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 13 มิถนุายน 2559 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,129,482 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ประธานได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว 

ประมาณ 6.45 นาที) สรุปได้ดงันี ้
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้าน ICT ชัน้น า มีความนา่เช่ือถือ มีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 

 ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานท่ีมีความปลอดภยัและมีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล  
 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตตอ่เนื่องอยา่งยัง่ยืน 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อม 

คุณค่าหลัก 
 นวตักรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวตักรรมตลอดเวลา พนกังานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสงัเกต พฒันา

อยา่งไมห่ยดุนิ่ง 
 ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไมฝั่กใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนกังานต้องมี

แตบ่ริษัท ไมแ่บง่พรรค แบง่พวก มีพวกเดียว 
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 ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉบักระเฉง ท างานรวดเร็ว และมีพลงั พนกังานต้องมีความ
กระตือรือร้น ท างานอยา่งคกึคกั  

 ความซื่อสตัย์เช่ือถือได้และยึดมัน่ในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ที่ไว้ใจได้ ทกุคนสบายใจที่ท าธุรกิจ
ด้วย พนกังานทกุคนต้องมีความซื่อสตัย์ เป็นท่ีนา่ไว้วางใจทัง้ตอ่งาน ลกูค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา 

INET Roadmap  
 ปี 2555 เปิดศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลู (Internet Data Center) INET-IDC1 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการตอ่ยอดจากบริการโครงสร้างพืน้ฐานในปัจจบุนั และเร่ิมให้บริการ broadband 
 ปี 2558 ตอบรับ Digital Economy ด้วยบริการ SoC on Cloud และผู้ ถือหุ้นอนุมตัิสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมูล

ไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
 ปี 2559 สร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
 ปี 2560 เปิดให้บริการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

INET Core Business 
 บริการ Cloud Solutions 
 บริการเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
 บริการ Co-Location 

ผลการด าเนินงาน 
                                                   หนว่ย : พนับาท 
   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
รวมสนิทรัพย์  1,055,619 1,183,953 2,588,722 
รวมหนีส้นิ 592,284  682,193  1,236,149  
ร่วมสว่นของผู้ ถือหุ้น 463,336  501,760  1,352,573  
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ -7,709  39,112  84,368  

 ก้าวย่างที่ส าคัญในปี 2559  
 บริษัทฯ เพิ่มทนุจาก 250 ล้านหุ้นเป็น 500 ล้านหุ้น มลูคา่ของบริษัท 2,230 ล้านบาท (ราคาหุ้น 4.46 บาท/หุ้น) 
 บริษัทฯ ลงทุนระบบการบริหารจัดการเครือข่ายด้วยระบบ Software-Defined Infrastructure (SDI) เพื่อ

ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการเทียบเทา่สากล 
 ตัง้บริษัทร่วมทนุ INET Managed Services Co, Ltd (INETMS) ให้บริการ Managed Service โดยร่วมทนุกบั

บริษัท TNFIS ผู้ เช่ียวชาญในการพฒันาระบบ Core Banking 
 บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์ด้านการลงทนุ Data Center (INET-IDC3) จาก BOI  
 บริษัทฯ สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ที่จังหวดัสระบุรี พร้อมให้บริการ Cloud service 

อยา่งเต็มรูปแบบ 
 บริษัทฯ ได้ รับรางวัล Thailand Best Infrastructure as a Service Provider 2016 จาก Frost & Sullivan, 

รางวลั Cisco Cloud Partner of the Year 2015, รางวลั vCloud  Air Network of the Year 2015, และรางวลั 
Zimbra  APxJ Fastest Growing 2015  
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 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสงัคม ในปีที่ผ่านมา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมการศึกษาและให้นักเรียนรักการออกก าลงักาย , 
บริจาค ผ้าห่ม มุ้ง และยาสามญัประจ าบ้านให้กบั กลุม่สตรีหม้ายและเด็กก าพร้า ภายใต้แคมเปญ “หม่รัก ห่ม
ใจ ชายแดนใต้” เพื่อเป็นก าลงัใจให้แก่ผู้ ได้รับผลกระทบต้องสญูเสยีผู้น าครอบครัวจากเหตกุารณ์ไมส่งบในสาม
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 บริษัท ฯ สง่เสริมการศึกษาไทยผา่นกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กบันิสตินกัศกึษาและเผยแพร่
นวตักรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบับคุลากร มีการพฒันาพนกังานผ่านการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  
อย่างไรก็ตาม ไม่มีค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทกุท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการ
บริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559   

ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี  ้

มติที่ประชุม ทีป่ระชมุรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี  
ประธานให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานต่อที่ประชมุเก่ียวกบัรายละเอียด ของ

วาระซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ 
CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติและรับรอง  
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี โดย
งบการเงินของบริษัทดงักลา่วได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 2,589 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่มีจ านวน  

1,184 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ ได้รับเงินมาจากการเพิ่มทนุ การ
สร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) และบริษัทฯ มีลกูหนีเ้พิ่มขึน้ จากภาษีมลูค่าเพิ่ม  เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
จ่ายภาษีซือ้เพิ่มขึน้จากการลงทนุท่ีเพิ่มขึน้ และในปี 2557 มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 1,056 ล้านบาท  

หนีส้ิน ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 1,236 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ที่มีจ านวน 682 ล้านบาท 
เนื่องจากการลงทุนขยายและพฒันาธุรกิจ เพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) และซือ้อุปกรณ์เครือข่าย
ขยายการบริการให้กับลูกค้าและเพื่อเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐานระดับสากล และในปี 2557 มีหนีส้ินรวม  
592 ล้านบาท  
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สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,353 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 โดยในปี 
2558 มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 502 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่างปี 2559 และในปี 2557 มี
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม 463 ล้านบาท 

รายได้ตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการในปี 2559 จาก Cloud Solutions จ านวน 429.59 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึน้ร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จ านวน 242.68 ล้านบาท รายได้จาก Internet Access มีรายได้จ านวน 
152.65 ล้านบาท เติบโตสอดคล้องกับการให้บริการ Cloud Solutions  รายได้จาก Co-Location มีรายได้จ านวน 146.03  
ล้านบาท และรายได้จากบริการ EDC Network Pool มีการเติบโตเล็กน้อย จ านวน 27.82 ล้านบาท รายได้จาก Cloud 
Solutions  ในปี 2559 เติบโตมากขึน้และเป็นรายได้หลักแทน Internet Access โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี 
(CAGR) ตัง้แตปี่ 2555 – 2559 เทา่กบัร้อยละ 82.59  

