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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 24 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เริ่มประชุมเวลา 13.33 น. 

นายสิรณรงค์ พิลา (“พิธีกร”) ได้แถลงต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562 (“ท่ีประชุม”)  ว่า ปัจจุบันบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจํานวน 500,041,575 บาท เรียกชําระแล้วท้ังสิ้น 
500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญท่ีจําหน่ายได้แล้ว 
500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมีจํานวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จํานวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมคร้ังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจํานวน 18 คน และรับมอบฉันทะให้
เข้ามาประชุมแทนจํานวน 14 คน นับจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ท้ังสิ้น 265,234,463 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.04 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

เปิดการประชุม 
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนท่ีได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

2. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

3. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

4. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ
หุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

6. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก
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เสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 
7. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
8. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
9. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก

เสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 
10. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นําคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติตามวาระแล้ว 

11. ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้
ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนท่ี
บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว 
นํามานับคะแนนต่อไป 

12. ส่วนในวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระการเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือ
ชื่อของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพ่ือดําเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นําส่งบัตร
ลงคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน 

13. กรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกํากับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

14. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
15. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้น ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งต้ังให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
16. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้ง

ต่อท่ีประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม 
แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม 

ท้ังนี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไม่ระบุ
ชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ในแต่ละประเด็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะท่านใด ต้องการให้บริษัทบันทึกชื่อ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งความประสงค์ 
แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม 

17. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทํากิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ หรือในวาระท่ี
เหลือท้ังหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ี
ได้มอบให้แก่ท่านเม่ือขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือรวบรวมไว้
สําหรับการนับคะแนนเม่ือถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ  

ท้ังนี้ รายละเอียดตามท่ีได้กลา่วมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
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พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับข้ันตอนการลงคะแนน เม่ือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถาม  

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ
แนะนํากรรมการเข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ 

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 12 ท่าน และมาประชุมในวันนี้จํานวน 11 ท่าน ดังนี้ 

กรรมการท่ีเข้าประชุม  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
3. นายมรกต เธียรมนตรี กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการ 
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 
10. นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการท่ีลาประชุม 
1. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ 
ท้ังนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.97 

ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อํานวยการอาวุโส 
4. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อํานวยการอาวุโส 
5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผู้อํานวยการอาวุโส 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด 
คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล คุณจินตนา มหาวนิช และคุณนิภา ชาวสมุน 

ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จํากัด 
นายเลิศศักด์ิ สุธรรมพร  

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคุณสรศักด์ิ เจริญวัย ประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนดังกล่าว 
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วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
1. บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเข้า

ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 
2562 ซ่ึงจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 

2. ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดําเนินการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐานซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการเพ่ือย่ืนขออนุมัติการจัดต้ังกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมกับกองทุนฯ และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”) เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการตามข้อหารือจากสํานักงาน กลต. และการเตรียมเอกสารต่างๆ 
เพ่ือย่ืน filing กับสํานักงาน กลต. 

ท้ังนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดําเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ประธานรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 

2562 และได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับต้ังแต่วันประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/) 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคําถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 
ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562   

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265,248,963 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
ประธานได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 

5.59 นาที) สรุปได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีทีชั้นนํา มีความน่าเชื่อถือ โดยทําธุรกิจด้านนวัตกรรมพ้ืนฐานไอที เพ่ือ

พัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป 

ภารกิจ 
 เปลี่ยนนวัตกรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลูกค้าองค์กร เพ่ือพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
 ดําเนินธุรกิจท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างย่ังยืน 
 ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานให้แก่ลูกค้าคนไทยท่ีมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ท่ีต้ังศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย 
 เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง 

คุณค่าหลัก 
 นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ท่ีมีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนา

อย่างไม่หยุดนิ่ง 
 ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ท่ีมีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่

บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว 
 ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ท่ีกระฉับกระเฉง ทํางานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความ

กระตือรือร้น ทํางานอย่างคึกคัก  
 ความซ่ือสัตย์เชื่อถือได้และยึดม่ันในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ท่ีไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจท่ีทําธุรกิจด้วย 

พนักงานทุกคนต้องมีความซ่ือสัตย์ เป็นท่ีน่าไว้วางใจท้ังต่องาน ลูกค้า เพ่ือนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

INET Roadmap  
 ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพ้ืนฐานในปัจจุบัน และเร่ิมให้บริการ broadband 
 ปี 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
 ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
 ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
 ปี 2561 เน้นการให้บริการในรูปแบบ Platform as a Services 

