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เอกสารประกอบการประชมุ  
- รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 7 
- รายงานประจ าปี 2558 และสรุปข้อมลูทางการเงินในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการ
พิจารณาวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4) 

ตามแนบ 

- ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทน
กรรมการท่ีออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

18 

- หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 29 
- นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 31 
- ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 32 
- ข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชมุผู้ ถือหุ้น 33 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ  
- เอกสารและหลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น  
การออกเสยีงลงคะแนนและวธีินบัคะแนน 

36 

- ขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ถือหุ้น 39 
- ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นที่
ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุได้ 

40 

- หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรือแบบ ค. 
ได้จาก www.inet.co.th) 

ตามแนบ 

- แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามแนบ 
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ที่ INET  OM 0226/2016 

      วนัท่ี 25 มีนาคม 2559 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) ประจ าปี 2559 
เรียน  ทา่นผู้ ถือหุ้น 
สิง่ที่สง่มาด้วย เอกสารประกอบการประชมุ 

1. รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
2. รายงานประจ าปี 2558 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณา

วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4) 
3. ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
4. หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 
6. ข้อมลูประวตัิและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชี (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 
7. ข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชมุผู้ ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชมุ 
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้ น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน 
9. ขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
10. ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้นที่ไมส่ามารถ

เข้าร่วมประชมุได้ 
11. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนงัสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือแบบ ค. ได้จาก 

www.inet.co.th) 
12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จดัการประชุม
สามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์  
ชัน้ไอที  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม ่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้าม)ี 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมติในวาระนี ้
 

1

http://www.inet.co.th/


 

 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2558 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่  18 ธันวาคม 
2558 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

ความเป็นมาและเหตผุล : บริษัทได้จดัการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 และได้จดัท า
รายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชมุฯ ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
18 ธนัวาคม 2558 
การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  
ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ทีไ่ด้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ  
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมตใินวาระนี ้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบญัชี 
รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ที่ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิและรับรองงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี โดยงบการเงินของบริษัท
ดงักลา่วได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2558 

ความเป็นมาและเหตผุล : ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 48 ซึ่งระบวุ่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของบริษัทหลงัหกัภาษีหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดโดยขึน้อยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ไม่มีผลกระทบตอ่การด าเนินงาน
ปกติของบริษัท 
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ข้อบงัคบับริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า 
(5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ 
(10) ของทนุจดทะเบียน เว้นแตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้ 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ านวน 22,618,340 บาท โดยจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจบุนั 250,020,799 หุ้น คิดเป็นก าไรตอ่หุ้น 
เทา่กบั 0.09 บาท 
ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 22,618,340 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 250,020,799 
3. เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.015 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 3,750,312 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 16.67 

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 ดงันี ้

1) จดัสรรก าไรสทุธิจ านวน 580,040 บาท เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 
2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี  2558 ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ  0.015 บาท โดย 

คิดจากจ านวนหุ้น 250,020,799 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 3,750,312 บาท ซึง่เป็นไปตามข้อบงัคบั
และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วนัศกุร์ที่ 29 เมษายน 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น (Closing Date) ในวนัองัคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วนัศกุร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2559 (ประวัติโดยสังเขปของ
บุคคลที่ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานัน้ ...”  ปัจจุบันบริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้ 11 ทา่น ในปี 2559 มีกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 4 ทา่นได้แก่ 

1) ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์  กรรมการ 
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2) นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอสิระ 
4) นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ 
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มี

คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวนัท่ี 1 มกราคม 2559 - 31 มกราคม 2559 แตไ่ม่มีผู้ ถือหุ้น
รายใดเสนอรายช่ือบคุคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบตัิที่เหมาะสมตามกระบวนการ  
สรรหาอย่างครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 4) 
และมีความเห็นดงันี ้

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 4 คน ที่พ้นจากต าแหนง่ตาม
วาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึง่ โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนีไ้ม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี ้
ดงันี ้

1) ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์  กรรมการ 
2) นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ 
4) นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบตัิงานให้กบับริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์  กรรมการ 
2) นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ 
4) นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ 

การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเป็นมาและเหตผุล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชดุยอ่ย ประจ าปี 2559 และโบนสัให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2558 จากความเหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและขนาดของ
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
1) คา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กิน 6,500,000 บาท เพิ่มขึน้ 1,000,000 บาท จากปี 2558 
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ค่าเบีย้ประชุม ปี 2559  ปี 2558  
คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 12,500 บาท/คน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการชดุยอ่ย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 12,500 บาท/คน/ครัง้ที่มีการประชมุ 
รองประธานกรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 10,000 บาท/คน/ครัง้ที่มีการประชมุ 
กรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 10,000 บาท/คน/ครัง้ที่มีการประชมุ 

2) โบนสักรรมการส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 1,225,000 บาท  
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 (รายละเอียดตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6) 

ความเป็นมาและเหตผุล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น” 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้

1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ 
2) นายวชิยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ  
3) นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ  
4) นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ 
5) นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ 
ผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนัที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้ สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ ลงลายมือช่ือในรายงานการ
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ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่มีความสมัพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย ผู้ บริหาร  

ผู้ ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัท  และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 ปี 2558 
คา่สอบบญัชีของบริษัท1 1,150,000 บาท 900,000 บาท 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย1 230,000 บาท2 150,000 บาท3 

หมายเหต ุ:  
1 ไม่รวมภาษีมลูคา่เพิ่มและคา่ใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึน้เพิ่มเตมิ เช่น คา่เดินทางของพนกังาน อากรแสตมป์ ค่าเคร่ืองเขียนและคา่จ้าง
พิมพ์ตา่งๆ 

2 คา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 ของบริษัทย่อย 2 บริษัท 
3 คา่สอบบญัชีประจ าปี 2558 ของบริษัทย่อย 1 บริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมตัิแต่งตัง้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับ
รอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 
บาท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึน้เพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนกังาน อากรแสตมป์ ค่าเคร่ือง
เขียนและค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่กรองอยา่งเหมาะสมแล้ว 
การลงมต ิ: วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 
จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วข้างต้น และหากผู้ ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตัง้
บุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนงัสือมอบฉันทะ พร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนของผู้มอบฉนัทะและส าเนาหนงัสือรับรอบนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบคุคล) ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้อง และน ามา
มอบต่อประธานฯ หรือผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม ในการนีผู้้ ถือหุ้ นสามารถแต่งตัง้
ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ รับมอบอ านาจเพื่อเข้า
ร่วมประชมุแทนได้ 
      ขอแสดงความนบัถือ 

 
         ( ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 
             บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 

 
 
 
 

รายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุร์ที่ 18 ธนัวาคม 2558 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุ ไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ ไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์  

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น  
นายภาคภูมิ สวุลกัษณ์ พิธีกรผู้ด าเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนับริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน 

333,333,333 บาท เรียกช าระแล้วทัง้สิน้ 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 333,333,333 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท เป็นหุ้นสามญัที่จ าหนา่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบ
ฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด          
และจะต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์
ประชมุ 

ในการประชุมครัง้นี ้มีจ านวนหุ้นทัง้หมด 250,020,799 หุ้น จ านวนผู้ ถือหุ้น 2,628 คน จ านวนหุ้นที่ลงทะเบียน
จ านวน 131,443,248 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 52.57 จ านวนผู้ ลงทะเบียนจ านวน 89 คน แบ่งเป็นผู้ มาลงทะเบียนด้วยตนเอง  
54 คน ผู้มอบฉนัทะ 35 คน ซึง่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าประชุมไมน้่อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนบั
รวมได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ พิธีกรชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้

