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ที่ INET  OM 0208/2017 

      วันท่ี 13 มีนาคม 2560 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี 2560 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 
2. รายงานประจ าปี 2559 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบ CD-ROM (ประกอบการพิจารณา

วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4) 
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการ

ที่ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8 ) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8 ) 
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 10) 
7. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
8. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ

เข้าร่วมประชุมได้ 
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือแบบ ค. ได้จาก 

www.inet.co.th) 
12. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จัดการประชุม
สามัญ ผู้ถื อหุ้ นประจ าปี  2560 ในวันศุ กร์ที่  21 เมษายน  2560 เวลา  13.30 น . ณ  ห้ องประชุม ไอ เน็ ตฮอล ล์  
ชั้นไอที  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ (ถ้าม)ี 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และได้จัดท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม ตามระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
13 มิถุนายน 2559 
การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  
ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ  
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการลงมตใินวาระน้ี 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินของบริษัท
ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  
การลงมต ิ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ความเป็นมาและเหตุผล : เนื่องจากการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัตกิารเพิม่ทุนจดทะเบียน
ของบริษัทจ านวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 



 

 

 

 

 

 

 

 

512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้สิทธิดังนี้  
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 

จ านวน 250,027,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 
(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้บริหาร และ

พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 โดยบริษัทมีเงื่อนไขการเสนอขายหุ้น
ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ดังนี ้

 ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทั้งจ านวน บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวน
เท่ากับ 250,020,799 บาท 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
จะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) บริษัทจะเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-INET 
2016 ตามจ านวนเท่าที่เพียงพอต่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้
เท่ากับก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวน
เท่ากับ 250,020,799 บาท 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ไม่เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
อันจะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็น
รัฐวิสาหกิจจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว พิจารณาลดสัดส่วนการจองซื้อหุ้นลงจนไม่ท าให้บริษัทกลายเป็น
รัฐวิสาหกิจ โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนน้อยกว่า 250,020,799 บาท 

 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ได้ท าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จ านวน 250,027,776 หุ้น คงเหลือ 23 หุ้น ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทขอเพิ่มทุน ดังนั้นบริษัทจึงไม่จ าเป็นต้องออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ 
ESOP-INET 2016 บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจ านวนทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท 
เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  
1 บาท  
ค ว า ม เห็ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  : เห็ น ส ม ค ว ร เส น อ ให้ ที่ ป ร ะ ชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ใ ห้ ล ด ทุ น 
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท  
โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
การลงมติ : ในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 

 

 

 

 

 

 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท 
ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท าการจดทะเบียนแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไป
ตามค าส่ังของนายทะเบียน 
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น  
การลงมติ : ในวาระน้ีต้องได้รับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าป ี2559 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 48 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใน
อัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจ
และโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ปกติของบริษัท 

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า 
(5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 
(10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จ านวน 83,056,055 บาท โดยจ านวนหุ้นท่ีจดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน 500,041,575 หุ้น คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 
เท่ากับ 0.1661 บาท 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 
1. ก าไรสุทธิ (บาท) 83,056,055 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.0789 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 39,451,626.13 
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50 



 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 4,152,802.75บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี  2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0789 บาท โดย 

คิดจากจ านวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 39,451,626.13 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 
การลงมต ิ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2560 (ประวัติโดยสังเขปของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  ปัจจุบันบริษัทมี
กรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน ในปี 2560 มีกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 4 ท่านได้แก่ 

1) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล   กรรมการ 
2) ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ 
3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์  กรรมการ 
4) นายสหัส ตรีทิพยบุตร   กรรมการ 
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2560 - 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สูงสุดแก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการ 
สรรหาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4) 
และมีความเห็นดังนี้ 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน ที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้เข้าร่วม
พิจารณาในวาระน้ี ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

1) ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล   กรรมการ 
2) ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ 
3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์  กรรมการ 
4) นายสหัส ตรีทิพยบุตร   กรรมการ 

ความเห็นของคณะกรรมการ : เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล   กรรมการ 
2) ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ 
3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์  กรรมการ 
4)   นายสหัส ตรีทิพยบุตร   กรรมการ 

การลงมต ิ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ชุดย่อย ประจ าปี 2560 และโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2559 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและขนาดของ
องค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของ
บริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท  

