รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2561
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้ องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชัน้ ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
___________________
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
นายวีรภัทร กองกูล พิธีกร (“พิธีกร”) ได้ แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 (“ที่ประชุม”) ว่า ปั จจุบนั
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทนุ จดทะเบียนจานวน 500,041,575 บาท เรี ยกชาระแล้ วทังสิ
้ ้น
500,041,575 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ นหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้ แล้ ว
500,041,575 หุ้น
ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้ องประกอบด้ วยผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) เข้ าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25) คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและจะต้
้
องมี
จานวนหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจึ
ั้
งจะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมครัง้ นี ้ มีจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท 500,041,575 หุ้น ดังนันการนั
้
บองค์ประชุมจะต้ อง
มีจานวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครัง้ นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 43 คน และรับมอบ
ฉันทะให้ เข้ ามาประชุมแทนจานวน 27 คน นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 264,670,830 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 52.93 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 19
เปิ ดการประชุม
พิธีกรชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึง่ จะต้ องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้ รับ ณ
ตอนลงทะเบียน ทังนี
้ ้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นมีหนึง่ เสีย ง (แบบ 1 share: 1 vote)
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสทิ ธิออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
บริ ษัทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิ ออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้ วย และ
ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
บริ ษั ทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
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ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่ องจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
บริ ษั ทจะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้
สาหรับผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ ว
ในแต่ละวาระ ยกเว้ นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ท่านกรุณายกมือ และหากมีผ้ ถู ือ
หุ้นไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ทา่ นประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้
ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรี ยบร้ อยแล้ ว นามานับคะแนนต่อไป
ส่วนในวาระที่ 6 ซึง่ เป็ นวาระการเลือกตังคณะกรรมการบริ
้
ษัทนัน้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น และหรื อผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทได้ จัดไว้ ให้ พร้ อมลงลายมือชื่อของท่าน เสร็ จแล้ วให้
ส่งคืนให้ แก่เจ้ าหน้ าที่เพื่อดาเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นาส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็ นการงด
ออกเสียงลงคะแนน
กรณีดงั ต่อไปนี ้ บริ ษัทจะถือว่าเป็ นบัตรเสียและไม่นบั เป็ นคะแนนเสียง
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ ระบุการออกเสียงไว้ หรื อไม่ได้ ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ ไขเครื่ องหมายหรื อข้ อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกากับ
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนันมากกว่
้
า 1 ประเภท (ยกเว้ นกรณี Custodian)
การมาประชุมด้ วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้ แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ สาหรับการ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ใน
ประเทศเป็ นผู้ดแู ลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
หากผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรื อซักถาม ขอให้ ยกมือและขอความกรุ ณาแจ้ งต่อ
ที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรื อชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรื อซักถาม แล้ วจึงแสดงความ
คิดเห็น หรื อซักถาม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรื อออกไปทากิจธุระด้ านนอก
ห้ องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์ จะลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ หรื อในวาระที่เหลือทังหมดไว้
้
ลว่ งหน้ า
ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้ โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้ าหน้ าที่ได้ มอบให้ แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน
และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ เพื่อรวบรวมไว้ สาหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับ คะแนนในวาระนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้ รายละเอียดตามที่ได้ กล่าวมาแล้ วนัน้ เป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับบริ ษัท
พิธีกรได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นสอบถามเกี่ยวกับ ขันตอนการลงคะแนน
้
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบ
ฉันทะท่านใดซักถาม ผู้ดาเนินการประชุมจึงเรี ยนเชิญ คุณบุษกล ชินธรรมมิตร์ อาสาสมัครเป็ นผู้สงั เกตการณ์ตรวจนับคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
สาหรับการประชุมครัง้ นี ้ มีกรรมการ ผู้บริ หารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้ าร่วมประชุมด้ วยดังนี ้
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กรรมการทีเ่ ข้ าประชุม
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร.อภิรักษ์ ปรี ชญสมบูรณ์
3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
5. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
6. นายอรัญ เพิ่มพิบลู ย์

10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสีย่ ง และกรรมการกากับดูแลกิจการ

กรรมการที่ลาประชุม
1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

กรรมการ ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

7. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
9. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์

ทังนี
้ ้คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้ าร่วมประชุมเท่ากับร้ อยละ 90.90
ผู้บริ หารที่เข้ าประชุม
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
2. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์
3. นายปิ ยเรศ แซ่หลี
4. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
5. นายอรรถวุฒิ คาประดิษฐ์

กรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการอาวุโส
ผู้อานวยการอาวุโส

ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
นายยุทธพงศ์ เชื ้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด
คุณจินตนา มหาวนิช
ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริ ษัท คนึง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส อินเตอร์ เนชัน่ แนล คอนซัลแตนท์ซี จากัด
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพื่อทราบ
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทได้ ประกาศให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
และเสนอชื่ อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าลงบนเว็บไซต์ ของบริ ษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31
มกราคม 2561 ซึง่ จนถึงสิ ้นสุดระยะเวลาที่กาหนด ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้ าและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอ
ชื่อบุคคลเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
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จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้
ถือหุ้นได้ ขอให้ กล่าวถึงแนวโน้ มและทิศทางของธุรกิจเป็ นอย่างไรและปั จจุบนั บริ ษัททาธุรกิจอะไร
ประธานได้ กล่าวขอขอบคุณและขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับฟั งในวาระที่ 3
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงเสนอให้ ดาเนินการประชุมในวาระต่อไป
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ประธานรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได้ จั ด การประชุ ม สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2560 เมื่ อ วัน ที่
21 เมษายน 2560 และได้ จดั ทารายงานการประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตังแต่
้ วนั ประชุม
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดแล้ ว
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง จากนัน้
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุม ได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ รับรองรายงานการประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
271,708,730
40,000
375,000
0