INET Core Business 
 บริการ Cloud Solutions 
 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
 บริการ Co-Location 
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ผลการดําเนินงาน 
                                                                หน่วย : ล้านบาท 

  2559 2560 2561 
รวมสินทรัพย์                2,589                 4,207               5,205  
รวมหนี้สิน                1,236                 2,311               3,382  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 1,353                 1,896               1,823  
รายได้รวม                1,001                 1,541               1,673  
รายได้จากการดําเนินงาน 858  988               1,466  
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ              84             376           153  

 

รายได้แยกตามบริการ 
                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายได้แยกตามบริการ ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 
Cloud Solutions 430 481 843 
Internet Access 153 213 333 
Co-Location 146 185 209 
EDC Network Pool 28 35 40 
Software Services & Other 101 75 41 

 

ก้าวย่างท่ีสําคัญปี 2561 
 บริษัทฯ มีลูกค้าเติบโตข้ึน ต้ังแต่ปี 2559 – 2561 จํานวน 810 ราย , 1,405 ราย และ 2,149 ราย ตามลําดับ 
 บริษัทฯ เพ่ิมบริการ Platform ท่ีตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4 แพลตฟอร์ม และขยายพื้นท่ีให้บริการ Co-

location ไปยัง INET-IDC3 Phase 2 
 บริษัทขยายมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าเพ่ิมข้ึน ได้แก่  

- มาตรฐาน  PCI Data Security Standard (PCIDSS) สํ าห รับการให้บ ริการ  Cloud และ  Online 
Payment  

- มาตรฐาน ISO 27018:2014 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จาก Certification Body 
(SGS) และเป็นรายท่ี 5 ของโลก 

 บริษัทฯ ได้รับรางวัล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ 
(HPE), NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบ ริษัท  นูทานิ ก ซ์  ประเทศไทย  จํ ากัด  และ 
Innovative Organization 2018 จากสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 บริษัทได้รับการแต่งต้ังจาก เดลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ ( Cloud Service Provider หรือ 
CSP) รายแรกของประเทศไทย 

 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าานการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย
จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับโครงการ และเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2561 ได้รับการรับรองเป็นบริษัทใน “โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี ท่ีผ่านมา จัดกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ทาสีอุโบสถ ณ วัดป่าไผ่  
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อ.แก่งคอย จ.สระบุรี"  ในวันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561  โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ เปิดรับสมัครทีมงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  ซ่ึงมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด (มหาชน) และ
ชาวบ้านในชุมชนตําบลทับกวาง อําเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ท่ีมีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการฯถือเป็นการบูรณะ
อุโบสถ บํารุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานให้คงอยู่กับชุมขนเพ่ือใช้ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบต่อไป 

 จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเย่ียมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ” เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโลกทัศน์
ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยให้กับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และหน่วยงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายโดย
วิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถในด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือจะได้นําความรู้เชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป   

 ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด และชาวบ้านในชุมชนตําบลบ้านป่า ผู้ท่ีมีจิตศรัทธา ร่วมงานทําบุญ
ทอดกฐินสามัคคี ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ณ  วัดวังกวาง ตําบลบ้านป่า อําเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี  โดยได้รับการสนับสนุนเงินทําบุญจากผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  ท้ังนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีระหว่างบริษัท วัด และชุมชนในการร่วม
ทนุบํารุงพุทธศาสนาร่วมกัน  

 จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" แค่แยก ก็ได้ให้ โดยการแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได้ และท้ิงลงถังท่ีจัดเตรียม
ไว้ ต้ังแต่วันท่ี 29 กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นําขยะเหล่านี้ไปขายและนําไปจัดกิจกรรมให้เด็กพิการซํ้าซ้อน 
ณ บ้านเด็กรามอินทรา ภายในเดือนเมษายน 2562 

 บริษัท ฯ ส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร่
นวัตกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

 บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้  

1. การรับรู้รายได้บริการ Cloud ภาพรวมท้ังปีมีการเติบโตจากปีก่อน 75% ซ่ึงหากพิจารณารายไตรมาสพบว่า  
มีเติบโตในอัตราท่ีไม่เท่ากัน เกิดจากจํานวนลูกค้าท่ีใช้บริการ Cloud เพ่ิมข้ึนลดลงใช่หรือไม่  
ตอบ รายได้จากให้บริการ Cloud เดิมในการบันทึกบัญชีจะจัดหมวดเฉพาะอุปกรณ์ Server Storage เท่านั้น 
ต่อมามีการพัฒนาบริการเพิ่มเติม อาทิ Platform ของ Cloud , บริการ VDI จึงมีการจัดหมวดการบันทึกบัญชี
ใหม่ จึงทําให้งบการเงินรายไตรมาสมีอัตราเติบโตท่ีไม่เท่ากัน 