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

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 ปี 2559 
คณะกรรมการ 
ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 
กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
ประธานกรรมการชดุย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม    17,500 บาท/คน/เดือนที่มกีารประชุม 

รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 



 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
การลงมต ิ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 6) 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปน้ี 

1) นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
2) นายวชิัย รุจิตานนท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ  
3) นายเสถยีร วงศ์สนันท์   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ  
4) นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือ 
5) นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ 
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท  และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2559 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 1 1,280,000 บาท 1,150,000 บาท 
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จ ากัด  240,000 บาท 180,000 บาท 

บริษัท ไทย ดอท คอม จ ากัด  120,000 บาท 50,000 บาท 
บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด2 120,000 บาท 100,000 บาท 
บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จ ากัด3 20,000 บาท 10,000 บาท 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ :  
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีอาจจะเกิดขึ้น
เพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ 

2. บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2559  
3. บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559  

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,780,000 บาท  
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น  
ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากล่ันกรองอย่างเหมาะสมแล้ว 

การลงมต ิ: วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ในวันศุกร์ที่  
21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 12 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
ครั้งนี้โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 หรือหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.inet.co.th/ir (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุน
ต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถ
มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 มอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 10  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุม
ต้องน ามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 โดยบริษัท จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี ้

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


 

 

 

 

 

 

 

 

ในการน้ี บริษัท จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม 
ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

อนึ่ง บริษัท ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
(Record Date) ในวันอังคารที่  14 มีนาคม 2560 และก าหนดวันรวบรวมรายชื่อ ผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ
โอนหุ้นในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 

           ขอแสดงความนับถือ 

               ( นางมรกต กุลธรรมโยธิน ) 
       กรรมการผู้จัดการ 

                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2559 
บริษัท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย A อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ์ชั้น 8 

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.35 น. 

นายภาคภูมิ สุวลักษณ์ ท าหน้าทีพ่ิธีกรผู้ด าเนินรายการในการประชุมครั้งนี้ (“พิธีกร”) พิธีกรได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และแถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 
333,333,333 บาท เรียกช าระแล้วทั้งส้ิน 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีจ านวน
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม โดยจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท คือ 250,020,799 หุ้น ดังนั้น การนับองค์ประชุมจะต้องมีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 83,340,266 หุ้น 

ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 102 ราย นับจ านวนหุ้นทั้งหมดได้ 
133,755,077 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท จ านวน 250,020,799 หุ้น ซึ่งมีผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้  

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

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 8.1 และวาระที่ 8.2 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด  
โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้ วย แต่ไม่นับ  
งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 5 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้น ซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน 

โดยบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระน้ันๆ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม  และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นน้ัน บริษัทได้น าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุน้ 
บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว  

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 2 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้น
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไวใ้ห้
ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานับคะแนนต่อไป 

ส่วนในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงในบัตรคะแนนท่ีบริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่านในบัตรคะแนน เสร็จแล้ว
ให้ส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้น รายใดไม่น าส่งบัตรคะแนนคืนเจ้าหน้าที่ หรือไม่
ลงคะแนนเสียงในบัตรคะแนนให้ถูกต้อง บริษัทจะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน 

กรณีดังต่อไปนี ้บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง  

 บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้  

 บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

 บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระน้ันมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้  

ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน เป็น
ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้  

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม  ขอให้ยกมือ และขอความกรุณาแจ้ง
ต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม  แล้วจึง
แสดงความคิดเห็น หรือซักถาม  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอก
ห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง  หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ  หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้
ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะ
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ลงทะเบียน และส่งมอบบัตรคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนใน
วาระน้ันๆ  

ทั้งนี ้รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท  

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑเ์รื่องการลงคะแนน 

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดการประชุม การส่งเอกสาร การแจ้งข่าวล่วงหน้า ให้
เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance)  

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบรับข้อเสนอแนะ และบริษัทจะน าไปทบทวน หากพบว่ามี
ข้อบกพร่องก็จะน าไปปรับปรุงส าหรับการประชุมครั้งต่อไป  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธาน
กรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ กล่าวต้อนรับ และขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันน้ี จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัทและผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ก าธร ไวทยกุล กรรมการบริษัท 
3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการบริษัท 
5. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และ

กรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ  
8. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน 
9. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผู้จัดการ และ