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

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ 
ออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ในการลงมติออกเสยีงในวาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หกัออกจาก
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เสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น 
บนัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

ในแตล่ะวาระ เฉพาะผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ทา่นกรุณายกมือ และหากมีผู้ ถือหุ้นไมเ่ห็นด้วย
หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทไ ด้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน  
ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานบัคะแนนตอ่ไป 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 
• บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงไว้ 
• บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
• บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
การมาประชมุด้วยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไมส่ามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน  

เป็นผู้ดแูลรับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 
หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้ง

ต่อที่ประชุมถึงช่ือของท่านผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของท่านผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถาม แล้วจึง
แสดงความคิดเห็น หรือซกัถาม  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลบั หรือออกไปท ากิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนัน้ๆ หรือในวาระที่เหลือทัง้หมด 
ไว้ลว่งหน้า ทา่นสามารถลงคะแนนออกเสยีงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบตัรคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะ
ลงทะเบียน และสง่มอบบตัรคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนบัคะแนนเมื่อถึงการนบัคะแนนใน
วาระนัน้ๆ  

ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 
พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์เร่ืองการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดซกัถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 เพื่อด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ปัจจุบนับริษัทมีกรรมการจ านวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวนันี ้10 ทา่น พร้อมแนะน ากรรมการต่อที่ประชุม

เป็นรายบคุคล 

กรรมการท่ีเข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง  

และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
3. ดร.ก าธร ไวทยกลุ กรรมการ 
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
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5. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
9. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
10. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการผู้จดัการ 

กรรมการท่ีลาประชมุ 
1. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ  

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

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล คอนซลัแตนท์ซี จ ากดั 
1. นายเลศิศกัดิ์ สธุรรมพร 

ที่ปรึกษาทางการเงินในเร่ืองหุ้นกู้จาก บริษัท หลกัทรัพย์ โนมรูะ พฒันสนิ จ ากดั (มหาชน) 
1. นายสมบตัิ จิวริยเวชช์ 

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท แอดไวเซอร่ี พลสั จ ากดั 
1. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม 
2. นายศภุระ ชตูิพงศ์  

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะซกัถามในประเด็นต่างๆ ที่เป็นข้อสงสยัหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  จึงเสนอให้ด าเนินการประชุม
ในวาระตอ่ไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 ซึ่งประชุมวันที่ 27 เมษายน 2558 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ประชุมเมื่อ

วนัท่ี 27 เมษายน 2558 ซึง่ได้จดัสง่เอกสารให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ว  
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น

ซกัถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี  ้
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุ้น ในรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา

อนุมัติงบการเงินประจ าปี ตามที่คุณวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ ได้ชีแ้จงว่า รายการลูกหนีท้ี่ยังไม่ถึงก าหนดช าระของ 
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บมจ.ทีโอท ีทางบริษัทได้พยายามเจรจาและแก้ไขปัญหาให้ดีขึน้เร่ือยๆ โดยใช้วิธีประนีประนอม อยากทราบวา่ ผลจากการ
ใช้วิธีประนีประนอมเป็นอยา่งไร  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ รายการลูกหนีท้ี่ยงัไม่ถึงก าหนดช าระของบมจ.ทีโอที 
ขณะนีก้ าลงัเจรจาตกลงกนัในหนีท้ี่มีมลูคา่คงค้าง รายการหนีล้ดลงตามล าดบัและมีแนวโน้มดีขึน้  

นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผูถื้อหุน้ ในไตรมาส 4/2558 จะมีรายได้เพิ่มขึน้หรือไม ่ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ เนื่องจากผลประกอบการส าหรับไตรมาส 4 ยงัไม่ได้รับรองจาก

ผู้ตรวจสอบบัญชี จึงยังระบุตัวเลขที่ชัดเจนไม่ได้ แต่จากสถิติที่ผ่านมาบริษัทมีแนวโน้มการเติบโตอย่างเป็นนัยยะใน  
ไตรมาสที่ 4 เนื่องจากมีลกูค้าตอ่อายสุญัญาหรือเพิ่มเติมบริการ  

นายพงษ์ศักดิ์  ฮุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น ในรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 วาระที่ 3 รับทราบ
รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 คณุวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ ได้ชีแ้จ้งในท่ีประชุมว่า 
อาคารไทยซมัมิททาวเวอร์ม ีCapacity ส าหรับให้บริการประมาณร้อยละ 50 อยากทราบวา่ ที่อาคารไทยซมัมิททาวเวอร์ได้
ให้บริการเต็ม Capacity แล้วหรือไม ่

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ัดการ Capacity น้อยลง คาดว่า อาคารไทยซมัมิททาวเวอร์อาจจะ
รองรับแคใ่นสว่นของปีหน้าเทา่นัน้  

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ได้สอบถามและเสนอแนะในประเด็นตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1. ตัง้ข้อสงัเกตในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้วว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น มีผู้ ถือหุ้นมา

ประชมุเพียง มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 1 รายที่ไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ อยากทราบวา่ เหตใุดผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ถึงไมไ่ด้มาเข้าประชมุ  
2. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ ควรมีการจด

บนัทึกรายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชมุลงไปด้วย และควรใสต่ าแหน่ง กรรมการผู้จดัการของ คณุมรกต กุลธรรมโยธิน 
ลงไปในหวัข้อกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

3. ในรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 วาระที่ 4 เร่ืองพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี  
ในหวัข้อขาดทนุสะสม เสนอแนะให้ปรับข้อความจากเดิมเขียนวา่ ล้างขาดทนุสะสม เป็น ลดขาดทนุสะสม  

4. ในรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 วาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ 
ที่ลาออกและครบวาระ เนื่องจากกรรมการมีทัง้หมด 12 ท่าน จะต้องมีกรรมการออกจากต าแหน่งเมื่อครบวาระเป็นจ านวน
หนึง่ในสามของจ านวนกรรมการท่ีมีคือ 4 ทา่น แต่กรรมการที่ครบวาระมีเพียง 3 ทา่น อีก 1 ทา่น คือ คณุปรียา ด่านชยัวิจิตร 
ซึง่ลาออก จึงอยากทราบวา่ คณุปรียา ดา่นชยัวิจิตร เป็นกรรมการท่ีครบวาระด้วยหรือไม ่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ ได้ชีแ้จงดงันี ้
1. ตอนที่เร่ิมประชุมมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่มาไม่ทนัเข้าร่วมประชุม แต่หากสงัเกตจะพบว่ามีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่อีก  

1 รายมาลงคะแนนตัง้แตว่าระท่ี 4 เป็นต้นไป 
2. จะรับข้อเสนอแนะไปด าเนินการแก้ไขในรายงานการประชมุ 
3. คณุปรียา ดา่นชยัวิจิตร ท่ีลาออกจากต าแหนง่ เป็นกรรมการท่ีครบวาระด้วย 
นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ควรมีการสรุปยอดผู้ ถือหุ้นท่ีมาลงทะเบียน ณ จบการประชมุ 
ประธาน รับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 
หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

10



   

 

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 131,649,949 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9924 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0076 
งดออกเสยีง 5,100 หุ้น   
บตัรเสยี 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อน ามาล้างผลขาดทุน
สะสมของบริษัท 
ประธานได้ขอให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุเก่ียวกบัรายละเอียด