2. ปัจจุบันมีคู่แข่งในตลาดรายใหญ่ท่ีมี Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 มีผลต่อการแข่งขันในอนาคตหรือไม่  
ตอบ การทํา Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 ของคู่แข่งเป็นลักษณะการลงทุนให้เอกชนรายใหญ่เช่าใช้ 
สําหรับบริษัทการให้บริการจะเน้นลูกค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซ่ึงการสร้าง Data Center มาตรฐานระดับ 
Tier 3 ของบริษัท จึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท   

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อท่ีประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนนิงานประจําปี 2561 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
ประธานมอบหมายให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุมเกี่ยวกับ

รายละเอียดของวาระ โดยนายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ รายงานต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดให้บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ้นสุด ณ รอบปี
บัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ท้ังนี้ งบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ปี 2561  บริษัทมีสินทรัพย์ 5,205  ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 998 ล้านบาท หรือ 23.72%  เม่ือเทียบกับ ปี 2560  เกิดจาก

การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์  ซ่ึงเป็นแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโต  และการขยายธุรกิจของบริษัทให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  บริษัทมีหนี้สินรวม 3,382 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 1,071 ล้านบาท หรือ  46.36%  เม่ือเทียบกับ ปี 2560  เกิดจากการ
บริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน  และรายรับท่ีเกิดข้ึน  ประกอบกับการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม  สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,823 ล้านบาท ลดลง 3.88% เม่ือเทียบกับปี 2560 
เกิดจากการการวัดมูลค่าลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

รายได้ตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ 
ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services  จํานวน  843  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน  362 ล้านบาท  

หรือ  75.35%  จากช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา  เกิดจากการที่บริษัทมีบริการ Cloud  หลาย  Platform  และยังมี Service 
on top  อาทิ  VDI  และ  Zimbra Mail  ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม  ประกอบกับบริษัทเปิด
โอกาสให้องค์กรท่ีมีความสนใจได้ทดสอบบริการก่อนการตัดสินใจ  จึงทําให้ลูกค้าเกิดความม่ันใจมากย่ิงข้ึน มีรายได้จากการ
ให้บริการ Co-Location  209  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน  24  ล้านบาท  หรือ 12.70%  จากช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา  
เนื่องจากปี 2560 บริษัทเปิดให้บริการ  INET-IDC3  ทําให้บริษัทมีพ้ืนท่ีในการให้บริการเพ่ิมข้ึน  ส่งผลต่อรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนตามไป
ด้วย  ประกอบกับบริษัทพัฒนา  INET-IDC  อย่างต่อเนื่อง  เพ่ือให้บริการ Co-Location  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพ่ือให้
ลูกค้าในทุกระดับเชื่อม่ันในคุณภาพ และบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access  333  ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 120  
ล้านบาท  หรือ 56.51%  เม่ือเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปีท่ีผ่านมา  จากการเติบโตของธุรกิจ  Cloud  และ  Co-Location  
ซ่ึงจําเป็นต้องมี  Network  เป็นตัวกลางในการส่ือสาร  เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงการทํางานระหว่างกันได้  ด้วยความสําคัญของ  
Network  บริษัทจึงได้พัฒนา  Service ใหม่ๆ  ให้สอดคล้องกับการใช้  Network ในปัจจุบัน พร้อมท้ังรักษาคุณภาพ  โดยการ
รับประกันคุณภาพด้วย  Service Level Agreement (SLA)  99.90%  

กําไรสุทธิ 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 153 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 223 ล้านบาท คิดเป็น 59.31% 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายหุ้นและรับรู้กําไรของบริษัท NETBAY ลดลง 
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งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด 2559 2560 2561 

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 117 66 106 
2. เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน -632 129 -460 
3. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 720 -364 355 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1+2+3) 205 -170 1 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 8 214 44 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (4+5) 214 44 45 