การเติบโตรายได้โดยการเปรียบเทียบระหวา่งไตรมาสที่ 1-4 ในปี 2559 มีอตัราการเติบโตเฉลี่ยของรายได้ทัง้หมด
ร้อยละ 8.25 มีรายได้หลกัจาก Cloud Solutions มีอตัราการเติบโตเฉลีย่ร้อยละ 14.78 

ก าไรขัน้ต้นและก าไรสทุธิ 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นจ านวน 196.49 ล้านบาท อตัราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 28.98 ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 

2555-2558 มีก าไรขัน้ต้น จ านวน 70.99 ล้านบาท , 94.16 ล้านบาท ,109.11 ล้านบาทและ 159.62 ล้านบาท ตามล าดบั ในปี 
2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ 84.73 ล้านบาท ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2555-2558 มีก าไรสุทธิ จ านวน (-1.25) ล้านบาท , 3.06 ล้าน
บาท, (-7.41) ล้านบาทและ 39.11 ล้านบาท ตามล าดบั 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษีเงินได้นิติบคุคลคา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 307.62  

ล้านบาท เนื่องจากรายได้พิเศษจากการขายหุ้น มีอตัราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 104.06 ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2555-2558 มีก าไรก่อน
ดอกเบีย้ภาษีเงินได้นิติบคุคลค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ าหนา่ย จ านวน 17.74 ล้านบาท 46.57 ล้านบาท 81.39 ล้านบาทและ 
179.18 ล้านบาท ตามล าดบั 

คา่ใช้จ่ายจากการขายและบริหารตอ่รายได้รวม 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายจากการขายและบริหารตอ่รายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 22.93 เนื่องจากการขยายทีมขาย

ซึง่สอดคล้องกบัการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2555-2558 มีคา่ใช้จ่ายจากการขายและบริหารตอ่รายได้รวม คิดเป็น
ร้อยละ 32.60 , ร้อยละ 26.66 , ร้อยละ 22.09 และร้อยละ 19.28 ตามล าดบั 

อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิ  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 22.91 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีการรับรู้โครงการระหว่างสร้าง

จ านวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2555-2558 มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 23.55, 
ร้อยละ 24.85 , ร้อยละ 22.17 และร้อยละ 26.17 ตามล าดับ และบริษัทฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมท าให้
บริษัทฯ อตัราก าไรสทุธิในปี 2559 ร้อยละ 8.43 ย้อนหลงัตัง้แต่ปี 2555-2558 มีอตัราก าไรสทุธิร้อยละ (-0.39), ร้อยละ 0.79, 
ร้อยละ (-1.46) และร้อยละ 6.27 ตามล าดบั 
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งบกระแสเงินสด 
  งบกระแสเงนิสด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
เงินสดสทุธิจากการด าเนินงาน 59.07 88.84 84.99 
เงินสดสทุธิจากการลงทนุ (207.92) (62.51) (599.90) 
เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน 160.99 (42.44) 720.49 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 12.31 24.46 8.35 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดสิน้ปี 24.46 8.35 213.93 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดย
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผูถื้อหุน้ : มีการจดัท ารายงานท่ีแสดง Gross Profit และ Net Profit ที่แยกรายการก าไรจากการขาย
หุ้น Netbay หรือไม ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : ผลประกอบการในปี 2559 ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนัน้ บริษัทฯ ไม่ได้แยก
รายการจากการขายหุ้น Netbay หากแยกรายการดงักลา่วและคา่ใช้จ่ายพิเศษออกแล้ว บริษัทฯ ยงัคงมีก าไรอยู่ 

นายภญิโญ มูลสิน ผูถื้อหุน้ : งบก าไรขาดทนุปี 2555 ได้รวมรายได้และต้นทนุของโครงการ INET-IDC3 ด้วยหรือไม ่

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : รายได้จาก INET-IDC3 ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินปี 2559 เนื่องจาก 
INET-IDC3 ได้เร่ิมเปิดให้บริการในปี 2560 ดงันัน้ รายได้จาก INET-IDC3 จะเร่ิมรับรู้ในไตรมาส 2/2560 ในส่วนของต้นทุน
โครงการท่ีเกิดขึน้ในปี 2559 จะเป็นต้นทนุคา่เตรียมงานและคา่ออกแบบ 

นายธ ารง อนันต์ทวีผล ผูถื้อหุน้ : เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ยงัไม่มีการรับรู้ต้นทนุการให้บริการ INET-IDC3 เพราะเหตใุด 
บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นน้อย และการให้บริการ Production กบั DR Site มีต้นทนุตา่งกนัหรือ ราคาที่ให้บริการตา่งกนัหรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้โครงการระหวา่งสร้างจ านวนหลายโครงการ
ที่แล้วเสร็จเป็นสนิทรัพย์ในระหวา่งปี จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นน้อย ในสว่นการให้บริการแบบ Production และ DR Site มี
ต้นทนุการให้บริการในส่วนของพืน้ที่ไม่ต่างกนั แต่จะแตกต่างในเร่ืองปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการให้บริการแบบ Production 
จะมีอตัราการใช้ไฟฟา้สงูกวา่ DR Site อยา่งไรก็ตาม ราคาส าหรับการให้บริการทัง้ 2 แบบ ไมแ่ตกตา่งกนั 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : โครงการ INET-IDC3 เฟส1 ปัจจุบันเปิดใช้แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการเฟส 2 ต่อเลย
หรือไม ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : ในส่วนของเฟส 2 ได้ด าเนินการในส่วนของโครงสร้างอาคารแล้ว และจะ
ด าเนินการเต็มรูปแบบหากเฟส 1 มีการใช้บริการเต็ม 

คุณทศวรรษ ทองสุข ผูถื้อหุน้ : อยากทราบวา่ ในอนาคตบริษัทฯ คาดวา่จะเติบโตประมาณก่ีเปอร์เซ็นต์ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตขึน้ 30% ในปีถัดไปคาดว่าผล
ประกอบการจะเติบโตขึน้จากเดิมในระดบัเดียวกนัและมีก าไรขัน้ต้นประมาณ 25% 

นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผูถื้อหุน้ : ขอให้อธิบายรายละเอียดของรายการภาษีที่คาดวา่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ 

นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผูส้อบบญัชี : รายการภาษีที่คาดวา่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์ คือรายการขาดทนุสะสมยกมา ท่ีบริษัทฯ
ไมไ่ด้รับประโยชน์ทางภาษี (Tax Shield) แล้ว เน่ืองจากเกินระยะเวลาการใช้สทิธ์ิ  
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นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ เหลอืขาดทนุสะสมทางภาษีที่ใช้ประโยชน์ได้อีกเทา่ใด 

นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชี : บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสะสมยกมาจ านวน 5.24 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุใน
ระหวา่งปีจ านวน 1.18 ล้านบาท จึงยงัคงเหลอือีก 4.06 ล้านบาท 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน BOI ส าหรับการลงทุนใน INET-IDC3 หรือ 
Cloud หรือทัง้ INET-IDC3 และ Cloud 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน BOI ส าหรับการลงทุนใน INET-
IDC3 และบริการ Cloud โดย บริการ Cloud ใช้สทิธ์ิตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2559  และ INET-IDC3 จะได้สามารถใช้สทิธ์ิได้ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นบัตัง้แตว่นัเร่ิมใช้สทิธ์ิ 

นายภิญโญ มูลสิน ผู้ถือหุ้น : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) INET-IDC3 เฟส 1 ภายหลังจาก
โครงการเสร็จสิน้แล้ว เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ และจะสามารถใช้สมมติฐานเดิมในการด าเนินการในเฟส 2-4 ได้
เช่นเดียวกนัหรือไม ่

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ส าหรับ INET-IDC3 เฟส 1 เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
ส าหรับในสว่นของเฟส 2 รวมทัง้เฟสถดัไป ต้องพิจารณาข้อมลูการใช้งานของลกูค้า รวมถึงความเพียงพอของพืน้ที่ท่ีจะรองรับ
การให้บริการด้วย 

คุณทศวรรษ ทองสุข ผูถื้อหุ้น : จากการประชุมในครัง้ก่อน คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการ INET-IDC3 เฟสแรกแล้วจะมีผู้ เข้าใช้
บริการประมาณ 90% นัน้ ในขณะนีเ้ป็นไปตามการคาดการณ์หรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ : ยงัคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

คุณทศวรรษ ทองสุข ผูถื้อหุน้ : ปัจจบุนัราคาคา่บริการ Could สงูขึน้หรือลดลง 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ส าหรับราคาตลาดของบริการ Cloud ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง 
ประมาณ 20-30% ในขณะเดียวกนัต้นทนุของค่าลิขสิทธ์ิ และฮาร์ดแวร์ก็ลดลงด้วย ดงันัน้จึงยงัสามารถรักษาระดบัสว่นต่าง
ของก าไร (Margin) ได้ รวมทัง้บริษัทฯ มีลกูค้าเข้ามาใช้บริการมากขึน้ จึงมีโอกาสที่ท าให้รายได้ของบริการ Cloud เพิ่มขึน้ 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผูถื้อหุ้น : ส าหรับบริการ DR Site บริษัทฯ มีการ Test Case ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภยัพิบตัิครัง้
ใหญ่ ท่ีอาจต้อง Run DR Site ทัง้หมด เช่น เหตกุารณ์น า้ทว่ม เพื่อให้แนใ่จวา่บริษัทฯ มี Capacity เพียงพอหรือไม ่

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ : INET-IDC3 มีการส ารองไฟฟ้า อย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการทัง้
บริการแบบ Production และ DR Site 

นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผูถื้อหุน้ : บริษัทฯ มุง่เน้นการหาลกูค้าแบบ Production หรือลกูค้า DR มากกวา่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ : บริษัทฯ ยินดีให้บริการได้ทัง้ลกูค้าแบบ Production และ DR ซึง่บริษัทฯ 
มี Capacity และระบบไฟฟา้เพื่อรองรับอยา่งเพียงพอ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 132,234,084 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 5,000 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็น
ด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ จ านวน 
12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธาน รายงานตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจากการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 262,520,799 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุจ านวน 262,520,799 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้สทิธิดงันี ้ 

จัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ ถือหุ้ นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้ นที่ผู้ ถือหุ้ นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) จ านวน 250,020,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ในอตัราจดัสรร 1 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม ่โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิง้ 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 โดยบริษัทมีเง่ือนไขการเสนอขาย
หุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย ดงันี ้

 ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้นในสว่นท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้นท่ีผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทัง้จ านวน บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนกังาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้ นจะมีจ านวนเท่ากับ 
250,020,799 บาท 

 ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้ นไม่ครบตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม 
โครงการ ESOP-INET 2016 เพียงพอที่จะคงสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ซึง่ จะไมท่ าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไมเ่กินร้อยละ 49) บริษัทจะเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-
INET  2016 ตามจ านวนเท่าที่ เพียงพอต่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้ นของผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ที่ เป็ น
รัฐวิสาหกิจให้ เท่ากบัก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทนุจดทะเบียน โดยทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้น
จะมีจ านวน เทา่กบั 250,020,799 บาท 

 ในกรณีที่ ผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้หุ้ นไม่ครบตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม 
โครงการ ESOP-INET 2016 ไมเ่พียงพอท่ีจะคงสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวสิาหกิจ 
อนัจะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นที่เป็น 
รัฐวิสาหกิจจะขอให้ผู้ ถือหุ้นดงักล่าว พิจารณาลดสดัส่วนการจองซือ้หุ้ นลงจนไม่ท าให้บริษั ทกลายเป็น 
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รัฐวิสาหกิจ โดยทนุจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึน้จากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนน้อยกวา่ 250,020,799 บาท 
ภายหลงัจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม มีผู้ ถือหุ้นสามญัเดิม ได้ท าการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ

จ านวน 250,020,776 หุ้น คงเหลือ 23 หุ้น ซึ่งตรงตามวตัถปุระสงค์ที่บริษัทขอเพิ่มทุน ดงันัน้บริษัทจึงไม่จ าเป็นต้องออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ /หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ  
ESOP-INET 2016 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวนทนุจดทะเบียน 512,541,598 บาท 
เป็น 500,041,575 บาท โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 12,500,023 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมการลงมติวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,500,023 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ 