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9853
0.0147
0.0000

หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ ค านวณฐานคะแนนเสีย งโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมี สิท ธิ อ อกเสีย งที่ อ อกเสีย ง
เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธานได้ รายงานผลการดาเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ประจ าปี 2560 ผ่านทางวีดี ทัศ น์ (เทปวีดี ทัศ น์ มี ค วามยาว
ประมาณ 6.58 นาที) สรุปได้ ดงั นี ้
วิสัยทัศน์
 เป็ นผู้ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานด้ านไอซีที ชนน
ั ้ า มีความน่าเชื่อถือ โดยทาธุรกิจด้ านนวัตกรรมพื ้นฐานไอที
เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป
ภารกิจ
 เปลีย่ นนวัตกรรมด้ านไอที ให้ เป็ นบริ การแก่ลกู ค้ าองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศสูเ่ ศรษฐกิจดิจิทลั
 ดาเนินธุรกิจที่สามารถสร้ างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้ เติบโตต่อเนื่องอย่างยัง่ ยืน
 ให้ บริ การโครงสร้ างพื ้นฐานให้ แก่ลกู ค้ าคนไทยที่มีความปลอดภัยและได้ มาตรฐานสากล ที่ตงศู
ั ้ นย์ข้อมูลใน
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ประเทศไทย
 เป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อมเพื่อประโยชน์ตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้ จริ ง
คุณค่ าหลัก
 นวัตกรรม (Innovation) เป็ นบริ ษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้ องเป็ นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนา
อย่างไม่หยุดนิ่ง
 ความเป็ นกลาง (Neutral) เป็ นบริ ษัทฯ ที่มีความเป็ นกลาง ไม่ฝักใฝ่ ฝ่ ายใด คนคบแล้ วสบายใจ พนักงานต้ องมี
แต่บริ ษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว
 ความกระตือรื อร้ น (Energetic) เป็ นบริ ษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ทางานรวดเร็ ว และมีพลัง พนักงานต้ องมีความ
กระตือรื อร้ น ทางานอย่างคึกคัก
 ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้ และยึดมัน่ ในคุณธรรม (Trustworthy) เป็ นบริ ษัทฯ ที่ไว้ ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ทาธุรกิจ
ด้ วย พนักงานทุกคนต้ องมีความซื่อสัตย์ เป็ นที่นา่ ไว้ วางใจทังต่
้ องาน ลูกค้ า เพื่อนร่วมงาน และผู้บงั คับบัญชา
INET Roadmap
 ปี 2555 เปิ ดศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1
 ปี 2556 ให้ บริ การ Public Cloud
 ปี 2557 เน้ นการให้ บริ การต่อยอดจากบริ การโครงสร้ างพื ้นฐานในปั จจุบนั และเริ่ มให้ บริ การ broadband
 ปี 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
 ปี 2559 สร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
 ปี 2560 เปิ ดให้ บริ การศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
INET Core Business
 บริ การ Cloud Solutions
 บริ การเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet Access)
 บริ การ Co-Location
ผลการดาเนินงาน
หน่วย : ล้ านบาท

ปี 2558
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
รายได้ จากการดาเนินงาน
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

ปี 2559

ปี 2560

1,184

2,589

4,206

682
502

1,236
1,353

2,310
1,896

624

1,001

1,541

610

858

988

39

84

376

รายได้ แยกตามบริการ
หน่วย : ล้ านบาท

รายได้ แยกตามบริการ
Cloud Solutions

ปี 2558
242.86
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ปี 2559
429.59

ปี 2560
480.84

รายได้ แยกตามบริการ
Internet Access
Co-Location
EDC Network Pool
Software Services & Other