ของวาระดงันี ้
ตามมาตรา 119 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นแล้ว

บริษัทอาจโอนทุนส ารองตามมาตรา  51 (ส่วนเกินมูลค่าหุ้ นสามัญ ) และทุนส ารองตามมาตรา 116 (ทุนส ารองตาม
กฎหมาย) หรือเงินส ารองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ การชดเชยผลขาดทนุดงักลา่วให้หกัชดเชยจากเงิน
ส ารองอื่นก่อนแล้วจึงหกัจากทนุส ารองตามมาตรา 116 และทนุส ารองตามมาตรา 51 ตามล าดบั  

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีผลขาดทนุสะสมเป็นจ านวน 19,278,168 บาท 
ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 25,492,427 บาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272,133,956 บาท ตามรายละเอียดดงันี ้
หนว่ย : บาท ก่อนล้างขาดทนุ

สะสม 
ชดเชยเพื่อล้าง
ขาดทนุสะสม 

หลงัล้างขาดทนุ
สะสม 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272,133,956 - 272,133,956 
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม    

- จดัสรรแล้ว ทนุส ารองตามกฎหมาย 25,492,427 (19,278,168) 6,214,259 
- ยงัไมไ่ด้จดัสรร (19,278,168) 19,278,168 - 

รวม 278,348,215 - 278,348,215 

หมายเหต ุ: 1. ท่ีมาข้อมลูจากงบการเงินระหวา่งกาลของบริษัท ไตรมาส 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
2. การด าเนินการล้างขาดทุนสะสมจะต้องท าภายหลังจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ  ซึ่งผลขาดทุนสะสม

ดงักล่าวจะเปล่ียนแปลงไป โดยรวมผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึน้หลงัจากวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เป็นต้นไป 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี  ้

นายธารา ชลปราณี และ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุ้น บริษัทจะมีการโอนเงินส ารองตามกฎหมายเพื่อ
น ามาล้างผลขาดทนุสะสม หากมีการจ่ายเงินปันผลสว่นของเงินปันผลที่จะจ่ายผู้ ถือหุ้นจะใช้เป็นเครดิตภาษีได้หรือไม่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ ประเด็นค าถามเร่ืองเครดิตภาษีจะรับไปตรวจสอบ 

นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้ ขาดทนุสะสมย้อนหลงั 5 ปี มีจ านวนเทา่ไหร่ 
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นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ขาดทนุสะสมย้อนหลงั 5 ปีเป็นจ านวนประมาณ 80 ล้านบาท 
นายกอบกิจ กิตติโสภากูร ผูถื้อหุน้ ในวาระท่ี 3 ระบวุา่การล้างขาดทนุสะสมของบริษัทจะต้องโอนทนุส ารอง

ตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพื่อน ามาล้างผลขาดทนุสะสม แตจ่ากตวัเลขที่แสดงในตารางไมไ่ด้น าสว่นเกิน
มลูคา่หุ้นมาใช้ ถ้าเป็นเช่นนัน้ เหตใุดจึงไมเ่ปลีย่นช่ือวาระ  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ได้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้ นและแจ้งวาระ 
ตอ่ผู้ ถือหุ้นไป ณ ขณะที่งบไตรมาส 3 ยงัไมอ่อกซึง่มีปัจจยัที่ไมแ่นน่อนอยูบ้่าง ดงันัน้การระบวุาระการประชมุจึงใช้ถ้อยค า
ที่เปิดกว้างและเป็นการใช้ถ้อยค าตามกฎหมายซึง่ระบไุว้เช่นนัน้  

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผูถื้อหุน้ มีการจดัล าดบัในการชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทหรือไม ่อยา่งไร  
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ ในการชดเชยผลขาดทนุสะสมจะต้องหกัชดเชยจากทนุส ารอง

ตามล าดบั ดงัตอ่ไปนี ้ 
(1) ทนุส ารองอื่น (ถ้ามี)  
(2) ทนุส ารองตามกฎหมาย  
(3) สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
ทัง้นี ้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 119  
หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนมุตัิ
การโอนทนุส ารองตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัเพื่อน ามาล้างผลขาดทนุสะสมของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 131,655,049 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9924 
ไมเ่ห็นด้วย 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0076 
งดออกเสยีง 0 หุ้น   
บตัรเสยี 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อันเน่ืองมาจากการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล
ไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
ประธานได้ขอให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานตอ่ที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียด

ของวาระซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
ภายใต้แผนการลงทนุขยายกิจการของบริษัทเพื่อเพิ่มพนูรายได้จากการประกอบกิจการ คณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติอนุมัติ เห็นชอบให้บริษัทเข้าลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) มีมูลค่าการลงทุนไม่เกิน  
750 ล้านบาท รายการดงักลา่วถือเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สนิตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 20/2551 
เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนยัส าคญัที่เข้าข่ายในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวนัที่ 31 สิงหาคม 2551 
(รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547  
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หากค านวณขนาดรายการจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
การเข้าลงทนุในโครงการ INET-IDC3 มีขนาดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์เทา่กบัร้อยละ 68.17 โดยค านวณตามเกณฑ์มลูค่า
รวมของสิง่ตอบแทน  
ลักษณะและรายละเอียดของโครงการ 

ศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) จะตัง้อยู่บนที่ดินเช่าระยะยาวกบับริษัทปนูซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากดั ซึง่เป็นเจ้าของที่ดิน ระยะเวลาการเช่า 30 ปี ท่ีดินมีเนือ้ที่รวมประมาณ 19 - 2 - 20 ไร่ ตัง้อยูบ่ริเวณถนนทางเข้าของ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี  บริษัทวางแผนก่อสร้างอาคาร
จ านวน 3 อาคาร ประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคารส านักงาน และอาคาร Facility ทัง้นี ้โครงการ INET-IDC3  
จะเร่ิมก่อสร้างในช่วงต้นปี 2559 และคาดวา่จะเร่ิมเปิดให้บริการได้ประมาณไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เป็นต้นไป 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทนุ 
ตามประมาณการทางการเงินของโครงการ INET-IDC3 จะสามารถสร้างก าไรสทุธิให้แก่บริษัทได้ประมาณปีละ 

138 - 511 ล้านบาท (ไม่นับผลด าเนินงานในปี 2559 – 2560) และหากบริษัทสามารถด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม
แผนงานที่ได้วางไว้ จะท าให้บริษัทมีอตัราผลตอบแทนการลงทนุของโครงการ (Project Internal Rate of Return) เท่ากบั
ร้อยละ 39.37 ตอ่ปี  

2. เพิ่มสว่นแบง่ตลาดและรักษาความเป็นผู้น าในตลาด 
3. เพิ่มฐานลกูค้าและรายได้ให้แก่บริษัทในอนาคต 
4. สร้างความได้เปรียบในการแขง่ขนัให้แก่บริษัท  
5. มีโอกาสได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากภาครัฐ 
โครงการ INET-IDC3 เป็นโครงการที่อยูร่ะหว่างเตรียมการยื่นค าขอรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายวา่ด้วยการ

สง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) โดยสิทธิประโยชน์ของการสง่เสริมการลงทนุของโครงการ 
ได้แก่ สิทธิในการยกเว้นอากรขาเข้าในการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ  สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษีเงิน ได้นิติ
บคุคลเป็นเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่มีรายได้จากการประกอบกิจการ และสามารถน าผลขาดทุน (ถ้ามี) ในระยะเวลาที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน  
5 ปี ตลอดจนได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการสง่เสริมไปรวมเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง โดยมี ผู้ ถือหุ้น
สอบถามและแสดงความเห็นในวาระนี ้และผู้บริหารได้ชีแ้จงสามารถสรุปสาระส าคญัได้ 3 หวัข้อใหญ่ดงันี ้
ด้านการเงนิ 