 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 

ไม่ มี คํ าถ าม ใดๆ  จากผู้ ถื อ หุ้ น ใน วาระนี้  ประธานจึ งขอ ให้ ท่ี ป ระชุ ม พิ จ ารณ าอนุ มั ติ งบ การ เงินป ระจํ าปี สิ้ น สุ ด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265,323,963 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง เห็นด้วย 
และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 
ประธานรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี........ฯลฯ 
และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 49 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกําไร ในกรณีท่ีบริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น…”  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุ
จําเป็นอ่ืนใด โดยข้ึนอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท  
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จํานวน 232,408,746 บาท และหักเงินสํารองตามกฎหมาย (5%)  11,620,437.30 บาท เหลือกําไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล  
220,788,308.70 บาท เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจ่ายปันผลตามนโยบายดังนี้ 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2559 2560 2561 

1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 83,056,055 313,118,052 232,408,746 
2. หัก สํารองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) 4,152,802.75 15,655,902.60 11,620,437.30 
3. คงเหลือ กําไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2) 78,903,252.25 297,462,149.40 220,788,308.70 
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.00 21.16 30.00 
5. รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท)  39,451,626.13 62,938,644.82 66,236,492.61 
6. จํานวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 
7. เงินปันผลประจําปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (5)/(6) 0.0789 0.1259 0.1325 

 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและ 
การจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ดังนี้  

1) จัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 11,620,437.30 บาท  
2) จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1325 บาท โดยคิดจาก

จํานวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 66,236,492.61 บาท 

ท้ังนี้ บริษัทกําหนดให้วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคําถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการประจําปี 2561 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,108,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําปี 2562 
ประธานมอบหมายให้ นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ชี้แจงข้อมูลกรรมการท่ีออก

ตามวาระประจําปี 2562 ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมในวาระนี้และเป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุม 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการที่พ้นตําแหน่งท้ัง 4 ท่านซ่ึงถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจาก
ห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 28 ซ่ึงระบุว่า “...เม่ือมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากตําแหน่งโดยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจํานวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  บริษัทมีกรรมการ
ท้ังสิ้น 12 ท่าน ในปี 2562 ทําให้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีจํานวน 4 ท่าน 

ปัจจุบันมีกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปน้ี  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  กรรมการ  
2. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์  กรรมการอิสระ  
3. นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 
4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา* กรรมการ  

หมายเหตุ: *นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา เข้าเป็นกรรมการแทน ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลท่ีมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท และนายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่รับการพิจารณาเลือกต้ัง
กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดังนี้ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ท้ัง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ รวมท้ังมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนนิงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย ซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกท้ัง 
ในปีท่ีผ่านมาบุคคลท้ัง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่บริษัท อันเป็นผลทําให้บริษัทมีการพัฒนาข้ึนมา
ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

2. นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ เป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซ่ึงสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังได้นําความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท อันเป็นผลให้บริษัทมีการพัฒนาข้ึนมาตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

3. นายชวลิต จินดาวณิค เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่เป็นกรรมการอิสระแทนนายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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พิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้  

คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นกรรมการท่ีครบกําหนดและออกตามวาระได้พิจารณาและ
กลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกต้ังกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกต้ังให้ นายชวลิต จินดาวณิค เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการแทน นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คําถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําปี 2562  

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงท่ี
บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าท่ีรวบรวมใบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําปี 
2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  ตําแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,033,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0  

2) นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ตําแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,033,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0  

3) นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ  ตําแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,033,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0  
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4) นายชวลิต จินดาวณิค  ตําแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 
มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,013,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 95,000  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานมอบหมายให้นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อท่ีประชุม 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนท่ีจะ

จ่ายให้แก่กรรมการ ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงิน 6,500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท
สําหรับปี 2561 เป็นเงินจํานวน 10,000,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงเท่ากับปี 2561 เป็น
จํานวนเงิน 6,500,000 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้เป็นจํานวน 6,500,000 บาท 

ค่าเบ้ียประชุม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
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 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
-รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 

2. โบนัสกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นจํานวน 10,000,000 บาท  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ : ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้  
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1. ในการกําหนดโบนัสประจําปีของกรรมการ ตามข้อเท็จจริงในปี 2559 จ่าย 7.3 ล้านบาท และในปี 2560 จ่าย 10 
ล้านบาท เกิดจากผลการดําเนินงานท่ีดีและการเพ่ิมข้ึนจากกําไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามลําดับ แต่ในปี 2561 บริษัท
กําไรสุทธิลดลง ยังมีการเสนอจ่ายโบนัสประจําปีของกรรมการจํานวน 10 ล้านบาทเท่ากับปี 2560 คณะกรรมการ
ควรจะพิจารณาเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจําปีของกรรมการให้สอดคล้องกับกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงในปีนั้นๆ 
ตอบ ในปี 2560 บริษัทมีกําไรเพ่ิมข้ึนเนื่องจากมีกําไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY จึงพิจารณาการจ่ายโบนัส
ประจําปีของกรรมการเพิ่มข้ึนจากปี 2559 สําหรับในปี 2561 บริษัทมีกําไรในส่วนนี้ลดลง และเน้นการทํากําไร
จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงพิจารณาได้จากการเติบโตของรายได้ตามท่ีได้นําเสนอในวาระก่อนหน้านี้ ส่วน
หนึ่งเกิดจากความต้ังใจและความสามารถในการตัดสินใจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นสมควรว่าการให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการควรได้จํานวนเท่ากับปี 2560 เม่ือเทียบการทรัพย์สินและกําไร
ของบริษัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. บริษัทควรกําหนดเกณฑ์การพิจารณาโบนัสประจําปีของกรรมการให้ชัดเจนว่ามีเกณฑ์อย่างไร เป็นแรงจูงใจให้
คณะกรรมการบริหารงานให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี และสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลได้ 

3. ขอเสนอการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนฯ ข้ันตํ่าจํานวนหนึ่ง และมี
ตัวชี้วัดค่าตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลการดําเนินงานในปีนั้นๆ ซ่ึงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น พนักงาน คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้น ควรถือหลักเกณฑ์เดียวกัน หากบริษัทมีกําไรพิเศษให้ถือเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ให้ยึดรายได้
จากการดําเนินธุรกิจเป็นหลัก โดยสรุปคือ หากบริษัทได้กําไรเพิ่มข้ึนมากจากรายได้จากการดําเนินธุรกิจ พนักงาน 
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จะได้ผลตอบแทนมากข้ึน  
ตอบ ขอรับข้อเสนอนําไปพิจารณา  

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 268,062,563 98.2043 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 4,901,600 1.7957 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 
ประธานมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อ 

ท่ีประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ ฯลฯ “(5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตาม 
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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้น” นอกจากนี้ 
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้กําหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ซ่ึงมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณี ท่ีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ 
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายน้ัน 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จํากัด ในแนวทางความเป็นอิสระ 
และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2561 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยการแต่งต้ังในคร้ังนี้ 
เป็นรอบปีบัญชีท่ี 2 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 -2562 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี 
แอนด์ เอ จํากัด ดังนี้  

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขท่ี จํานวนปีท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

7 ปีท่ีผ่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 1 ป ี(2561) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 

 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบติัตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียด ป ี2562 ปี 2561 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,940,000 1,690,000 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะท่ีจ่ายตามจริง 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ดังนี้ 
1) อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปน้ี เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปีท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

7 ปีท่ีผ่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 1 ป ี(2561) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ี
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เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบ
บัญชีท้ัง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 1,940,000 บาท   
ซ่ึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าพาหนะท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง ท้ังนี้ บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จํากัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสําหรับปี 2562 ด้วย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ซ่ึงผู้สอบบัญชี
และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้ 

1. ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากชั่วโมงการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือราคาต่อชั่วโมงการทํางานเพิ่มข้ึน 
ตอบ ค่าสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และคาดว่าปีนี้จะมีธุรกรรมเพ่ิมข้ึนจากการจัดต้ังกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดจากการทําธุรกรรมเพิ่มมากข้ึน  

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะท่ีจ่ายตามจริง หมายความว่าอย่างไร 
ตอบ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเสนอผู้ถือหุ้นเป็นค่าธรรมเนียมท่ัวไปท่ีผู้สอบบัญชีพิจารณาตามเนื้องาน แต่การ
ทํางานของผู้สอบบัญชีนั้นจะมีการเรียกเก็บค่าเดินทางตามจริงท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานกับบริษัท 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและ
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จํากัด เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปน้ี 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5131 หรือ 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4687  

หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดและอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 1,940,000 บาท ซ่ึง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าพาหนะท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง ท้ังนี้ บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จํากัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสําหรับปี 2562 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,964,163 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องจากการทําธุรกรรมเพื่อจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน IDCIF (กองทุนฯ) 
ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดําเนินการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เม่ือวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว บริษัทฯจะต้องก่อหลักประกันทางธุรกิจบนอุปกรณ์ระบบ Core Network 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ข้อ 4 ของบริษัทฯ ยังไม่ครอบคลุมถึงการก่อ
หลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 4  ให้ครอบคลุมการก่อหลักประกันทางธุรกิจ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 