ปี 2558
129.67
120.85
22.84
79.10

ปี 2559
152.65
146.03
27.82
101.42

ปี 2560
212.78
185.28
34.90
74.65

ก้ าวย่ างที่สาคัญปี 2560
 บริ ษัทฯ มีลกู ค้ าเติบโตขึ ้นเมื่อคิดค่าเฉลีย่ อัตราการเติบโตของจานวนลูกค้ าตังแต่
้ ปี 2558 – 2560 เท่ากับ 52%
 บริ ษั ท ฯ เพิ่ ม บริ ก าร Cloud Solutions ให้ เ หมาะกับ การใช้ งานของลูก ค้ า 5 แพลตฟอร์ ม และขยายพื น้ ที่
ให้ บริ การ Co-location ไปยัง INET-IDC3 Phase 1
 บริ ษัทขยายมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงกับกลุม่ ลูกค้ าเพิ่มขึ ้น ได้ แก่
- ISO 27799:2016 Health Informatics Information Security (Cloud & IDC) มาตรฐานด้ านการ
บริ หารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ
- ISO 22301:2012 CLOUD IaaS BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT มาตรฐานด้ า้ นการ
บริ หารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard มาตรฐานด้ า้ นความปลอดภัย ทาง
ธุรกรรมด้ านการเงินซึง่ เป็ นมาตรฐานความปลอดภัยสาระสนเทศที่แพร่หลายทัว่ โลก
 บริ ษั ทฯ ได้ รั บ รางวั ล Strategic Award 2016 “Data Center Cloud Services” จาก HPE , FY16 Cloud
Partner of the Year จาก Cisco , Cloud Service Provider of the Year จาก NetApp , APxJ BSP of the
Year 2016 จาก Zimbra และ Cloud Provider of the Year จาก VMWare
 บริ ษัทรณรงค์ให้ พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ าานการทุจริ ตและคอร์ รัปชั น
โดยจัดให้ พนักงานมีส่วนร่ วมกับโครงการ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ รับการรับรองเป็ นบริ ษัทใน
“โครงการแนวร่วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต”
 บริ ษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี ที่ผ่านมาจัดกิจกรรมร่ วมกับ บริ ษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
เพื่อทาบุญทอดกฐิ นสามัคคีที่วดั ป่ าไผ่ อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 โดยได้ รับ
การสนับสนุนเงินทาบุญจากผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) และบริ ษัท
ในเครื อ เพื่อเป็ นการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริ ษัท วัด และชุมชน ในการร่วมทนุบารุงพุทธศาสนาร่วมกัน
 บริ ษัท ฯ ส่งเสริ มการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ให้ กบ
ั นิสติ นักศึกษาและเผยแพร่
นวัตกรรมสร้ างความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
 บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึ กอบรมทังภายในและภายนอกในรู
้
ปแบบ
Individual Development Plan
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ องเมื่อ
ไม่มีคาถาม ประธานจึงแจ้ งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานประจาปี
2560
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานให้ นายวัลล์ชยั เวชชีวะดารงค์ รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด ของ
วาระซึง่ สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง ดังปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นในรู ปแบบ
CD-ROM พร้ อมหนังสือเชิ ญ ประชุม โดยคณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ และรั บรอง
งบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้ อมรายงานของผู้สอบบัญชี โดย
งบการเงินของบริ ษัทดังกล่าวได้ ผา่ นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
งบแสดงฐานะทางการเงิน
สิน ทรั พ ย์ ณ สิ น้ ปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี สิ น ทรั พ ย์ รวมทัง้ สิน้ จ านวน 4,206 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึน้ จากปี 2559 จ านวน
1,617 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ ้น 1,257.14 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 78.01 เพื่อขยาย
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ ้น 367.04 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 170.11 และบริ ษัท
ลงทุนในการสร้ างแอพลิเคชัน่ ต่างๆเพิ่มขึ ้นเพื่อให้ บริ การลูกค้ า ทาให้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น 123.09 ล้ านบาท
หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 154.40
หนี ้สิน ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมจานวน 2,310 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 1,074 ล้ านบาท
บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จากการลงทุนสร้ างศูนย์ปฏิบตั ิการข้ อมูลไอเน็ต 3 โดยการทา
สัญญากู้ยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป็ นการลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายการบริ การให้ กบั ลูกค้ าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้ บริ ก ารใน
มาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3 -5 ปี
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,896 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 เนื่องจาก
บริ ษัทมีกาไรจากการดาเนินงาน โดยงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกาไรสะสมคงเหลือจานวน 394.22 ล้ าน
บาท และสาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีกาไรสะสมคงเหลือจานวน 345.37 ล้ านบาท และสาหรับมูลค่าตามบัญชีงบ
การเงินรวมหุ้นละ 3.79 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.87 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น)
รายได้ ตามลักษณะการดาเนินธุรกิจ
บริ ษั ท ฯ มี รายได้ ก ารให้ บ ริ ก ารในปี 2560 จาก Cloud Solutions จ านวน 480.84 ล้ านบาท มี อัต ราการเติ บ โต
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11.93 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีรายได้ จาก Internet Access มีรายได้ จานวน 212.78 ล้ านบาท เติบโตสอดคล้ อง
กับการให้ บริ การ Cloud Solutions รายได้ จาก Co-Location มีรายได้ จานวน 185.28 ล้ านบาท และรายได้ จากบริ การ EDC
Network Pool มีการเติบโตเล็กน้ อย จานวน 27.82 ล้ านบาท
กาไรสุทธิ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 376 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 จานวน 292 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
347.62 เนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ จากการขายหุ้นและรับรู้กาไรของบริ ษัท NETBAY
อัตรากาไรขันต้
้ นและอัตรากาไรสุทธิ
ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 25.21 เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนเนื่องจากมีการรับรู้ โครงการระหว่างสร้ าง
จานวนหลายโครงการที่แล้ วเสร็ จเป็ นสินทรัพย์ในระหว่างปี และบริ ษัทฯ มีกาไรจากการขายหุ้นและการรับรู้ กาไรของบริ ษัท
NETBAY ทาให้ บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิในปี 2560 ร้ อยละ 37.99
งบกระแสเงินสด
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งบกระแสเงินสด
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสิ ้นปี