ผู้ ถือหุ้นที่สอบถามในประเด็นนี ้: คุณอนุรักษ์ บุญแสวง คุณพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์  
คณุทศวรรษ ทองสขุ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) คณุอน ุวอ่งสาระกิจ คณุบดินทร์ กฤติยรังสรรค์ 

• สมมติฐานของโครงการท่ีน ามาใช้ในระยะเวลา 15 ปี บริษัทได้ศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยรวม
ปัจจยัความเสีย่งตา่งๆ ไว้แล้ว  

• ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้) ส าหรับสร้างศนูย์ INET-IDC3 จะยงัไม่ปรากฎในงบก าไรขาดทุนในปี 2559 
เนื่องจากยงัเป็นงานระหวา่งสร้าง 
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• ระยะเวลาสญัญาเช่าพืน้ท่ี 30 ปี มีต้นทนุคา่เช่าที่ดินไมส่งูมากนกัเมื่อเทียบกบัต้นทนุการก่อสร้าง ประกอบ
กบั data center เป็นเทคนโนโลยีที่เปลีย่นแปลงช้าและมีความต้องการอยา่งตอ่เนื่อง จึงมีความเสีย่งต ่า 

• การประมาณการ occupancy rate ของศูนย์ INET-IDC3 ที่ปรึกษาทางการเงินได้ประเมินจากค่าเฉลี่ย 
ที่บริษัทใช้อยู ่ณ ปัจจบุนั เห็นวา่คา่บริการในปีแรกอยู่ในช่วงที่เหมาะสม 

• เงินลงทุน 750 ล้านบาท เป็นการสร้างในระยะแรก รองรับพืน้ที่ให้บริการ  1 อาคาร ซึ่งจากพืน้ที่ที่เช่าไว้ 
สามารถสร้างเพิ่มเติมได้อีก 3 อาคาร หากมีความต้องการมากขึน้ โดยการประมาณการเงินลงทนุ ค านวณ
โดยบริษัทผู้ออกแบบ ประมาณการไว้ที่มาตรฐาน Tier3+ ซึง่เป็นมาตรฐานท่ีมีความต้องการใช้งานมาก 

ด้านเทคนิค 
ผู้ ถือหุ้ นที่สอบถามในประเด็นนี ้: คุณอนุรักษ์ บุญแสวง คุณจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์  

คณุวิรัตน์ โกศลวาทะวงศ์ (ผู้ รับมอบฉนัทะ) คณุธารา ชลปราณี 
• บริษัทจะเร่ิมด าเนินการสร้างต้นปี 2559 และคาดวา่จะให้บริการได้ต้นปี 2560 
• ไฟฟ้าที่ใช้ในศนูย์ INET-IDC3 มาจากการไฟฟ้าสว่นภมูิภาค และโครงการตัง้อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าแรงสงู 

จึงช่วยลดความเสีย่งเร่ืองไฟฟา้ลงได้ระดบัหนึง่ 
• บริษัทไม่ได้ลงทนุเดินสายไฟเบอร์เอง แต่จะเช่าสายจากพนัธมิตร และเปิดโอกาสให้ลกูค้าที่จะมาใช้บริการ

มีสิทธิเลือกเช่ากบัผู้ ให้บริการวงจรได้หลากหลาย นอกจากนี ้จะมี  Internet gateway ออกจากศนูย์ IDC 
ของบริษัททกุแหง่ เพื่อให้มีเสถียรภาพสงูสดุ 

• เทคโนโลยีที่เก่ียวกับ data center, network ถึงแม้จะลงทุนสงู แต่สามารถใช้งานได้นานประมาณ 10 ปี 
และส าหรับเทคโนโลยี Cloud Service บริษัทจะลงทนุไปตามความต้องการของลกูค้าในช่วงเวลานัน้ๆ 

ด้านธุรกิจ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีสอบถามในประเด็นนี ้: คณุอนรัุกษ์ บญุแสวง คณุพงษ์ศกัดิ์ ฮุ่นตระกลู คณุแชน พนูดี 
• Capacity ของ Rack ที่ให้เช่า ทัง้ที่มีอยู่ปัจจุบันและที่ศูนย์ใหม่ บริษัทให้ความส าคัญกับการให้บริการ 

Cloud services มากกว่าบริการ Colocation และเน้นท าตลาดมากกว่า เนื่องจากพิสูจน์แล้วว่าลูกค้า
สามารถประหยดัต้นทนุได้มากกวา่และมีประสทิธิภาพสงูกวา่ 

• ลกูค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าเอกชน และมีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะย้ายไปใช้บริการกับรายอื่น 
เนื่องจากบริการของบริษัทมีเสถียรภาพและบริษัทยงัลดราคาค่าบริการต่อหน่วยให้แก่ลกูค้าทกุปี และจาก
สถิติ ลกูค้าจะเพิ่มจ านวนการใช้บริการมากขึน้ทกุปี 

• คูแ่ข่งในตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ปัจจบุนัมีประมาณ 7 แห่ง แต่บริษัทก็เช่ือมัน่ว่ามีจุดแข็งที่สามารถแข่งขนัได้ 
ในด้านความเช่ียวชาญ มีเทคโนโลยีทันสมัย และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 
20000-1:2001 และมาตรฐาน CSA–STAR 2 (Cloud Security Alliance – Security Trust & Assurance 
Registry) รายแรกของประเทศไทย และในช่วงเร่ิมต้น บริษัทได้รับหนังสือแสดงเจตจ านงจะใช้บริการ   
Co-Location ที่ศนูย์ INET-IDC3 มาจ านวนหนึง่แล้ว 

หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชมุโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนมมีติอนมุตักิารท ารายการได้มาซึง่สนิทรัพย์อนัเนื่องมาจากการลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตัิการ
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ข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้
เห็นด้วย 131,657,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9529 
ไมเ่ห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 62,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0471 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนท่ีออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท หรือ
เทียบเท่า 
ประธานได้ขอให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานตอ่ที่ประชุมเก่ียวกบัรายละเอียด

ของวาระดงันี ้
เพื่อให้บริษัทมีเงินทนุและสภาพคลอ่งที่เพียงพอในการลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

คณะกรรมการจึงเห็นควรอนุมัติให้บริษัทออกหุ้ นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 500,000,000 บาท โดยเสนอขายในประเทศไทยต่อ
ประชาชนทัว่ไป และ/หรือเสนอขายในวงจ ากดั และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนส าหรับใช้ในการลงทุน  การช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ เป็นเงินทุน

หมนุเวียนทัว่ไป 
2) เพื่อสร้างผลติภณัฑ์ทางการเงินท่ีหลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลอืกให้กบัผู้ลงทนุ
ของบริษัท 

ประเภทตราสารหนี ้ : หุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มี
หลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ ค า้ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความ
เหมาะสมของสภาวะตลาด 

มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 500,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดย
สามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกนั หรือหลายคราว
ก็ได้ ทัง้นี ้ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนก าหนด และ/หรือ หุ้นกู้ ครบก าหนด บริษัท
สามารถออกหุ้นกู้ชดุใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหมร่วมกบัมลูค่าหุ้นกู้
คงค้างเดิมที่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี ้
หรือเทียบเทา่  