จ านวน 12,500,023 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     254,812,582 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง   0 0 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ดงัมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท า
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน รายละเอียดดงันี ้
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ทนุจดทะเบียน  500,041,575  บาท   (ห้าร้อยสีห่มื่นหนึง่พนัห้าร้อยเจ็ดสบิห้าล้านบาท) 
แบง่ออกเป็น  500,041,575  หุ้น  (ห้าร้อยสีห่มื่นหนึง่พนัห้าร้อยเจ็ดสบิห้าล้านหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ                    1  บาท  (หนึง่บาท) 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั  500,041,575  หุ้น  (ห้าร้อยสีห่มื่นหนึง่พนัห้าร้อยเจ็ดสบิห้าล้านหุ้น) 
หุ้นบริุมสทิธิ         -ไมม่ี-       หุ้น  (                        -ไมม่ี-                                  ) 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมการลงมติวาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนนและมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     254,812,582 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง   0 0 

บตัรเสยี   0 0 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 
วาระที่  7 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ

ประจ าปี 2559 
ประธานรายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 48 ซึง่ระบวุา่ “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท

อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยูห้่ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของบริษัทหลงัหกัภาษีหากไมม่ีเหตจุ าเป็นอื่นใดโดยขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกิจและ
โครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ 

ข้อบังคบับริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5)  

ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
ทนุจดทะเบียน เว้นแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ สิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการจ านวน 83,056,055 บาท โดยจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน 500,041,575 หุ้น คิดเป็นก าไรต่อหุ้น

เทา่กบั 0.1661 บาท 
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ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 83,056,055 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.0789 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 39,451,626.13 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ดงันี ้

1) จดัสรรก าไรสทุธิจ านวน 4,152,802.75 บาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 

2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี  2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.0789 บาท โดย 

คิดจากจ านวนหุ้ น 500,041,575 หุ้ น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 39,451,626.13 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบงัคบัและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดให้วนัศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้ น (Closing Date) ในวันอังคารที่  2 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วนัพธุที่ 17 พฤษภาคม 2560 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติทีล่ง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,812,582 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2560 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุ ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 28 ซึง่ระบวุา่ “...เมื่อมีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานัน้ ...”  ปัจจุบันบริษัท 
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มีกรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ในปี 2560 มีกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 4 ทา่น ได้แก่ 
1) ดร. ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู  กรรมการ 
2) ศ. กิตติคณุ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ 
3) นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ  กรรมการ 
4) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 

ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นต าแหนง่ทัง้ 4 ทา่นซึ่งถือวา่เป็น
ผู้มีสว่นได้เสยีออกจากห้องประชมุ จนกวา่การลงมติในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวนัที่ 1 - 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอรายช่ือ
บคุคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สงูสดุแก่การ
ด าเนินการของบริษัทฯ โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบตัิที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เลือกตัง้กรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ มี
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  
ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ลงในใบลงคะแนนเสยีงที่บริษัทฯ ได้จดัไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแล้วสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 252,536,562 99.7590 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 610,200 0.2410 
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2) ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการอิสระ 
มติทีล่ง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 248,536,462 98.1607 
ไมเ่ห็นด้วย 4,000,100 1.5799 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 656,800 0.2594 

3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ   ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
มตทิี่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 252,583,162 99.7406 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 656,800 0.2594 

4) นายสหัส ตรีทิพยบุตร  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 252,583,162 99.7406 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 656,800 0.2594 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2560 และโบนสัให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2559 จากความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและ
ขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กิน 6,500,000 บาท 

ค่าเบีย้ประชุม ปี 2560 ปี 2559 
คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
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ค่าเบีย้ประชุม ปี 2560 ปี 2559 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 
รองประธานกรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 
กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 

2) โบนสักรรมการส าหรับปี 2559 เป็นจ านวน 7,300,000 บาท  

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดย
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้ 
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้รับมอบฉนัทะและตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : เสนอแนะให้มีการแสดงข้อมูลค่าตอบแทน
กรรมการและโบนสักรรมการ โดยท าตารางเปรียบเทียบปีปัจจบุนัและย้อนหลงั 2 ปี  
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ : รับทราบและจะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงส าหรับการประชมุครัง้ถดัไป 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี  ้

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการ ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,802,382 99.9960 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 10,200 0.0040 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560  
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามญัผู้

ถือหุ้ นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
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“ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ ถือหุ้น” โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

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

บญัชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่ เสนอมานีไ้ม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย ผู้ บริหาร  
ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท  และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั  

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ในปีที่ผา่นมา ดงันี ้ 

ค่าสอบบัญชี ปี 2560 ปี 2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1,280,000 บาท 1,150,000 บาท 

บริษัท แมนดาลา คอมมนูิเคชัน่ จ ากดั 240,000 บาท 180,000 บาท 

บริษัท ไทย ดอท คอม จ ากดั 120,000 บาท 50,000 บาท 

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั 120,000 บาท 100,000 บาท 

บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จ ากดั 20,000 บาท 10,000 บาท 
หมายเหตุ :  
1 ค่าธรรมเนียมดงักลา่วยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้ เช่ียวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้เพิ่มเติม เช่น คา่ลว่งเวลา คา่เอกสาร คา่พาหนะ  

2  บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2559 
3  บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จ ากดั ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559 

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตัง้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,780,000 บาท 
(ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้ เช่ียวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึน้เพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัท
ร่วม 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 
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จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดย
มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายไกรวัลย์ คทวิณิช ผูร้บัมอบฉนัทะและตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุ้น : บริษัทฯ ควรมีการแสดงข้อมลูเปรียบเทียบค่า
สอบบญัชีและระบสุาเหตุการเพิ่มขึน้ของค่าสอบบญัชีให้ชดัเจน ในสว่นของค่าลว่งเวลาไม่ควรน ามาคิดในค่าใช้จ่ายค่าการ
สอบบญัชี และค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายการเดินทางควรระบวุา่เป็นการจ่ายตามจริง เพื่อให้เกิดความชดัเจนและ
โปร่งใส 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : ค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 
13.4% เนื่องมาจากการเติบโตของกิจการ และจ านวนรายการท่ีเพิ่มขึน้ สว่นคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2559 จ านวน 150,000 บาท 
และในปี 2560 คา่ใช้จ่ายสว่นนีจ้ะประมาณเทา่กนักบัปี 2559 สว่นข้อเสนอแนะในการเปรียบเทียบ จะรับไปพิจารณาประกอบ
วา่จ้างคา่สอบบญัชีในครัง้ตอ่ไป 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผูถื้อหุ้น : ค่าสอบบญัชีได้รวมค่าสอบ BOI ด้วยหรือไม่ และมีการแสดงรายการอยู่ในงบการเงิน
รายการใด ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพสามารถแยกตามรายการ เพื่อแสดงในงบการเงิน เพื่อเปิดเผยตอ่ผู้ ถือ
หุ้นได้หรือไม ่

นายยุทธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชี : ค่าสอบบญัชี ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ BOI เนื่องจากมีขอบเขต 
และวตัถุประสงค์ในการตรวจสอบที่แตกต่างกัน และในกรณีค่าธรรมเนียม BOI จะแสดงในสว่นของค่าใช้จ่ายบริหารในงบ
ก าไรขาดทนุ  
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ : ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะหารือกบัผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมายในการ
เปิดเผยคา่ใช้จ่ายที่ปรึกษา และคา่ธรรมเนียมวิชาชีพ ให้ชดัเจนขึน้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

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

บัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบ 
งบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,780,000 บาท (ค่าธรรมเนียมดงักลา่วยงัไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้ เช่ียวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา  
ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
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มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,801,582 99.9957 
ไมเ่ห็นด้วย 11,000 0.0043 
งดออกเสยีง 0 - 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เหน็ด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาในเร่ืองอื่นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีการเสนอเร่ืองพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบวุา่ “เมื่อที่ประชมุได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ที่
ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้”  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามแสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดในวาระที่กลา่วมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่ประชมุพิจารณา  โดยมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถาม
ในประเด็นตา่งๆ สรุปสาระส าคญั ดงันี ้

นายไกรวัลย์ คทวิณิช ผูร้ับมอบฉนัทะและตวัแทนอาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ : ในการแนะน าตวัผู้บริหารของบริษัท ขอให้ระบุ
สายงานของผู้บริหารให้ชัดเจนว่าแต่ละท่านดูแลก ากับสายงานใด และในรายงานประจ าปี หน้า 101 ซึ่งระบุประวัติของ
กรรมการและผู้บริหาร ควรใช้ค าวา่ “ประวตัิโดยสงัเขป” แทนค าวา่ “รายละเอียดโดยยอ่”  

นายไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ : รับทราบและจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงส าหรับการประชมุครัง้ถดัไป 

นายธ ารง อนันต์ทวีผล ผูถื้อหุน้ : สอบถามดงันี ้ 
 สดัสว่นการให้บริการ Cloud ใน INET-IDC3 เป็นเทา่ใด 
 Gross Profit ของบริการแบบ DR และ Production เป็นเทา่ใด 
 จดุแข็งของบริษัทคืออะไร  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : สัดส่วนการให้บริการ Cloud ที่ INET-IDC3 ปัจจุบัน ให้บริการ  
Co-Location ประมาณ 90% และ Cloud ประมาณ 10% ส่วน Gross Profit ของ Co-Location ประมาณ 20% และ Cloud 
30-40% และจุดแข็งของ INET คือ เป็นองค์กรไทย ผู้ ใช้บริการสามารถสื่อสารสะดวกและสามารถให้บริการ 24x7 วนั โดยไม่
ต้องมีข้อจ ากดัด้าน Time Zone อีกทัง้เข้าใจกระบวนการและลกัษณะของธุรกิจส าหรับองค์กรในประเทศไทย 

นายภิญโญ มูลสิน ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจ าปีหน้า 64 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) สูงขึน้ 120  
ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการด าเนินโครงการ INET-IDC3 หรือไม่ และหากด าเนินการ เฟสที่ 2 ต่อไป รายการนีจ้ะเพิ่มขึน้อีก
หรือไม ่และเพิ่มประมาณเทา่ใด  
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นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ัดการ : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สงูขึน้เนื่องจากการรับบุคลากรเพิ่ม 
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ให้เพียงพอต่อการเพิ่มยอดขายไปสู่ 3,000 ล้านบาท โดยหากมีการด าเนินการเฟสถัดไป 
คา่ใช้จ่ายในสว่นนีจ้ะไมเ่พิ่มขึน้มาก 

นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผูถื้อหุน้ : การให้บริการ Cloud มีเป้าหมายอยา่งไร และ บริษัทลกูของ INET เปา้หมายตอ่ไปจะเข้า
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม ่ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ : บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้ ให้บริการ Infrastructure as a Service เนื่องจาก
เช่ือวา่โครงสร้างพืน้ฐานเป็นปัจจยัส าคญัส าหรับการให้บริการ IT ทกุประเภท และการน าบริษัทลกูเข้าสูต่ลาดหลกัทรัพย์ ก็เป็น
อีกทางหนึง่เพื่อสร้างความยัง่ยืนให้กบัองค์กร 

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ประธานแจ้งวา่ ท่ีประชมุได้พิจารณาระเบียบวาระทัง้หมดตามที่ก าหนดเสร็จสิน้แล้ว  
จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุ  

ปิดประชุมเวลา 16.36 น. 

 
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธชัพงษ์) 
                                                    ประธานกรรมการ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

 
นายมรกต เธียรมนตรี 

อายุ 52 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาติ  
ท่ีอยู่  

27 ธนัวาคม 2508 
ไทย 
อาคาร 1 ชัน้ 5 โซน A บริษัท ทีโอที จ ากดั (มหาชน) ส านกังานใหญ่ 
แจ้งวฒันะ 89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวฒันะ แขวงทุง่สองห้อง เขตหลกัส่ี 
กรุงเทพมหานคร 10210 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  -ไม่มี- 

วาระการด ารงต าแหน่ง  -ไม่มี- 

การศกึษา 
 

- ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า  (วศ.ม.)
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ปริญญาตรี สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.) 
มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร  Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร  Financial Statement for Director (FSD) 
สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวตักิารท างาน 
บริษัทอ่ืน 

2559 – ปัจจบุนั 
 
2558 – 2559 
 
2553-2558 
 
2552-2553 

 
 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลกูค้า

องค์กร บมจ.ทีโอที 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานขายและบริการภาครัฐ 

และภาคเอกชน บมจ.ทีโอที 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานการตลาดและพฒันา 

ผลิตภณัฑ์ บมจ.ทีโอที 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ส านกัพฒันาผลิตภณัฑ์ บมจ.ทีโอที 



กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัทฯ - ไม่มี -  

สดัส่วนการเข้าประชมุปี 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - ไม่มี - 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เหน็ว่า  
นายมรกต เธียรมนตรี  มีคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท จงึ
เหน็สมควรให้เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัทแทนนายก าธร ไวทยกลุ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

 
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 

อาย ุ46  ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาติ  
ท่ีอยู่  

21  ธนัวาคม  2515 
ไทย 
420 ซ.13 การเคหะแหง่ชาต ิแขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กทม. 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ  

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครัง้ที่ 1/ปี 2552 – 2555 
ครัง้ที ่2/ปี 2555 – 2558 
ครัง้ที ่3/ปี 2558 – ปัจจุบนั 

การศกึษา 
 

-  ปริญญาโท  สาขา Electrical – Communications       
    มหาวทิยาลยัคอร์เนล สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  
 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร  Director Accreditation Program (DAP) 
จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

ประวตักิารท างาน 
2552 – ปัจจบุนั  
บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่มี - 
บริษัทอ่ืน 

2560 – ปัจจบุนั 
2556 – 2560 
2552 – 2556 

 
- กรรมการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
- ไม่มี - 
 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ 11กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
- ผู้จดัการฝ่าย 10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือบริหารองค์กร  
บมจ. กสท โทรคมนาคม 
- ผู้จดัการฝ่าย 10 ฝ่ายโครงข่ายระหวา่งประเทศ 
บมจ. กสท โทรคมนาคม 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัทฯ 

- ไม่มี -  



สดัส่วนการเข้าประชมุปี 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 6 ครัง้จาก 9 ครัง้ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เหน็ว่า  
นายอนิรุทธ์ หรัิญรักษ์  มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท จงึ
เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

 
นางมรกต  กุลธรรมโยธิน 

อายุ 51 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาติ  
ท่ีอยู่ 

28 พฤศจิกายน 2509 
ไทย 
43/1 หมู่ท่ี 8 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชนั กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ  กรรมการบริหาร  กรรมการบริหารความเส่ียง  กรรมการก ากบัดแูล
กิจการและกรรมการผู้จดัการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครัง้ที่ 1 / ปี 2546 - 2549 
ครัง้ที่ 2 / ปี 2549 - 2552 
ครัง้ที่ 3 / ปี 2552 – 2555 
ครัง้ที ่4 / ปี 2555 – 2558 
ครัง้ที่ 5 / ปี 2558 – ปัจจบุนั 

การศกึษา 
 

- ปริญญาโท สาขา Computer Science University of Missouri Co-
lumbia, U.S.A. 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) 
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Effective Minutes Taking (EMT)  
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Company Secretary Program (CSP)  
จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร  Director Certification Program (DCP) 
จดัโดย สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 



 
 

 

การอบรมหลกัสตูรอ่ืนๆ - หลกัสตูรประกาศนียบตัร ภมูิพลงัแผ่นดนิ ศนูย์บริการแหง่
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- หลกัสตูร นกับริหารระดบัสงู “ธรรมศาสตร์เพ่ือสงัคม” (นมธ) 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- หลกัสตูรผู้บริหารระดบัสงูสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ รุ่นท่ี 25 (วตท.) 
สถาบนัวิทยาการตลาดทนุ 

ประวตักิารท างาน 
2546 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2559 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 

บริษัทอ่ืน 
2551 – ปัจจบุนั 
2557 – 2559  

 

- กรรมการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการบริหาร บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการก ากบัดแูลกิจการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการผู้จดัการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- รักษาการเลขานกุารบริษัท บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 

- ประธานกรรมการ บจก.แมนดาลา คอมมนิูเคชัน่ 

- กรรมการ บจก.ไทยดอทคอม 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สดัส่วนการเข้าประชมุปี 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครัง้ จาก 9 ครัง้ 

- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 ครัง้ 
จาก 4 ครัง้ 

- เข้าร่วมการประชมุร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครัง้ จาก 2 ครัง้ 

- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 4 ครัง้ จาก 4 ครัง้ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 0.16 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เหน็ว่า  
นางมรกต  กลุธรรมโยธิน  มีคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท จงึ
เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

 
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 

อายุ 63 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาติ  
ท่ีอยู่  
 

21 มิถนุายน 2497 
ไทย 
บ.ไทยสมาร์ทคาร์ด จก.  เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 27   
ห้อง 2  ถนนสีลม  เขตบางรัก  กทม.10500 
(บ้าน)32  ซ.พฒันาการ56  ถ.พฒันาการ  แขวงสวนหลวง 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครัง้ที่ 1 / ปี 2552 – 2553 (แทนนายตฤณ ตณัฑเศรษฐี) 
ครัง้ที่ 2 / ปี 2553 – 2556 
ครัง้ที่ 3 / ปี 2556 – 2559 
ครัง้ที่ 4 / ปี 2559 – ปัจจบุนั 

การศกึษา 
 

- ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอก 
เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ Marquette  
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

- ปริญญาโท วท.ม.(วศิวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาเอก  
 Data Communication, University of  
 Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูรส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP)  
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP)  
จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  



ประวตักิารท างาน 
2552 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – 2554 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2551 – 2557 
 
2546 – 2557 

 
บริษัทอ่ืน 

2545 – ปัจจบุนั 
2553 - 2555 

 

- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group  
 

- Chief Information Officer บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด 

- กรรมการบริษัท บจก.ไอทีบีซี บซิเินส คอนซลัแทนต์กรุ๊ป 

กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สดัส่วนการเข้าประชมุปี 2560 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 7 ครัง้จาก 9 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครัง้จาก 11 ครัง้ 

- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 4 ครัง้จาก 4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครัง้จาก 2 ครัง้ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ร้อยละ 0.01 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เหน็ว่า  
นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  มีคณุสมบตั ิความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท จงึ
เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้กลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4    

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 การคดัเลอืกบคุคลท่ีจะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท มีวิธีด าเนินการดงันี ้