2558
88.84
(62.51)
(42.44)
24.46
8.35

2559
116.73
(631.64)
720.49
8.35
213.93

2560
65.64
129.03
(364.23)
213.93
44.37

จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง และ
ฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามและรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี ้
1. บริ ษัทส่งรายงานประจาปี ในรูปแบบของ CD-ROM ทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นบางส่วนมีความยุง่ ยากในการเปิ ดดู จึงขอเสนอ
ให้ ทาเป็ นรูปเล่มส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกคนหรื อไม่ต้องส่งแล้ วให้ มารับในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีความเห็นว่า ใน
หนังสือเชิญประชุมในวาระที่ 3 และ 4 ควรมีเอกสารอ้ างอิงสรุปข้ อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ ค่าใช้ จา่ ย กาไรก่อน
หักภาษี ภาษี สทุ ธิ กาไรสุทธิ กาไรต่อหุ้น เป็ นต้ น เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าใจได้ ง่าย โดยไม่จาเป็ นต้ องไปเปิ ดหรื อเลือ่ นดู
จาก CD-ROM
ตอบ รับทราบข้ อเสนอแนะและจะนาไปปรับปรุงในการประชุมครัง้ ถัดไป
2. ขอให้ อธิบายกาไรจากการดาเนินงาน กับ กาไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY เนื่องจากดูข้อมูลแล้ ว พบว่า
การขายหุ้น NETBAY น่าจะได้ กาไรประมาณ 500 – 600 ล้ านบาท แต่กาไรสุทธิเหลือประมาณ 300 กว่าล้ าน
บาท อยากทราบว่าบริ การหลักๆ ของบริ ษัทได้ กาไรหรื อไม่
ตอบ ในส่วนของกาไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY อยู่ที่ 438 ล้ านบาท ซึ่งทุกครัง้ ที่มีกาไรพิเศษบริ ษัทจะมี
การตัง้ สารองทางภาษี ประมาณ 30 กว่าล้ านบาท และตัง้ สารองโบนัสของบริ ษัทด้ วย หากตัดในส่วนนีอ้ อก
บริ ษัทจะมีกาไรจากการดาเนินงานประมาณ 50 ล้ านบาท
3. กาไรจากการดาเนินงาน 50 ล้ านบาท หักภาษี แล้ วหรื อไม่ และจากการตังส
้ ารองประมาณ 100 ล้ านบาท นัน้
ถ้ าบริ ษัทจ่ายภาษี ไม่ครบหรื อจากเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม จะมีปรับปรุงรายการมาเข้ าปี 2561 ใช่หรื อไม่ และบริ ษัท
ได้ ลองคานวณในส่วนนี ้และหุ้นของ NETBAY ที่เหลืออยูห่ รื อไม่
ตอบ กาไรจากการดาเนินงานหักภาษี เรี ยบร้ อยแล้ ว หากการตัง้ สารองในปี 2560 และบริ ษัทไม่มีค่าใช้ จ่าย
เกิดขึ ้นจริ งจะมีปรับปรุ งรายการในปี 2561 ในส่วนของมูลค่าหุ้น NETBAY ที่คงเหลือ ณ ปั จจุบนั มีมูลค่าอยู่
ประมาณ 200 ล้ านบาท ในทางบัญชีได้ มีการรับรู้กาไรบางส่วนในปี 2560 ไปแล้ ว เนื่องจากกลางปี 2560 INET
ได้ เปลีย่ นประเภทเงินลงทุนจากมีฐานะในการครอบงากิจการเป็ นการลงทุนทัว่ ไป จึงมีรายการทางบัญชีที่เป็ น
รายการพิเศษจานวนหนึง่ จึงทาให้ ตวั เลขทางบัญชีดีขึ ้น แต่ไม่ได้ มีการขายออก
4. การ Mark to Market ในงวดใดงวดหนึ่ง หากราคาหุ้น NETBAY ลงมากๆ จะทาให้ บริ ษัทขาดทุนหรื อไม่ และ
ปั จจุบนั มีการขาดทุนในส่วนนันด้
้ วยหรื อไม่
ตอบ เดิมต้ นทุน NETBAY ราคา 1 บาทต่อหุ้น เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนทาให้ มีต้นทุนปั จจุบนั อยู่ที่
ประมาณ 13 – 14 บาทต่อหุ้น ซึง่ มูลค่าหุ้นในตลาดประมาณ 40 บาทต่อหุ้น ดังนันบริ
้ ษัทจึงยังมีกาไรจากส่วน
ต่างตรงนี ้อยู่
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5. ขอทราบทิศทางการดาเนินธุรกิจในที่ดินที่บริ ษัทซื ้อไว้ 260 กว่าไร่
ตอบ เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทเช่าที่ดิน SCG ระยะเวลา 30 ปี บริ ษัทมีทิศทางทา Data Center ทีส่ ามารถสร้ าง
Infrastructure ของประเทศได้ บริ ษัทพบว่า Data ส่วนใหญ่มกั ไปอยู่ตา่ งประเทศ ดังนัน้ บริ ษัทคิดว่าควรสร้ าง
Data Center ที่เป็ นของประเทศไทยเอง และเป็ นที่มาในการทากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน แต่กลับค้ นพบว่า
การทากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐานในพื ้นที่เช่าในระยะยาวไม่เหมาะ แต่เหมาะสาหรับดาเนินการบนที่ดินของ
ตัวเอง แต่เนื่องด้ วยสถานการณ์ก่อนหน้ าหากบริ ษัทเช่าที่ดินเพื่อดาเนินการสร้ าง INET-IDC3 เป็ นการการันตี
ว่าจะมีลกู ค้ าเข้ ามาอยู่ รวมถึงที่ดินตรงนันหากจะซื
้
้อก็ไม่สามารถซื ้อได้ เมื่อบริ ษัทเค้ าไปเปิ ดให้ บริ การในพื ้นที่
นัน้ บริ ษัทก็หาช่องทางขยายพื ้นที่ไปยังบริ เวณใกล้ เคียง เพื่อประโยชน์ของการทากองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน
ลดความเสีย่ งในอีก 30 ปี ข้างหน้ า รวมถึงการลงทุนในที่ดินดังกล่าวเอื ้อให้ มลู ค่าของที่ดินสูงขึ ้น บริ ษัทจึงลงทุน
ในพื ้นที่ดงั กล่าวโดยกาลังศึกษาแผนจัดตัง้ Solar farm บนพื ้นที่บางส่วน เนื่องจาก data center ต้ องการไฟฟ้า
ปริ มาณสูงมาก จะทาให้ ในระยะยาวบริ ษัทสามารถลดต้ นทุนหลักลงได้ และสุดท้ ายก็สามารถสร้ างกาไรให้
บริ ษัทอย่างยัง่ ยืน
6. จากข้ อมูลดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของการชะลอการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานใช่หรื อไม่
ตอบ บริ ษัทชลอการจัดตังกองทุ
้
นรวมโครงสร้ างพื ้นฐานเนื่องจากโครงสร้ างการทาธุรกรรมที่ยงั ดาเนินการไม่
เรี ยบร้ อย คณะกรรมการมองว่าอยากให้ ทาโครงสร้ างที่ดี ที่สุดทัง้ INET และนักลงทุน ทัง้ หมด จึงเลื่อนการ
พิจารณาออกไป
7. ในการลงทุนในที่ดินอีก 260 ไร่ นี ้จะมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นอีกหรื อไม่
ตอบ : บริ ษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนอีก โดยแหล่งเงินทุนที่วางแผนไว้ คือเงินทุนจากการจัดตัง้ กองทุนรวม
โครงสร้ างพื ้นฐาน นอกจากนี ้ยังจะส่งผลดีให้ บริ ษัทคือ D/E Ratio จะลดลง ทาให้ ความสามารถในการแข่งขัน
เพิ่มสูงขึ ้น ผลตอบแทนในหุ้นของ INET จะดีขึ ้น
8. คณะกรรมการเชื่อว่า บริ ษัทจะสร้ างผลตอบแทนได้ มากกว่าส่วนที่นาไปลงในกองทุนรวมโครงสร้ างพื ้นฐาน ใช่
หรื อไม่
ตอบ คณะกรรมการเห็นเป็ นเช่นนัน้ เนื่องจากกาลงทุนในส่วนของ Data Center เป็ นการลงทุนระยะยาว การที่
บริ ษัทเช่า data center กลับมาให้ บริ การ Cloud Service จะทาให้ บริ ษัทบริ หาร return on asset ได้ ดีขึ ้น
9. รายได้ Cloud ไตรมาส 4 มากขึ ้นหรื อไม่ และแนวโน้ มในปี นี ้ของ Cloud Service เป็ นอย่างไร
ตอบ ไตรมาส 4 ปี ที่ผ่านมา รายได้ จาก cloud สูงขึ ้นกว่าไตรมาสอื่นๆ แต่อตั ราการเติบโตรวมทังปี
้ ต่ากว่าการ
เติบโตในปี 2559 เนื่องจากปี ที่แล้ วช่วงไตรมาส 2 บริ ษัทมีลูกค้ ารายใหญ่ ที่ยกเลิกสัญ ญาโดยคิดเป็ นมูลค่า
ประมาณ 200 ล้ านบาท บริ ษัทดาเนินการหารายได้ มาชดเชยโดยการหาลูกค้ าเพิ่มขึ ้นเป็ นหลักร้ อยราย ซึ่งจะ
ทาให้ ความเสี่ยงจากการยกเลิกจากลูกค้ ารายใหญ่ ลดลง และมองว่าแนวโน้ มการเติบโตของ Cloud ในปี นี ้จะ
เติบโตประมาณ 40-50% เหมือนปี ก่อนๆ
10. การให้ บริ การของ INET Cloud ในขณะที่มีคู่แข่งรายใหญ่ อย่าง Microsoft, Google และ Amazon บริ ษัท มี
อะไรที่ได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง มุมมองแพงกว่าของต่างประเทศ ลองใช้ ของเทนเซนราคาถูกมาก
ตอบ INET เป็ น Local public Cloud ที่ใหญ่ สุดในประเทศไทยโดยมีระบบทัง้ หมดตัง้ อยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
แตกต่างจากคู่แข่งรายใหญ่ที่มีระบบตังอยู
้ ่ที่ Data Center ต่างประเทศ ลูกค้ าระดับองค์กรที่เป็ นเป้าหมายของ
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บริ ษัทให้ ความมัน่ ใจในด้ านข้ อกฎหมายและการที่เก็บข้ อมูลไว้ ในประเทศ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีบริ การแบบ
ครบวงจร ให้ คาปรึ กษา วางแผนกับลูกค้ าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีลกู ค้ าจากปี ที่ผ่านมาขยับตัวจาก
800 ราย เป็ น 1,500 ราย
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติงบ
การเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
272,049,630
10,100
75,000
0