อายุตราสารหนี ้ : ไมเ่กิน 10 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้   
สกุลเงนิ : สกลุเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 
อัตราดอกเบีย้ : ไมเ่กินร้อยละ 6 ตอ่ปี 
การไถ่ถอนก่อนก าหนด : ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนก าหนด และ/หรือ บริษัทอาจมี

หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนก าหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไข
ของการออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ใน
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ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) โดยจะท าการเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่วในประเทศ 
และ /ห รือ  ในต่ า งป ระ เทศ  ให้ แก่ ผู้ ล งทุ นทั่ ว ไป  (Public Offering) และ /ห รือ  
ผู้ลงทนุเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัในประเทศ และ/หรือ 
ผู้ลงทนุสถาบนัในต่างประเทศ  และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ในคราวเดียวกนัหรือหลาย
คราว ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ หรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องซึ่ง
มีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

เงื่อนไขอื่นๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้ จะขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร
ได้รับมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  
ในสว่นที่ยงัไม่ได้ก าหนด ตามความจ าเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องก าหนดตามกฎหมายและข้อบงัคบัที่เก่ียวข้อง ตลอดจนให้
มีอ านาจด าเนินการขออนญุาตด าเนินการเปิดเผยข้อมลู และการด าเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจใน
การด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงตามที่จ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประ เด็นที่เก่ียวข้อง โดยมีผู้ ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี  ้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ และ นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผูถื้อหุน้ มีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. ควรเพิ่มวัตถุประสงค์เร่ืองการบริหารต้นทุนทางการเงิน ควรระบุกรอบนโยบายในการบริหารอัตราส่วน

หนีส้นิตอ่สว่นผู้ ถือหุ้นเพื่อให้มีความเหมาะสมในการบริหารต้นทนุทางการเงิน รวมถึงควรมีการบริหารสดัสว่นหนีส้นิระยะ
สัน้กบัระยะยาว 

2. เสนอให้บริษัทพิจารณาแนวทางการหาแหลง่เงินทนุเพิ่มเติม เช่นการเพิ่มทนุ การท า Revenue Sharing กบัคูค้่า 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ จะขอรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา 
นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผูถื้อหุน้ หุ้นกู้ของบริษัทฯ มีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือหรือไม่ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ไมไ่ด้มีการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ 
นายพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผูถื้อหุ้น อยากทราบความสมัพนัธ์ระหวา่งบริษัท ฮิวเลต็-แพ็คการ์ด (ประเทศไทย) จ ากดั 

ซึง่เป็นผู้ออกแบบ INET-IDC3 กบับริษัทฯ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผูจ้ดัการ บริษัท ฮิวเลตต์-เเพคการ์ด (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นคูค้่า

ที่สร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ตมาแล้ว 2 แห่ง ทัง้ยงัเป็นผู้น าด้านการออกแบบศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์แบบประหยดั
พลงังาน ซึ่งได้รับรางวลัในระดับโลก ที่ผ่านมาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ตได้รางวัลผู้ ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ดีเด่น  
จาก Frost & Sullivan จึงท าให้บริษัทฯสามารถไปแขง่ขนักบัคูแ่ขง่อื่นได้ 

นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น อตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ที่ก าหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 6 ต่อปีเหมาะสมหรือไม ่
และสญัญาเช่าซือ้ของบริษัทอตัราดอกเบีย้เทา่ไร 

ที่ปรึกษาทางการเงินในเร่ืองหุ้นกู้  การก าหนดอตัราดอกเบีย้หุ้นกู้ ตามที่แจ้งในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 นัน้ หาก
สภาวะตลาดเปลีย่นแปลงไปอตัราดอกเบีย้ที่ก าหนดจะใช้ไม่ได้ แตเ่นื่องจากโครงการจะเร่ิมด าเนินการในปีหน้า การใช้เงิน
จะเป็นการทยอยใช้ ท าให้สามารถบริหารเงินในจงัหวะและอตัราดอกเบีย้ที่เหมาะสมได้  
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นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจ้ดัการ ปัจจบุนัสญัญาเช่าซือ้ของบริษัทมีอตัราดอกเบีย้ไมเ่กินร้อยละ 6 ตอ่ปี 
หลงัจากประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้วและไม่มีข้อซักถามหรือ

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 500,000,000 บาท 
หรือเทียบเทา่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

เห็นด้วย 131,617,250 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9226 
ไมเ่ห็นด้วย 40,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0304 
งดออกเสยีง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 62,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0471 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนท่ีออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 6 วาระอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชมุวา่ ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาในเร่ืองอื่นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีการเสนอเร่ืองพิจารณาเร่ือง

อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบวุ่า “เมื่อที่ประชุมได้
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด
อาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้”  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ ปรากฏว่าผู้ ถือหุ้นไม่มีข้อ
ซกัถามและข้อคิดเห็นอยา่งใดอีก ประธานแจ้งวา่ ท่ีประชมุได้พิจารณาระเบียบวาระทัง้หมดตามที่ก าหนดเสร็จสิน้แล้ว จึง
กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุ  

ปิดประชุมเวลา 16.33 น. 
                      
 

                           
                    ( ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ) 

                         ประธานกรรมการ 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

 

 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
อายุ 71 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที่อยู ่ 

7 พฤศจิกายน 2487 
ไทย 
5 ซอยพฒันเวศม์ 11 ถนนสขุมุวทิ 71 แขวงคลองตนั   
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110 

ต าแหนง่ในบริษัทฯ  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 

วาระการด ารงต าแหนง่  ครัง้ที่ 1 / ปี 2544 – 2546 
ครัง้ที่ 2 / ปี 2546 – 2549 
ครัง้ที่ 3 / ปี 2549 – 2551 
ครัง้ที่ 4 / ปี 2551 – 2553 
ครัง้ที่ 5 / ปี 2553 – 2555 
ครัง้ที่ 6 / ปี 2555 – 2557 
ครัง้ที่ 7 / ปี 2557 – ปัจจบุนั 

การศกึษา 
 

- ปริญญาเอก สาขาอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ สหราชอาณาจกัร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประวตัิการท างาน 
2544 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2550 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 

 บริษัทอื่น 
2551 – ปัจจบุนั 

 องค์กรอื่น 
2548 – ปัจจบุนั 

 
- ประธานกรรมการ  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหาร  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
- กรรมการ  บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
- กรรมการทรัพยากรบคุคลและก าหนดอตัราคา่ตอบแทน 
บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 

 
- ประธานกรรมการ  บมจ.เนต็เบย์ 
 

- ที่ปรึกษาอาวโุส  ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเเกิดความขดัแยเงทางลลประโยชน์ 
ตอ่บริษัทฯ 

- ไมม่ี -  

สดัสว่นการเขเาประชมุปี 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - เขเาร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้จาก 14 ครัง้ 
- เขเาร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครัง้จาก 9 ครัง้ 

สดัสว่นการถือหุเนในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - ไมม่ี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทไดเพจิารณาขเอเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแลเว เห็นวา่  
ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ มีคณุสมบตัิ ความรูเ  ความสามารถ  
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวขเองกบัการด าเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นสมควรใหเเสนอใหเทีป่ระชมุสามญัลูเถือหุเน
พิจารณาเลอืกตัง้ใหเกลบัเขเาด ารงต าแหนง่กรรมการ ตอ่ไปอีก
วาระหนึง่ 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 

อายุ 72 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ
ที่อยู ่ 

28 กมุภาพนัธ์ 2487 
ไทย 
96/1 ซอยสมเอก ถนนติวานนท์ ต าบลบางพดู   
อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบรีุ 10210  