รักษาการเลขานุการบริษัท 
กรรมการที่ลาประชุม 
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ 
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

จากนั้นประธานฯ ขอให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ กล่าวแนะน าผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ 
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ค์ รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อ านวยการอาวุโส 
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4. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
5. นายอรรถวุฒิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา ผู้อ านวยการอาวุโส 

จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวแนะน าที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้ 

ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) 
1. นายเอกจักร  บัวหภักดี    

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านักงานกฎหมาย แคปปิตอล จ ากัด 
1. นางสาวเยาวโรจน์  กลิ่นบุญ 

ภายหลังที่กล่าวแนะน าผู้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้เปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้
จัดประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายก าหนดเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งได้จัดประชุมเมื่อ
วันท่ี 21 เมษายน 2559 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ใน
วาระท่ี 7 ว่าเงินค่าตอบแทนของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนเป็นการ
ส่วนตัว หรือได้จ่ายเงินค่าตอบแทนดงักล่าวคนืให้กับผู้ถือหุ้นที่แต่งตั้งกรรมการแต่ละท่านเข้ามาท าหน้าที่เป็นกรรมการของบริษัท 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการ
ทุกท่าน แต่เมื่อกรรมการรับค่าตอบแทนไปแล้ว ได้จัดสรรอย่างไรเป็นเรื่องของกรรมการแต่ละท่าน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี  

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

  



หน้า 5/21 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     139,939,777 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง   8,100 - 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่

ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ดร.มนต์ชัย หนูสง ซึ่งด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการบริษัท ได้
ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2558 และบริษัทยังมิได้แต่งตั้งให้บุคคลใดให้ด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการแทน ดร.มนต์ชัย หนูสง  

ประธานฯ ได้ขอให้นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ยืนขึ้นแสดงตนต่อผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

ทั้งนี้  นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการได้พิจารณาประวัติการศึกษา ประสบการณ์การท างานของ นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์แล้ว 
มีความเห็นว่า นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท อีกทั้งไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายอภิรักษ์  
ปรีชญสมบูรณ ์เป็นกรรมการแทนต าแหน่งของ ดร.มนต์ชัย หนูสง 

หลังจากกล่าวรายงาน ประธานฯ ได้ขอให้นายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ออกจากห้องประชุมจนกว่าการ
ลงคะแนนเสียงในวาระน้ีจะแล้วเสร็จ 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่าประธานฯ ควรแจ้งให้กับที่ประชุมทราบว่ามีบุคคลภายนอก
เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากตนมีความเห็นว่านายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ไม่ใช่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และยังไม่ได้
รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษทั และได้สอบถามว่านายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษทัที่
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เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเป็นการส่วนตัว หรือคืนเงินค่าตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการทุกท่าน หลังจากนั้นกรรมการจะคืน
ให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่ บริษัทไม่ทราบ 

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดท างบการเงินของบริษัทเพื่อ
พัฒนาการบริหารและประสิทธิภาพของบริษัท และเสนอแนะเกี่ยวกับการขยายกิจการไปลงทุนในธุรกิจอื่นๆ และการที่
บริษัทมีกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถที่มาจากองค์การโทรศัพท์ ก็เป็นโอกาสของบริษัทในการมองหาตลาดใหม่ใน
การลงทุนอีกทางหน่ึงด้วย 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก นางพัชรา นิธิวาสิน เสนอว่าหากท่านผู้ถือหุ้นมี
ข้อเสนอแนะให้กับบริษัทท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม ควรท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทมีช่องทางในการ
รับข้อเสนอแนะต่างๆ ของผู้ลงทุนอยู่แล้ว  

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่านายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์มีความเชี่ยวชาญที่จะเป็น
ประโยชน์กับบริษัทอย่างไร 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ธุรกิจของบริษัทคือการให้บริการอินเตอร์เน็ตจึงจ าเป็นต้องมีบุคคลที่มีความ
เชี่ยวชาญในด้านน้ี และนายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ กเ็ป็นผู้มีความเชี่ยวชาญธุรกิจด้านการส่ือสารท่ีท างานให้กับ TOT  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ เป็นกรรมการ
บริษัทแทนดร.มนต์ชัย หนูสง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     136,833,002 99.9917 