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9963
0.0037
0.0000

หมายเหตุ บริ ษัทฯ คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็น
ด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมายและการจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บผลประกอบการ
ประจาปี 2560
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 49 “บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่า ร้ อยละห้ า (5) ของกาไรสุทธิประจาปี
หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี จ้ ะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้ น
แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้
และตามพระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงิ นปั น ผลจากเงิน ประเภทอื่ น
นอกจากเงินกาไรจะกระทามิได้ ในกรณีที่บริ ษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล.......ฯลฯ
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิของบริ ษัทหลังหักภาษี หากไม่มีเหตุ
จาเป็ นอื่นใด โดยขึ ้นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจและโครงการดาเนินธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และการจ่ายเงินปั น
ผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานปกติของบริ ษัท
จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษัทมีกาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวน 313,118,052 บาท โดยจานวนหุ้นที่จดทะเบียนชาระแล้ ว ณ ปั จจุบนั 500,041,575 หุ้น คิดเป็ นกาไรต่อหุ้น เท่ากับ
00.6262 บาท
ข้ อมูลการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2560
2558
2559
2560
1. กาไรสุทธิ (บาท)
22,618,340
83,056,055
313,118,052
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2. จานวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปั นผลประจาปี ตอ่ หุ้น (บาท/หุ้น)
4. รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
5. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้ อยละ)