ต าแหนง่ในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน  และกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหนง่  ครัง้ที่ 1 / ปี 2544 – 2545 
ครัง้ที่ 2 / ปี 2545 – 2548 
ครัง้ที่ 3 / ปี 2548 – 2551 
ครัง้ที่ 4 / ปี 2551 – 2553 
ครัง้ที่ 5 / ปี 2553 – 2556 
ครัง้ที่ 6 / ปี 2556 – ปัจจบุนั 

การศกึษา 
 

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)  
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
(MFR) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)  
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูร Monitoring the System of Internal Control and 
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Risk Management (MIR) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูรส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP) จดัโดยสมาคมสง่เสริม 
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director Certification Program 
(DCP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวตัิการท างาน 
2548 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 บริษัทอื่น 

 องค์กรอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่
บริษัทฯ 

 
กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- ไมม่ี -  

- ไมม่ี -  

- ไมม่ี -  

- ไมม่ี - 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้จาก 14 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้จาก 9 ครัง้ 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 2 ครัง้จาก 2 ครัง้ 

- เข้าร่วมการประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ครัง้จาก 1 ครัง้ 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - ไมม่ี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของกรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เหน็วา่ นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์  
มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารง
ต าแหนง่กรรมการอิสระ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 
- ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
- ความสมัพนัธ์กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย 
- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้

สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

 
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 

อาย ุ61 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ
ที่อยู ่ 

21 มิถนุายน 2497 
ไทย 
32 ซอยพฒันาการ 56 ถนนพฒันาการ แขวงสวนหลวง   
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250  

ต าแหนง่ในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง   
และกรรมการตรวจสอบ 

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

การศกึษา 
 

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

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

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูรส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP)  
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
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ประวตัิการท างาน 
2552 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั 
 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – 2554 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2551 – 2557 
 
2546 – 2557 
 

 บริษัทอื่น 
2545 – ปัจจบุนั 
2553 – 2555 

 องค์กรอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัทฯ 

 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
- ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
กลุม่บริษัท ACAP Advisory Group 

 
- Chief Information Officer บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด 
- กรรมการบริษัท บจก.ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซลัแทนต์กรุ๊ป 

- ไมม่ี - 
- ไมม่ี - 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 14 ครัง้จาก 14 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้จาก 9 ครัง้ 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 4 ครัง้
จาก 4 ครัง้ 

- เข้าร่วมประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ครัง้จาก 1 ครัง้ 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 60,000 (ร้อยละ 0.02) 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการสรร
หาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่  
นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ มีคณุสมบตัิ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่ก่ียวข้องกบัการ
ด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ 
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 
- ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
- ความสมัพนัธ์กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  

ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษาทาง

กฎหมาย 
- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้

สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพจิารณาเลือกตัง้ 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
 

 
นางสาวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ 

อายุ 56 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที่อยู ่ 

4 กนัยายน 2502 
ไทย 
18 ซอยโชคชยั 4 ซอย 41 ถนนโชคชยั 4 แขวงลาดพร้าว   
เขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร 10230 

ต าแหนง่ในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน   
และกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหนง่  ครัง้ที่ 1 / ปี 2557 – ปัจจบุนั (แทนนายชวลติ อตัถศาสตร์) 

การศกึษา 
 

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบณัฑิต (“LL.M.”)  
โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลยัเทมเปิล, ฟิลลาเดเฟีย  
มลรัฐเพนซิลวาเนยี ประเทศสหรัฐอเมริกา  
(Temple University School of Law, at Philadelphia, 
Pennsylvania, U.S.A.) 

- เนติบณัฑติไทย (Barrister - at - law) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  - หลกัสตูรประกาศนยีบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประวตัิการท างาน 
2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
 
2557 – ปัจจบุนั 

 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย  
- กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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 บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2552 – ปัจจบุนั 

 บริษัทอื่น 
2548 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

 องค์กรอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ตอ่บริษัทฯ 

 
- เลขานกุารบริษัท  บมจ.สยามแม็คโคร 
 
- กรรมการ  บจก.ส านกังานกฎหมายสยามซิตี ้
- กรรมการ  บจก.ฮานนา อินสทรูเม้นทส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการผู้จดัการ  บจก.ชวลติ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
- กรรมการ  บจก.เซเบอร์ ทราเวล เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ  บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
- กรรมการ  บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ  บจก.ส านกังานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล 

- ไมม่ี - 
- ไมม่ี - 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2558 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 12 ครัง้จาก 14 ครัง้ 
- เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้จาก 9 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

2 ครัง้จาก 2 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ครัง้จาก 1 ครัง้ 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - ไมม่ี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ กรรมการอิสระ 

หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นวา่  
นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลอืกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

ข้อมลูประกอบการพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการอิสระ 
- ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น 

รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทยอ่ย 
- ความสมัพนัธ์กบับริษัท / บริษัทยอ่ย / บริษัทร่วมหรือนิติ

บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในปัจจบุนั หรือช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
 

 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
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- กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลกูจ้าง  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบญัชีหรือที่ปรึกษาทาง
กฎหมาย 

- ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจที่มีนยัส าคญั อนัอาจมีผลให้
สามารถท าหน้าที่ได้อยา่งอิสระ 

- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
 
- ไมม่ี - 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4    

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 การคดัเลอืกบคุคลที่จะได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท มีวิธีด าเนินการดงันี  ้

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท  ตามข้อบงัคบัข้อ 25. ของบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท 
ไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทัง้นี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถ่ินที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสม สมควรได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตัง้ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ   
โดยข้อบงัคบับริษัทข้อ 26. ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการดงันี  ้
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่โดยถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง 
 2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 เลือกตัง้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
ก็ได้ ในกรณีที่เลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสยีงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 3. บคุคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือก   
โดยวิธีจบัฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี  

 ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบคุคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ  
คราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งจะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระท่ียงั
เหลอือยูข่องกรรมการท่ีตนแทน 

 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ 
น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้น
ที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงในการประชมุนัน้ 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารโดย
แตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ        
โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท และเป็นบคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้       
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการ    
บริหารความเสีย่ง โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยแตง่ตัง้จากกรรมการบริษัท 
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แนวทางการก าหนดคุณสมบัติและความรู้ความช านาญของกรรมการ 
ในการกลัน่กรองรายชื่อผู้ที่จะถกูเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ใช้

แนวทางตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการ ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดย
ค านงึถึงองค์ประกอบดงันี ้

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน 
พิจารณาและก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะบคุคลของผู้ที่จะคดัเลอืกเพื่อเสนอช่ือกรรมการในด้านตา่งๆ อาทิเช่น  

 ความมีคณุธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 

 การตดัสนิใจด้วยข้อมลูและเหตผุล (Informed judgment) 

 ความมีวฒุิภาวะและความมัน่คงเป็นผู้ รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกตา่งและเป็นอิสระ 

 ยดึมัน่ในการท างานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 

 คณุลกัษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นวา่มีความส าคญั 

 2. ความรู้ความช านาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องมีใน           
คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก าหนดกลยทุธ์และนโยบาย รวมทัง้ก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามกลยทุธ์ได้        
อยา่งมีประสทิธิผล  อาทิเช่น 

 ความรู้ทางบญัชีและการเงิน (Accounting and Finance) 