เดิม 
ขาย แลกเปลี่ยน โอน จํานอง จํานํา หรือจําหน่ายโดยประการอ่ืนใด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ ให้เช่า ให้เช่า
ช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 

แก้ไขเป็น   
ขาย แลกเปล่ียน โอน จํานอง จํานํา ก่อหลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันไม่ว่าประเภทใดๆ หรือจําหน่ายโดย
ประการอ่ืนใด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ รับ ให้เช่า เช่า ให้เช่าช่วง เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการ
เช่า หรือจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และ
แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้ครอบคลุมถึงการก่อ
หลักประกันทางธุรกิจ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคําถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไข
เพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,964,163 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 
และเพ่ิมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1  

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า สืบเนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไข/
เพ่ิมเติมข้อ 38 และเพ่ิมข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 38/1 ดังนี้ 
 ข้อความเดิม 
 ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
 ข้อความใหม่ 
 ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัด
ประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดําเนินการประชุมจะ
กระทําโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพ่ือการเข้าประชุมได้ 
 เพ่ิมข้อบังคับใหม่ ข้อ 38/1 

 ข้อ 38/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการท่ี

เข้าร่วมประชุมท้ังหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชุม 
(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ประธานท่ีประชุมจะต้องจัดให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าร่วมประชุม 
(4) ประธานท่ีประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
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(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพ่ือให้สอดคล้องประกาศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่ มีคํ าถามใดๆ  จากผู้ ถื อ หุ้ น ในวาระนี้  ประธานจึ งขอ ให้ ท่ีป ระชุม พิ จารณ าอนุ มั ติการแก้ ไข /เพ่ิ ม เติม ข้อบั งคั บ  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพ่ือให้สอดคล้อง
ประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดําเนินการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพ่ิมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพ่ือให้สอดคล้องประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คดิเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,964,163 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดอาจขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือ หุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนท่ีประชุมพิจารณา โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามใน
ประเด็นต่างๆ โดยสรุปดังนี้ 
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1. ขอสอบถามเรื่องสถานะลูกหนี้คงค้างชําระค่าบริการ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน บริษัทมีแนวทางการจัดการการจัดเก็บ
หนี้อย่างไร 
ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เพ่ิมมากข้ึนและเป็นลูกค้าองค์กรท่ีต้องจัดการเรื่องกระบวนการในการทํา
สัญญา วางบิลไปจนถึงข้ันตอนการชําระเงิน จึงทําให้เกิดความล่าช้า แต่ในส่วนลูกค้ารายเดิม เม่ือผ่านข้ันตอน
ดังกล่าวมาแล้วจะชําระค่าบริการตามรอบดีข้ึน ท้ังนี้ บริษัทได้กําหนดวิธีการติดตามการชําระค่าบริการของลูกค้า 
หากเกินกําหนดจะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ชําระค่าบริการ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทจะแจ้งเตือนการระงับ
การให้บริการชั่วคราว ซ่ึงเงื่อนไขดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในสัญญาให้บริการ  

2. จากแนวโน้มการเติบโตในการให้บริการต่างๆของบริษัท โดยมีบริการ Cloud ท่ีได้รับการตอบรับและเป็นท่ีนิยม
ในการใช้บริการมากท่ีสุด ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงไม่มีความจําเป็นท่ีจะสร้าง INET-IDC3 ในเฟสถัดไป เพ่ือรองรับ
การใช้บริการ Colocation ใช่หรือไม่ 
ตอบ: สําหรับโครงการ INET-IDC3 คาดว่าจะยังไม่ขยายเพ่ิม แต่บริษัทมีแผนหาศูนย์สํารองข้อมูลอีกแห่งในระยะ
ถัดไป เพ่ือบริหารความเสี่ยง โดยจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

3. จากกการนําเสนอผลการดําเนินงานปัจจุบันบริษัทเร่ิมให้บริการ Platform as a Service และ Software as a 
Service การนําเสนอนั้นนํารายได้ไปรวมกับการให้บริการ Cloud ในอนาคตหากรายได้ดังกล่าวเพิ่มข้ึนอย่าง
ชัดเจนจะมีการแยกประเภทออกมาหรือไม่ 
ตอบ บริษัทจะแยกรายได้จากการให้บริการ Platform as a Service และ Software as a Service หากมีการ
เติบโตข้ึนอย่างชัดเจนและมีนัยสําคัญ 

เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท้ังหมดตามท่ีกําหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังนี้ และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 15.43 น. 

 
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ์) 

                                         ประธานกรรมการ 
  

 
 

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 
รักษาการเลขานุการบริษัท 

 

 