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  ตามข้อบงัคบัข้อ 25. ของบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท 
ไมน้่อยกวา่ 11 คน และไมเ่กิน 15 คน ทัง้นี ้กรรมการไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่น
ประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือผู้ที่มีคณุสมบตัิเหมาะสม สมควรได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
โดยข้อบงัคบับริษัทข้อ 26. ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวธีิการดงันี ้
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
 2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
ก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 3. บคุคลซึง่ได้รับคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการท่ีจะ
พงึมี ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมใีห้เลอืก  
โดยวิธีจบัฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  

 ตามข้อบงัคบัข้อ 31. ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลอืกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มคีณุสมบตัิ และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแตว่าระของกรรมการที่พ้นจากต าแหนง่จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพยีงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน มติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู ่

 ตามข้อบงัคบัข้อ 32. ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อย
กวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้ 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารโดย
แตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ        
โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท และเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้       
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ    
บริหารความเสีย่ง โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท  



 

องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลกิจการ โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

แนวทางการก าหนดคุณสมบตัแิละความรู้ความช านาญของกรรมการ 
ในการกลัน่กรองรายช่ือผู้ที่จะถกูเสนอช่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้ใช้

แนวทางตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดย
ค านงึถึงองค์ประกอบดงันี ้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน 
พิจารณาและก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผู้ที่จะคดัเลอืกเพื่อเสนอช่ือกรรมการในด้านตา่งๆ อาทิเช่น  

 ความมีคณุธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 
 การตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล (Informed judgment) 
 ความมวีฒุิภาวะและความมัน่คงเป็นผู้ รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสระ 
 ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
 คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 

 2. ความรู้ความช านาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านท่ีจ าเป็นต้องมใีน           
คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธ์และนโยบาย รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ได้        
อยา่งมีประสทิธิผล  อาทิเช่น 

 ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
 การบริหารจดัการองค์กรซึง่รวมถงึการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคล (Organization and Human 

Resource Management) 
 การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) 
 การจดัการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
 ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 
 การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 
 การก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่

คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจ าเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เก่ียวกบัพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจยัและพฒันา (Research and Development) การควบรวม
กิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาได้จดัท าตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) 
เพื่อพิจารณาวา่คณะกรรมการท่ีด ารงต าแหนง่อยูใ่นปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญครบถ้วนตาม       
ความจ าเป็นหรือไมอ่ยา่งไร และสมควรสรรหากรรมการท่ีมคีวามรู้ความช านาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มคีวามครบถ้วน         
มากยิ่งขึน้หรือไมอ่ยา่งไร 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
(Independent Director) โดยมีนิยามและคณุสมบตัิเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยดงัตอ่ไปนี ้

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทัง้นีน้บัรวมหุ้นที่ถือ           
โดยผู้ เก่ียวข้องได้แก่ คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็น  
ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยต้องไมม่ี
ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยีในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยี ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน         
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท า
ให้ขาดความเป็นอิสระ 

 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ทัง้นี ้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทก าหนดเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั       
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 
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ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5131) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ 

63 ปี  
 บญัชีบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
 นิติศาสตร์บณัฑติ จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชีจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
  บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต(สาขาการเงิน) จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต(สาขากฏหมายเศรษฐกิจ) จาก คณะนิตศิาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ  จ ากดั   
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท 2S เมทลั จ ากดั (มหาชน) 

2. นางสาวจินตนา  มหาวนิช (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4687) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ์ 

49 ปี  
 บญัชีบณัฑิต จาก  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 
 บญัชีบณัฑิต จาก  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (CPA) 
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ทีไ่ด้รับความเห็นชอบจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์ และตลาด

หลกัทรัพย์)  
 ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต (ที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคมุภายใน และระเบียบวิธีปฏิบตัิ

ในด้านการลงทนุ และด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องจากกรมการประกนัภยั) 
 หุ้นสว่น บริษัท ส านกังานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากดั    
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ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขข้อบังคับบริษัท 

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
แก้ไขโดยค าสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 21/2560 

ข้อบังคับบริษัท ร่างข้อบังคบับริษัทที่ขอแก้ไข 

      มาตรา 100 ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย 
ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
      ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มกีารประชมุภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนั
หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะ
เรียกประชมุเองก็ได้ภายในสีส่บิห้าวนันบัแตว่นัครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้
ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
คา่ใช้จา่ยอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 
      ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียก 
ประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่
มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 
103 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกนัรับผิดชอบ ชดใช้
คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

      ข้อ 16 ... 
      ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สบิห้า (25) คนซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสบิ (1/10) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกันท าหนงัสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชดัเจนในหนงัสือบอกกลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้น 

      ข้อ 16... 
 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย 
ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด

ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ ถือหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนั
จ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร 
ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม

เพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ ถือหุ้น
ตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8    
 

ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายในสี ่(4) เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ 
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด เข้าช่ือกัน
ท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ี
ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืบอกกลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในหนึง่ 
(1) เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

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

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชมุสามญัประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึง่เสนองานท่ีได้จดัท าไปในระยะเวลาที่ลว่งมาและเสนอความคิดที่จะ
ด าเนินการตอ่ไปในภายหน้า 

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

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม 
ไมน้่อยกวา่ยี่สบิห้า (25) คนหรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมีจ านวนหุ้นนบัรวมกนั
ได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา 



เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ         
ให้คณะกรรมการนดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามวรรคหนึง่ 

ข้อ 20.  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิออกเสยีงได้หุ้นละหนึง่เสยีงตามจ านวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเอง 
หรือจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสอืให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

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

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

 หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอื ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
ซึง่อยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

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

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

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ ถือหุ้นทกุครัง้ ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่
ประชมุ ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุเลอืกผู้ ถือหุ้น
คนใดคนหนึง่ ท าหน้าที่ประธานที่ประชมุครัง้นัน้ได้ 

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

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



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

ข้อ 24. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้พื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองต้องเตรียมหลกัฐานเพื่อน ามาแสดงดงันี ้ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีได้กรอกและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
(ข) แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ หรือหนงัสือเดินทาง (Passport) ฉบบัจริง 
(กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้ นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ รับมอบฉนัทะ

ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจตามหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (“ผู้แทน”) ของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง เว้นแต่

จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตวัแทนได้ลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของ 