 การบริหารจดัการองค์กรซึง่รวมถงึการบริหารจดัการด้านทรัพยากรบคุคล (Organization and Human 
Resource Management) 

 การบริหารความเสีย่ง (Risk Management) 

 การจดัการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 

 ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 

 การตลาดระหวา่งประเทศ (International Marketing) 

 การก าหนดวิสยัทศัน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่
คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าจ าเป็นต่อบริษัทในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า เช่น ความรู้เก่ียวกับพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce) การวิจัยและพฒันา (Research and Development) การควบรวม
กิจการ (Merger & Acquisition) ฯลฯ 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาได้จัดท าตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) 
เพื่อพิจารณาวา่คณะกรรมการที่ด ารงต าแหนง่อยู่ในปัจจุบนัประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญครบถ้วนตาม       
ความจ าเป็นหรือไมอ่ยา่งไร และสมควรสรรหากรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วน         
มากยิ่งขึน้หรือไมอ่ยา่งไร 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

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

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทัง้นีน้บัรวมหุ้นที่ถือ           
โดยผู้ เก่ียวข้องได้แก่ คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ  

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

 ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือสว่นได้เสยี ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงิน         
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่จะท า
ให้ขาดความเป็นอิสระ 

 ไมเ่ป็นญาติสนิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอาจมีความ
ขดัแย้ง และไมไ่ด้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ทัง้นี ้ นิยามกรรมการอิสระของบริษัทก าหนดเทา่กบัข้อก าหนดขัน้ต ่าของเกณฑ์ที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบั       
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 
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  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

ข้อมูลประวัตแิละประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2559 

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
ประสบการณ์ 

 56 ปี 
 บญัชีบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 Senior Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  

2. นายวชิยั รุจิตานนท์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
 
ประสบการณ์ 

56 ปี 
 นิติศาสตร์บณัฑติ จากมหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 บญัชีบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 Senior Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  

3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
ประสบการณ์ 

55 ปี 
 บญัชีบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (International Program)  จาก มหาวิทยาลยักรุงเทพ  
 Senior Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  

4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
ประสบการณ์ 

43 ปี 
 นิติศาสตร์บณัฑติ  จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 บญัชีบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
 Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  

5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9445) 
อาย ุ
ประวตัิการศกึษา 
 
ประสบการณ์ 

38 ปี 
 บริหารธุรกิจ สาขาการบญัชี จาก มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 บญัชีมหาบณัฑิต จาก มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
 Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7    
 

ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

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

 การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกวา่ การประชมุวิสามญั 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามแตจ่ะเห็นสมควร 

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

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

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวดั
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชมุสามญัประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึง่เสนองานท่ีได้จดัท าไปในระยะเวลาที่ลว่งมาและเสนอความคิดที่จะ
ด าเนินการตอ่ไปในภายหน้า 

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

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

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมา 
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เข้าร่วมประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ได้เรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชุมเป็นอนัระงับไป หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ         
ให้คณะกรรมการนดัประชมุใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้น ไมน้่อยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชมุ 
ในการประชมุครัง้หลงันีไ้มบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุตามวรรคหนึง่ 

ข้อ 20.  ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิออกเสยีงได้หุ้นละหนึง่เสยีงตามจ านวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ ถือหุ้นมีสทิธิมาร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นเอง 
หรือจะมอบฉนัทะเป็นหนงัสอืให้ผู้อื่นเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจาก
การออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการ 

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

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

 หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องท าเป็นหนงัสอื ลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
ซึง่อยา่งน้อยต้องมีรายการดงัตอ่ไปนี ้

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

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

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

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

 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดอาจขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้ 
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 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเร่ืองที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ          
ไมเ่สร็จ ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลือ่นการพิจารณาให้ที่ประชมุก าหนด สถานที่ วนั และเวลา
ที่จะประชุมในคราวตอ่ไป และให้คณะกรรมการสง่หนงัสือนดัประชมุระบสุถานท่ี วนั เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ ถือหุ้ น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทัง้นี ใ้ห้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนัสาม (3) วนั และไมน้่อยกวา่สาม (3) วนัก่อนวนัประชมุด้วย 

ข้อ 24. มติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีง
เทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี ่(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
(ง) การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกบับคุคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(ช) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฌ) การออกหุ้นกู้  
(ญ) การควบหรือเลกิบริษัท 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงเอกสารดงัตอ่ไปนีเ้พื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเองต้องเตรียมหลกัฐานเพื่อน ามาแสดงดงันี ้ 
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีได้กรอกและลงลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 
(ข) แสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ หรือหนงัสือเดินทาง (Passport) ฉบบัจริง 
(กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นชาวตา่งประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทน 
(ก) หนงัสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้ รับมอบฉนัทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้ ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
(ค) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้ รับมอบฉนัทะ

ได้ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 

2. กรณีผู้ถอืหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้มีอ านาจตามหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (“ผู้แทน”) ของผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุด้วยตนเอง เว้นแต่
จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
(ก) เอกสารที่สว่นราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตวัแทนได้ลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถกูต้อง 
(ข) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลงัไม่เกิน 3 เดือนของ 

ผู้ ถือหุ้นโดยรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอ านาจลงนามผูกพนัของผู้ ถือหุ้นพร้อมประทบัตราส าคญั
ของนิติบคุคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความเห็นวา่ผู้แทนผู้ เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บคุคล 

2.2 กรณีผู้ ถือหุ้นที่เป็นนิติบคุคลมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 
(ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถกูต้องครบถ้วนและ

ผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้ รับมอบฉันทะลงลงายมือช่ือพร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษัท (ถ้ามี) 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ ถือหุ้ นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสอืมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าแทนนิติบคุคล 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้ รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้อง 
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3. ผู้ถอืหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ ถือหุ้นหรือผู้ เข้าร่วมประชมุซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแล้วแตก่รณี ทัง้นี ้ภายใต้บงัคบัดงัตอ่ไปนี ้

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

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

4.  หากผู้ถอืหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อความสะดวกโปรดสง่หนงัสอืมอบฉนัทะและหลกัฐานมายงับริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 1 วนั 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  

โปรดแสดงหลกัฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดงักลา่วซึง่ออกโดยสว่นราชการมาแสดง ณ จดุลงทะเบียน 
หมายเหตุ :  

1. บริษัทขอสงวนสทิธิในการพิจารณาความถกูต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 2 ชัว่โมง 

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

ผู้ดแูลรับฝากหุ้น สามารถแบง่คะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เทา่กนัให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
5. ในกรณีอื่น ซึง่มีกฎหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

7. กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 
- บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงไว้ 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
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เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี  2559 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุ ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขท่ี 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชัน้ไอที 
ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

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

ลงช่ือ               ผู้ เข้าประชมุ 
                                           (_________________________) 

เอกสารส าคัญ – โปรดน ามาในวันประชุม 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

ขัน้ตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

ผู้ ถือหุ้นลงทะเบียน 
บริเวณหน้าห้องประชมุไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที 

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารสว่นบคุคล 

โต๊ะลงทะเบียนบคุคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉนัทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถกูต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชมุ เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

ในแตล่ะวาระ (ยกเว้นวาระท่ี 6) เฉพาะผู้ ถือหุ้นทีไ่มเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง  
ขอให้ยกมือขึน้และลงมติในบตัรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  
ในวาระท่ี 6 ผู้ ถือหุ้นทีเ่ห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

ลงมติในบตัรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ 

ในแตล่ะวาระ (ยกเว้นวาระที่ 6) เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ ถือหุ้นทีไ่มเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

ในวาระท่ี 6 เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

พิธีกรสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

บริษัทได้จดัให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10 

ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

 
 

ศาสตราจารย์กิตตคุิณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
(Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.) 