2558
250,020,799
0.0150
3,750,312
16.67

2559
500,041,575
0.0789
39,451,626.13
50

2560
500,041,575
0.1259
62,938,644.82
21

จากข้ อมูลที่แสดงดังตาราง พบว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผล อยูใ่ นอัตราร้ อยละ 21 ซึง่ ต่ากว่านโยบายการจ่ายปั นผล
ของบริ ษัทที่มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 เนื่องจากในปี 2561 บริ ษัทมีแผนการขยายการลงทุน
อย่างต่อเนื่อง โดยการขยาย INET-IDC3 เฟส 2 เพื่อเตรี ยมรองรับการให้ บริ การภายในปี 2561 รวมถึงการขยายพื ้นที่ BCP ทีม่ ี
ขนาดใหญ่ขึ ้นในที่ดินที่บริ ษัทซื ้อไว้ จึงต้ องสารองเงินบางส่วนเพื่อใช้ ในการลงทุนดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าว เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามที่กฎหมายกาหนด
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2560 ดังนี ้
1) จัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวนเงิน 15,655,902.60 บาท
2) จ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1259 บาท โดยคิดจาก
จานวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 62,938,644.82 บาท
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท กาหนดให้ วันจัน ทร์ ที่ 30 เมษายน 2561 เป็ น วันก าหนดรายชื่ อผู้ถื อหุ้น เพื่ อสิท ธิ ในการรับ เงิน ปั นผล
(Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
ประธานและฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามและรับทราบข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี ้
1. ในปี 2560 บริ ษัทมีกาไรสูงกว่าปี ก่อน การจ่ายเงินปั นผลปี 2560 ที่อตั ราการจ่าย 21%ของกาไรสุทธิ ต่ากว่า
นโยบายที่บริ ษัทประกาศไว้ ไม่ต่ากว่า 30%ของกาไรสุทธิ ซึ่งในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทมีกาไรเพิ่มขึ ้นประมาณ 4 เท่า
แต่บริ ษัทกลับปั นผลเพิ่มชึ ้นจากปี ก่อนเพียงเล็กน้ อย จึงมองว่าไม่เหมาะสม และยังมีความเห็นว่าควรจะจ่ายที่
30 สตางค์ตอ่ หุ้น
2. ขอให้ บริ ษัทชี ้แจงกาไรทางบัญชีวา่ มีเท่าไหร่ ในส่วนของเรื่ องเงินปั นผล ในฐานะผู้ถือหุ้นถ้ าอัตราปั นผลมากขึ ้นก็
ดี แต่หากการที่ได้ ปันผลมากขึ ้นแล้ วทาให้ กระทบ Cash Flow ของบริ ษัท ก็ไม่สมควรเท่าไหร่
3. เมื่อดูกระแสเงินสดจากการดาเนินงานของบริ ษัทแล้ วมีเพียง 65 ล้ านบาท แต่บริ ษัทยังมีการจ่ายเงินปั นผล
ให้ กบั ผู้ถือหุ้นถึง 62 ล้ านบาท นอกจากนี ้ยังมีภาระหนี ้สินอยู่ประมาณ 1,000 ล้ านบาทและยังมีแผนขยายการ
ลงทุนต่ออีก แต่บริ ษัทมีเงินในกิจกรรมการลงทุนเพียง 300 ล้ านบาท ผู้ถือหุ้นมีความเป็ นห่วงเรื่ องสภาพคล่อง
หากมีการจ่ายเงินปั นผล และอยากทราบว่าบริ ษัทมีแผนการบริ หารเงินอย่างไรให้ มีสภาพคล่องต่อเนื่อง
4. อยากทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่ องที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาเงินปั นผลต่ากว่า
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้ างและอยากให้ อธิบาย Cash Flow สันๆว่
้ ามีการแบ่งสัดส่วนหรื อการ
บริ หารอย่างไร และส่วนของการลงทุนนามาจากส่วนไหน อย่างไรบ้ าง เพื่อบ่งบอกถึงสาเหตุการจ่ายเงินปั น
ผลได้ น้อย
ตอบ ในปี ที่แล้ วบริ ษัทได้ มีการเพิ่มทุนเท่าตัว เป็ นสาเหตุหลักที่คณะกรรมการมีมติจ่ายเงินปั นผลเกินกว่าที่ให้ ไว้
เป็ น 50% ในขณะนันกระแสเงิ
้
นสดของบริ ษัทในขณะยังอยูใ่ นระดับที่สามารถจ่ายได้ แต่ในปี นี ้กลับกัน บริ ษัทมี
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แผนการลงทุนเพื่อขยาย INET-IDC3 เฟส 2 ให้ แล้ วเสร็ จภายในปี 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้ งาน
และลงทุนในส่วนระบบ cloud ที่มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้ มีความจาเป็ นต้ องสารองเงินสดไว้
หมุนเวียนและลงทุน
สาหรับตัวเลขและหลักการที่เป็ นที่มาการจ่ายในอัตรา 21% ฝ่ ายจัดการและคณะกรรมการได้ มีหลักการ
คือ ไม่จ่ายน้ อยกว่าจานวนเงินที่บริ ษัทเคยจ่าย และให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับผลตอบแทนจากเงินปั นผลไม่ต่ากว่า อัตรา
ผลตอบแทนของเงินปั นผลที่นกั วิเคราะห์ได้ ประมาณการไว้ เฉลีย่ ในตลาดหลัทรัพย์ทปี่ ระมาณ 2.8%
เมื่อดูจากงบการเงิน ในส่วนของงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าบริ ษั ทมีการลงทุน สูง ใน INET-IDC3 การ
ลงทุนนี ้จะเป็ นยุทธศาสตร์ ที่จะทาให้ บริ ษัทเติบโตอย่างยัง่ ยืน แต่จะทาให้ บริ ษัทสูญเสียสภาพคล่องเป็ นจานวน
มาก ปั จจุบัน บริ ษั ท ขยายสิน ทรั พ ย์ ให้ เติบ โตขึน้ เพื่ อเพิ่ม ความสามารถในการแข่งขัน และบริ ษั ท สามารถ
ปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เมื่อผลประกอบการมีกาไร อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดยัง อยูใ่ นภาวะน่าเป็ นห่วงในปี นี ้ แต่
คาดว่าในปี หน้ าจะมีลกู ค้ าทยอยเข้ ามาใช้ บริ การเยอะขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ กระแสเงินสดบริ ษัทดีขึ ้น และบริ ษัทก็
จะสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ ดีขึ ้นในปี ถัดๆไป การปั นผลในครัง้ นี ้คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการได้ พิจารณา
หลายๆด้ านประกอบกัน โดยผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับผลตอบแทนไม่ต่ากว่าตลาด และบริ ษัทยังมีสภาพคล่องที่ยงั
สามารถแข่งขันได้
สาหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การตัดสินใจจ่ายปั นผลดูจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท
ปี ปัจจุบนั เทียบกับปี ก่อน ประกอบกับสภาวะตลาดในขณะนัน้ และพิจารณาแผนการเงินในอนาคตควบคู่กับ
แผนการลงทุน โดยดูผลประโยชน์ของทุกฝ่ ายที่จะให้ องค์กรอยูไ่ ด้ อย่างยัง่ ยืน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามหรื อแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกาไร
สุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2560
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
185,924,153
83,399,579
2,820,000
0

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
69.0337
30.9663
0.0000

หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ ค านวณฐานคะแนนเสีย งโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมี สิท ธิ อ อกเสีย งที่ อ อกเสีย ง
เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2561
ประธานให้ นายอรัญ เพิ่มพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายอรัญ เพิ่มพิบลู ย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อที่ 28 ซึ่งระบุวา่ “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