ผู้ ถือหุ้นโดยรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้แทนที่มีอ านาจลงนามผกูพนัของผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญัของนิติ
บคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความเห็นวา่ผู้แทนผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถกูต้องครบถ้วนและผู้แทน

นิติบคุคลลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะลงลายมือช่ือพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนพร้อม

ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าแทนนิติบคุคล 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้ รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

 
3. ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้



 

 

(ก)  หนงัสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนัน้
ตัง้อยู่ก็ได้ ทัง้นี ้จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกผนันิติบุคคล และ
เง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคล ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้แทนนติิบคุคลนัน้รับรองความถกูต้องพร้อมประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

4.  หากผู้ถอืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
1. ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 
2. นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ 
3. นางสาวนิโลบล   ตัง้ประสิทธ์ิ 
เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงับริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วซึง่ออกโดยสว่นราชการมาแสดง ณ จดุลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสทิธิในการพิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
1. หนึง่หุ้นให้นบัเป็นหนึง่เสยีง 
2. การมาประชมุด้วยตนเอง และการมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
3. ส าหรับการมอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็น

ผู้ดแูลรับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
5. ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

7. วาระที่ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

8. กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 
- บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงไว้ 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 



 

 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุ ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขท่ี 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชัน้ไอที 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

 ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
หมายเลขบตัรประจ าตวั                                                   ได้มาเข้าร่วมการประชมุดงักลา่วข้างต้น 
 

ลงช่ือ               ผู้ เข้าประชมุ 
                                           (_________________________) 

เอกสารส าคัญ – โปรดน ามาในวันประชุม 
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ขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน 
บริเวณหน้าห้องประชมุไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที 

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารสว่นบคุคล 

โต๊ะลงทะเบียนบคุคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉนัทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ในแตล่ะวาระเฉพาะผู้ ถือหุ้นทีไ่มเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
ขอให้ยกมือขึน้และลงมติในบตัรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในแตล่ะวาระเจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ ถือหุ้นทีไ่มเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

 

พิธีกรสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษัทได้จดัให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ช่ือ : ศาสตราจารย์กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ: 69 ปี 
ที่อยู ่: 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เป่ียมจนัทร์) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง 

กรุงเทพฯ  
การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี – 
 

 

ช่ือ : นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
อาย ุ: 73 ปี 
ที่อยู ่: 96/1 ซอยสมเอก ถนนติวานนท์ ต าบลบางพดู  อ าเภอปากเกร็ด  

จงัหวดันนทบรีุ  
การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี – 
 

 

ช่ือ : นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ 
ต าแหนง่ในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
อาย ุ: 58 ปี  
ที่อยู ่: 18 ซอยโชคชยั 4 ซอย 41 ถนนโชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

กรุงเทพมหานคร 
การมีสว่นได้เสยีในวาระการประชมุ :  - ไมม่ี - 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น                                                         เขียนที่                
Shareholder registration number Written at               

 วนัที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สญัชาต ิ                 อยูเ่ลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                                 residing/located at no.                      Soi 

 ถนน   ต าบล/แขวง          อ าเภอ/เขต                 จงัหวดั      
 Road  Tambol/Kwaeng          Amphur/Khet                  Province 

 รหสัไปรษณีย์    
 Postal Code 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั                   เสียง ดงันี ้
           Holding the total number of                                     shares       and have the rights to vote equal to                votes as follows 

  หุ้นสามญั                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  

  หุ้นบริุมสิทธิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                   votes 

 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง) 
 Hereby appoint (Please choose one of following) 

 1. ชื่อ                                                       อาย ุ            ปี อยูบ้่านเลขที ่                  
Name                                                  age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                     Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet 
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื่อ                                                         อาย ุ          ปี อยูบ้่านเลขที ่      
Name      age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ        
Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   
จงัหวดั                                    รหสัไปรษณีย์         
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/Anyone of these persons 

กรณีเลือกขอ้ 1. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   1. ระบุช่ือผูรั้บมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 



 

 

 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the 
Company 

 ศ.ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.)หรือ/Or 
 นายอรัญ เพ่ิมพิบลูย์ Mr. Aran Permpiboon  หรือ/Or 
 นางสาวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ Ms. Nilobon Tangprasit 
(รายละเอียดประวตัิกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  11 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of 
the Company are specified in Enclosure 11 of the Notice of the 2018 Annual 
General Meeting of Shareholders) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้ รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไมส่ามารถเข้าประชมุได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้ รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไมส่ามารถเข้าประชมุ 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is 
unable to attend the meeting. 

เป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันที่  
23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทย
ซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และ
สถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 
2018 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi 
Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ )ถ้ามี(  

Agenda item no. 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) 

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

กรณีเลือกขอ้ 2. กรุณาท าเคร่ืองหมาย 
 ท่ี   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหน่ึง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 



 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders which held on April 21, 2017    

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2017  

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 
2017, audited by the Certified Public Accountant  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 
Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and 2017 dividend payment 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 

 

 



 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561  

Agenda item no. 6 To consider the election of Directors in Replacement of director who retired by rotation  

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

(ข) ให้ผู้ รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

การเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ 
The election of the complete set of the Board of Directors  

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 
การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงัรายนามต่อไปนี ้

The election of the individual director , namely;  

1. นายมรกต เธียรมนตรี / 1. Mr. Morakot Thienmontree 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

2. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ / 2. Mr. Aniruth   Hiranraks 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. นางมรกต กลุธรรมโยธินv / 3. Mrs. Morragot Kulatumyotin 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ / 4. Ms. Narumol Wangsatorntanakun 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda item no. 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors  
 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 



 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
Agenda item no. 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2018  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16 
Agenda item no. 9 To approve the amendment to Section 16 of Articles of Association  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 10 Other matters (If any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ไม่
ถกูต้องและไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

 If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed 
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีที่ที่ประชมุมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case 
there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as 
he/she may deem appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉันทะไมอ่อกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบใุนหนงัสือมอบฉันทะ
ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

 



 

 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 

 
 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder 
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพ่ิมเติมได้ในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือ
มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this 
Proxy Form B. provided. 



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด )มหาชน(  
A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

 
ในประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี  2561 ในวนัที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพงึเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 23, 2018 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, 
Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 
 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

  



 

 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.  

 ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

 
ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้ รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 



แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2561 
ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
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