อายุ 67 ปี 

วนัเดือนปีเกิด 
สญัชาต ิ  
ที่อยู ่   
 
ต าแหนง่ในบริษัทฯ                                     
วาระการด ารงต าแหนง่                                       
 
 
 
การศกึษา                                                                          
 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ 
 
 
 
ประวตัิการท างาน   
2549 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
2556 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 

6 สงิหาคม 2491 
ไทย 
63 ซอยลาดพร้าว 102 (เป่ียมจนัทร์) แขวงวงัทองหลาง 
เขตวงัทองหลาง กรุงเทพฯ  
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
ครัง้ที่ 1 ปี 2549 – 2552 
ครัง้ที่ 2 ปี 2552 – 2554 
ครัง้ที่ 3 ปี 2554 – 2556 
ครัง้ที ่4 ปี 2556 – ปัจจบุนั 
-  ปริญญาเอก สาขาQuantitative Business Analysis  

Arizona State University USA. 
- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Director Certification Program  
ปี 2547  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- ประกาศนยีบตัรหลกัสตูร Audit Committee Program รุ่นท่ี 2 
ปี 2552  สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 
กรรมการอิสระ บมจ. อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. สหยเูนี่ยน 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. ไดเม็ท (สยาม) 
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2548 – ปัจจบุนั 
 
2549 – ปัจจบุนั 
 

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บมจ. แพน  ราชเทวี กรุ๊ป 
ศาสตราจารย์กิตติคณุ หลกัสตูรธุรกิจเทคโนโลยีและการ  
จดัการนวตักรรม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การด ารงต าแหนง่กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น 
 กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 
 
 กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

 
 กิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ตอ่บริษัทฯ 

 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. ไดเม็ท (สยาม) 
- กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. สหยเูนีย่น 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
  บมจ. แพน ราชเทวี กรุ๊ป 
 - ไมม่ี  - 

สดัสว่นการเข้าประชมุปี 2558 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558) - เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบริษัท 13 ครัง้จาก 14 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครัง้จาก 9 ครัง้ 
- เข้าร่วมประชมุร่วมระหวา่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 1 ครัง้จาก 1 ครัง้ 

การมีสว่นได้เสยีในการประชมุฯ - ไมม่ี - 

สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 - ไมม่ี -  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
PROXY Form B. 

 
เขียนที.่.................................................................................. 
Written at 

วนัท่ี.................เดือน…….............................พ.ศ……............ 
Date               Month                                  Year              

(1) ข้าพเจ้า................................................................................................สญัชาต.ิ................................................ 
I/We        Nationality 

อยูบ้่านเลขท่ี.............................ถนน..................................................ต าบล/แขวง.............................................. 
Residing at No.                       Road           Sub-district 

อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั..............................................รหสัไปรษณีย์............................................ 
District                 Province                  Postcode 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม............................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั...............................เสยีง ดงันี ้
holding the total amount of                                shares and the voting right equals to                votes as follows: 

หุ้นสามญั.....................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
Ordinary share                                            shares Equal to voting right  votes 

หุ้นบริุมสทิธิ..................................................หุ้น ออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั.............................................เสยีง 
Preferred shares                      shares Equal to voting right                votes 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ (สามารถมอบให้กรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย) 
Hereby appoint (May grant proxy to INET Independent Director of which details as in Attachment) 

1. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District            Province                                   Postcode                   or 

2. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..............................หรือ 
District                                           Province                                   Postcode                   or 



3. นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................อาย.ุ....................ปี 
Mr./Mrs./Miss              Age             Years 

อยูบ้่านเลขท่ี....................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง....................................... 
Residing at No.                         Road         Sub-district 

อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย์..................................... 
District                                           Province                                   Postcode                    

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่น 
Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the Annual General Shareholders’ Meeting 
for the year 2016 to be held on April 21, 2016 at 13.30 hours at the INET Hall Conference Room, IT Floor, 
Internet Thailand Public Company Limited, Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai 
Khwang, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed. 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้าม)ี 
Agenda 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) 
(ไมม่ีการลงคะแนนเสยีงในวาระนี ้/ No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2558 ซึง่ประชมุ 
เมื่อวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2558 (รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders 
No.1/2015 which held on December 18, 2015 (details as shown in Attachment No. 1) 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2558  
(รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

Agenda 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating 
Results for 2015 (details as shown in Attachment No. 2 

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



วาระท่ี 4 พิจารณาอนมุตังิบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจาก 
ผู้สอบบญัชี (รายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 2) 

Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended 
December 31, 2015, audited by the Certified Public Accountant (details as shown in 
Attachment No. 2) 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2558  

Agenda 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and 2015 dividend 
payment 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2559 (ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลท่ี
ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 3) 

Agenda 6 To consider the Election of Director in Replacement of director who retired by rotation 
(Summary profiles of the proposed person to replace directors retiring by rotation as shown 
in Attachment No. 3) 

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

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 



การเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงัรายนามต่อไปนี  ้
The election of the individual director , namely;  
1. ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ / 1. Prof. Dr. Pairash Thajchayapong 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

  งดออกเสยีง 
Abstain 

2. นายอรัญ เพิม่พิบลูย์ / 2. Mr. Aran Permpiboon 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

3. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ / 3. Ms. Narumol Wangsatorntanakun 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

4. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ / 4. Ms. Nilobon Tangprasit 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 
Agenda 7 To approve the Remuneration for the Company’s Directors 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 (รายละเอยีดตามสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 6) 

Agenda 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the Audit fee for the year 
2016 (details as shown in Attachment No. 6) 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 



วาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 Other matters (if any) 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนน
เสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid 
and not my voting as a shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ที ่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที ่ระบ ุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 
In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the 
right to consider and vote as to his/her consideration. 

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting.  

  
ลงช่ือ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

(.......................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 

 
ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 

(......................................................) 



หมายเหต ุ: 
1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบ

ประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ 

Remarks :  
1. A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may 

not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes. 
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole or for an individual nominee. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, 

the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

Attachment to Proxy Form B. 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
The Proxy of the shareholder of Internet Thailand Public Company Limited 

 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 
ชัน้ไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวนั เวลาและสถานที่อื่น 
 In the Meeting of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2016 to be held on April 21, 
2016 at 13.30 hours at the INET Hall Conference Room, IT Floor, Internet Thailand Public Company Limited, 
Thai Summit Tower, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok or on the date and at the 
place as may be postponed or changed. 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 



วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

วาระท่ี……...…..เร่ือง……………………………………………………………………………………………..  
Agenda Item     Subject: 

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไมเ่ห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสยีง 
Abstain 

 
ลงช่ือ/Signed.......................................................ผู้มอบฉนัทะ/ Grantor 

(.......................................................) 

ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 
(......................................................) 

ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 
(......................................................) 

ลงช่ือ/Signed......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ/ proxy 
(......................................................) 
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INETClub INET_th

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559 

เวลา 13.30 น.
หองประชุม ไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที 

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร

Internet Thailand Public Company Limited
April 21, 2016 at 1.30 p.m.

INET Hall Conference Room, IT Floor, 
Thai Summit Tower

Invitation of 2016
Annual General Meeting 

of Shareholders

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2559