12

ประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งโดยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานัน...”
้ บริ ษัทมี
กรรมการทังสิ
้ ้น 12 ท่าน ในปี 2561 มีกรรมการลาออก 1 ท่าน คือ
1) นายกาธร ไวทยกุล
กรรมการ
และกรรมการที่ครบวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ
2) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรี ยนเชิญกรรมการที่พ้นตาแหน่งทัง้ 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็ น
ผู้มีสว่ นได้ เสียออกจากห้ องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี ้จะเสร็ จสิ ้น
บริ ษัทได้ ประกาศบนเว็บไซต์ของบริ ษัทในหัวข้ อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริ ษัท คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงได้ พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์
สูงสุดแก่การดาเนินการของบริ ษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุ ณ สมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้ วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริ ษัท และมีความเห็นดังนี ้
เสนอให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายมรกต
้
เธียรมนตรี เข้ ามาดารงตาแหน่ง
กรรมการแทนนายกาธร ไวทยกุลและเลือกตังกรรมการที
้
่ครบวาระทัง้ 3 คน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1) นายมรกต เธียรมนตรี
กรรมการ
เข้ ามาเป็ นกรรมการแทนนายกาธร ไวทยกุล
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ
ได้ รับการเสนอให้ กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระ
3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
ได้ รับการเสนอให้ กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระ
4) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ได้ รับการเสนอให้ กลับเข้ ามาเป็ นกรรมการต่ออีกวาระ
โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในเรื่ องนี ้ไม่ได้ เข้ าร่วมพิจารณาในวาระนี ้
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เ กี่ยวข้ อง ซึ่ง
ประธานได้ ตอบข้ อซักถามของตัวแทนอาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิ์ผ้ ถู ือหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี ้
1. คุณนฤมล วังศธรธนคุณ ได้ ดารงตาแหน่งในปี นี ้ครบ 9 ปี ตามหลักธรรมมาภิบาลกรรมการอิสระควรดารงตาแหน่ง
ไม่เกิน 9 ปี จึงขอให้ ประธานกรรมการพิจารณาในส่วนนี ้
ตอบ วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เป็ นคาแนะนาจากตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั บริ ษัท
ยังไม่มีระเบียบในการพิจารณาในเรื่ องนี ้ บริ ษัทได้ พิจารณาคุณสมบัติจากความเหมาะสม ประสบการณ์ทางาน
ที่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่และนาพาบริ ษัทมาถึงทุกวันนี ้ได้
2. เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตัง้ กรรมการให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง ขอให้ มีรายงานการเข้ าประชุมย้ อนหลัง
อย่างน้ อย 2 ปี เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมปี ถัดไป และขอให้ กรรมการแต่ละท่านนาเสนอวิสยั ทัศน์และแนว
ทางการบริ หารงานของกรรมการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น
ตอบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติการเข้ าประชุมของกรรมการได้ ในรายงานประจาปี ของบริ ษัท
เมื่ อไม่มีผ้ ูถือหุ้น ท่านใดซักถามหรื อแสดงข้ อคิ ดเห็น เพิ่ม เติม แล้ ว ประธานจึ งขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาเลือ กตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจาปี 2561
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พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสี ย งลงคะแนน โดยขอให้ ผู้ ถื อ หุ้ นและผู้ รั บ มอบฉั น ทะลงคะแนนเห็ น ด้ วย หรื อ ไม่ เ ห็ น ด้ วย หรื อ งดออกเสี ย ง
ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ไว้ ให้ พร้ อมลงลายมือชื่อ เสร็ จแล้ วส่งให้ แก่เจ้ าหน้ าที่รวบรวมใบลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1) นายมรกต เธียรมนตรี
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ตาแหน่ งที่เสนอ : กรรมการ
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
173,685,924
99.9815
32,100
0.0185
105,000
0
0.0000
ตาแหน่ งที่เสนอ : กรรมการ
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
173,672,707
99.977
40,017
0.023
105,000
0
0.0000
ตาแหน่ งที่เสนอ : กรรมการ
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
173,686,224
99.9816
32,000
0.0184
105,000
0
0.0000

4) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
ตาแหน่ งที่เสนอ : กรรมการอิสระ
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
258,742,707
99.9689
ไม่เห็นด้ วย
80,517
0.0311
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.0000
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หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ ค านวณฐานคะแนนเสีย งโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมี สิท ธิ อ อกเสีย งที่ อ อกเสีย ง
เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานให้ นายอรัญ เพิ่มพิบลู ย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่ อ ย ประจ าปี 2561 และโบนัส ให้ แ ก่ ก รรมการบริ ษั ท สาหรั บ ปี 2560 จากความ
เหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้ สอดคล้ องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังให้
้ เหมาะสมกับการขยายตัว
ทางธุรกิจและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ตลอดจนภาระหน้ าที่และความรับผิ ดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
1) ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 เป็ นจานวน 6,500,000 บาท
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่ อย
-ประธานกรรมการชุดย่อย
-รองประธานกรรมการชุดย่อย
-กรรมการ

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน

30,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

2) โบนัสกรรมการสาหรับปี 2560 เป็ นจานวน 10,000,000 บาท
3) สิทธิประโยชน์อื่น ๆ : ไม่มี
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว เห็นสมควร
เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
ฝ่ ายจัดการได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี ้
1. บริ ษัทมีกาไรจากการดาเนินงานเติบโตจากปี 2559 ไม่ถึง 20% เพราะเหตุใดโบนัสกรรมการปี 2560 จึงเพิ่มขึน้
ประมาณ 40% นอกจากนี ้ จากงบกระแสเงินสด บริ ษัทกระแสเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน 65 ล้ านบาท
จ่ายเงินปั นผล 62 ล้ านบาท โบนัสกรรมการ 10 ล้ านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 6.5 ล้ านบาท แต่เมื่อดูที่งบแสดง
ฐานะทางการเงินในรายงานประจาปี 2560 บริ ษัทยังมีโบนัสค้ างจ่ายพนักงานเพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ถึง 23 ล้ านบาท
เห็นว่าบริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น ไหนจะต้ องลงทุนขยาย INET-IDC3 บริ ษัทจะบริ หารกระแสเงินสดอย่างไร
ตอบ โบนัสพนักงานในปี 2560 ได้ มีการปรั บลดลงเหลือประมาณ 20 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทมีปัญหาเรื่ อง
ของกระแสเงินสด ฝ่ ายจัดการจึงนาเสนอคณะกรรมการให้ พิจารณาลดสัดส่วนผลตอบแทนแก่กรรมการและผู้
ถือหุ้นลงด้ วยเพื่อให้ ไม่กระทบกับกระแสเงินสดของบริ ษัทมากนัก
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงขอให้ ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการ ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
270,715,908
1,057,084
105,000
265,740

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.4753
0.3884
0.0386
0.0976

หมายเหตุ บริ ษัทฯ คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธานให้ ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้รายงานต่อที่ประชุม
ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท หมวด 3 การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้ อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ” และอ้ างถึงตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้ อ 4 พิจารณาคัด เลือกและเสนอแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท รวมถึงพิ จารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น”
นอกจากนี ้ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ได้ กาหนดให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนจัด
ให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทมาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน โดยบริ ษัทสามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบตั ิหน้ าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษั ทได้ เมื่อพ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บญ
ั ชี นับแต่วนั ที่ผ้ สู อบบัญชีรายดังกล่าวพ้ นจากการ
ปฏิบตั ิหน้ าที่
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและ
แสดงความเห็น ต่องบการเงิน ของบริ ษัทประจาปี 2561 แทนบริ ษั ท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เพื่อเป็ นการหมุนเวียนสานัก
งานสอบบัญชี เนื่องจากบริ ษัทใช้ บริ การสอบบัญชีบริ ษัท เอเอ็ นเอส ออดิท จากัด เป็ นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันตังแต่
้ ปี 2556
ตามรายชื่อต่อไปนี ้
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับ
จานวนปี ที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
อนุญาตเลขที่
งบการเงินของบริษัทในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา
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1) นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช

5131
4687

เสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชี
สาหรับปี 2561 เป็ นปี แรก

หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันที่ ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯในปี ที่ผา่ นมา ดังนี ้
ค่ าสอบบัญชี (บาท)
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)

1

ปี 2561
1,690,000

2

ปี 2560
1,545,210

ปี 2559
1,150,000

หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมบริการในปี 2561 รวมค่าใช้ จา่ ยอื่นแล้ ว ยกเว้ นค่าพาหนะในการเดินทาง
2. ค่าธรรมเนียมบริการในปี 2560 รวมค่าใช้ จา่ ยอื่นแล้ ว

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ดังนี ้
1) อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท สานักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัทฯ
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับ
จานวนปี ที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
อนุญาตเลขที่
งบการเงินของบริษัทในรอบ
5 ปี ที่ผ่านมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ
5131
เสนอให้ เป็ นผู้สอบบัญชี
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
4687
สาหรับปี 2561 เป็ นปี แรก
หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน
2) อนุมตั ิคา่ ธรรมเนียมการสอบบัญชีสาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 1,690,000 บาท
ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมบริ การข้ างต้ นรวมค่าใช้ จ่ายอื่นแล้ ว ยกเว้ นค่าพาหนะในการเดินทาง
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง ซึ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี ้
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จากการ Consolidate งบการเงิน บมจ.เน็ตเบย์ จะหายไป 1 บริ ษัท แต่เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ ้น
ตอบ เนื่องจากในปี 2561 มีบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น การทารายการต่างๆ เพิ่มขึ ้นอันเนื่องมาจาก INET-IDC3 จึงทาให้
เกิดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้เพิ่มขึ ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2561
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชีจากบริ ษัท สานักงานบัญ ชี ซี
แอนด์ เอ จากัด เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ตามรายชื่อต่อไปนี ้
1) นางจินตนา เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5131 หรื อ
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4687 หรื อ
หรื อผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสานักงานเดียวกันที่ได้ รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้ วยการให้ ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ไม่เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทานหรื อตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ ว 5 รอบปี บญ
ั ชีติดต่อกันและอนุมตั ิค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสาหรับปี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริ ษัทฯ เป็ นจานวนเงิน 1,690,000 บาท ทังนี
้ ้ค่าธรรมเนียมบริ การข้ างต้ นรวมค่าใช้ จ่ายอื่นแล้ ว
ยกเว้ นค่าพาหนะในการเดินทางตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมแล้ ว ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
272,133,632
99.9963
ไม่เห็นด้ วย
10,100
0.0037
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
0.0000
หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ ค านวณฐานคะแนนเสีย งโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อ หุ้น ซึ่งมี สิท ธิ อ อกเสีย งที่ อ อกเสีย ง
เห็นด้ วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นบั งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับ บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) ข้ อ 16
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้ มีการแก้ ไขมาตรา 100 ตาม
คาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ ออานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีสาระสาคัญของการเสนอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 16 มีดงั นี ้
• ลดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิขอให้ คณะกรรมการบริ ษัทเรี ยกประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นลงเหลือร้ อยละ 10
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(จากเดิมร้ อยละ 20) และคณะกรรมการต้ องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
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ภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) และ
• หากคณะกรรมการไม่จดั ประชุมตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้
เอง โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่จาเป็ นและอานวยความสะดวกตามสมควร
ข้ อความภายหลังปรับปรุงแก้ ไขแล้ ว จะเป็ นไปตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 7 ดังนี ้
ข้อ 16 คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญเมื ่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ื อหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่ งมี ห้นุ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10) ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้ทงั้ หมด
จะเข้าชื ่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิ สามัญเมื ่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื ่องและเหตุผล
ในการที ่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่ นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีส่ ิ บห้า (45) วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีทีค่ ณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้ ือหุ้นทัง้ หลายซึ่ งเข้าชื ่อกัน
หรื อผู้ถือหุ้นคนอื ่น ๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที ่บงั คับไว้นนั้ จะเรี ยกประชุมเองก็ ได้ ภายในสี ่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี เช่นนี ้ ให้ถื อว่าเป็ นการประชุม ผูถ้ ื อหุ้นที ่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้อง
รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นทีเ่ กิ ดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุ้นที ่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ้นตามวรรคสองครัง้ ใดจานวนผูถ้ ือหุ้นซึ่ ง
มาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที ่กาหนดไว้ในข้อ 19 ผูถ้ ื อหุน้ ตามวรรคสองต้องร่ วมกันรับผิ ดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที ่
เกิ ดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริ ษัท
คณะกรรมการจึ ง เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแก้ ไขข้ อ บัง คับ บริ ษั ท อิ น เท อร์ เน็ ต
ประเทศไทย จากัด (มหาชน) ข้ อ 16 เพื่อให้ สอดคล้ องตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ที่มาตรา 100 ที่
แก้ ไขตามคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้ อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ตาม ไม่มีคาถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมลงมติในวาระนี ้
พิธีกรได้ แจ้ งต่อที่ประชุม ว่าวาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมัติด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสีย ง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มี มติอนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับ บริ ษัท อินเทอร์ เน็ ตประเทศไทย
จากัด (มหาชน) ข้ อ 16 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
272,028,632
10,100
105,000
0

คิดเป็ น % ของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.9577
0.0037
0.0386
0.0000

หมายเหตุ บริ ษัทฯ คานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง เป็ นฐานคะแนนเสียง
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้เป็ นการพิจารณาในเรื่ องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่ องพิจารณาเรื่ องอื่น
นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ทังนี
้ ้ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 23 วรรคสอง ระบุวา่ “เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณา
เสร็ จตามวรรคหนึง่ แล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดอาจขอให้
ั้
ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ ”
จากนัน้ ประธานได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้ อคิดเห็น ในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่กาหนดในวาระที่กล่าวมาข้ างต้ น หรื อประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้ งว่า ที่ประชุมได้ พิจารณาระเบียบวาระทังหมดตามที
้
่กาหนดเสร็ จสิ ้นแล้ ว
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ ให้ เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้ และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 17.00 น.

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ์ )
ประธานกรรมการ

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน)
รักษาการเลขานุการบริ ษัท
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