ไม่เห็นด้วย 100 0.0001 

งดออกเสียง   1,994,000 - 

บัตรเสีย   11,200 0.0082 

หมายเหตุ 
1. มติวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่

ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นทีย่ังไม่ไดอ้อกจ าหนา่ยของบริษัทจ านวน 
83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยบริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และให้กับผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ 
ESOP-INET 2016  

อย่างไรก็ดี เนื่องจากมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ก าหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจาก
จ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว ได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
หรือในกรณีหุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น  

ดังนั้น เพื่อให้เป็นตามที่กฎหมายก าหนด บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม
จ านวนทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดสรรให้แก่  
ผู้ถือหุ้นเดิม ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งได้หมดอายุลงแล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทจ านวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,312,534 บาท 
จากเดิมทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท
จ านวน 83,312,534 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     139,943,278 99.9943 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง   8,000 0.0057 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระท่ี 3 ข้างต้น  

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท าการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     139,943,278 99.9943 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง   8,000 0.0057 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ

หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

ก่อนการพิจารณาวาระที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้ขอให้  
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
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นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทมีแผนที่
จะลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 1,000 ล้านบาท 
ท าให้บริษัทมีความจ าเป็นต้องใช้เงินทุนเพื่อลงทุนในการสร้างส่วนขยายของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3  

อย่างไรก็ดี ณ ปัจจุบัน การสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีความคืบหน้าไปมากพอสมควร โดยบริษัทได้ให้ผู้ถือหุ้นรับชมวีดีโอแสดง
ความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3  

จากนั้นนายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
ไอเน็ต 3 ว่า โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณปากทางเข้าของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต าบลทับกวาง อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยในการสร้างศูนย์ปฏิบัติการดังกล่าว จะแบ่งแผนงานออกเป็น 3 ระยะดังนี้  

แผนงานระยะที่ 1 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 จะประกอบด้วย 

1) อาคารส านักงาน พื้นที่ 1,200 ตารางเมตร เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของผู้บริหารระดับสูงของลูกค้าและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

2) อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จ านวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 1) พื้นที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solutions 

3) อาคารระบบสนับสนุน (Utility อาคารที่ 1) เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร Data Center อาคารที่ 1 

แผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 จะประกอบด้วย 

1) อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จ านวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 2) พื้นที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solutions 
เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 

2) อาคารระบบสนับสนุน จ านวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 2)  เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร 
Data Center อาคารท่ี 2 

3) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station) จ านวน 1 อาคาร เพื่อเพิ่มก าลังในการจ่ายไฟฟ้าให้กับศูนย์
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3  ในแผนงานระยะที่ 2 และ 3  

โดยแผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และสามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

แผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 จะประกอบด้วย 

1) อาคารศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Data Center) จ านวน 1 อาคาร (Data Center อาคารที่ 3) พื้นที่
ประมาณ 1,975 ตารางเมตร สามารถรองรับการให้บริการ Data Center และ Cloud Solutions 
เพิ่มเติมจากแผนงานระยะที่ 1 และระยะที่ 2 

2) อาคารระบบสนับสนุน จ านวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 3) เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร 
Data Center อาคารท่ี 3 และอาคารท่ี 4 
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โดยแผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาในการสร้าง
ประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และสามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 

ปัจจุบันมีการแจ้งหนังสือแสดงเจตจ านง (Letter of Intent) และแจ้งทางวาจาจากลูกค้าและคู่ค้า 7 ราย คิด
เป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ให้บริการของ INET-IDC3 ท าให้คาดการณ์ได้ว่าภายหลังการเปิดให้บริการ บริษัท
จะมีความแน่นอนของรายได้ค่าเช่าแล้วในระดับหน่ึง ซึ่งช่วยลดความเส่ียงจากการลงทุนในครั้งนี้ได้   

จากนั้นนายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รายงานต่อที่ประชุมเกีย่วกบัวัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน และการจัดหา
แหล่งเงินทุนส าหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุน 

1. ใช้เป็นเงินลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ( INET-IDC3) ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 
จ านวน 300 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี 

2. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับแผนงานระยะที่ 1 2 และ 3 จ านวน 
487.56 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี 

3. รองรับโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) 

โดยประมาณการงบประมาณและแหล่งเงินทุนส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ของโครงการศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 จะมีจ านวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากแหล่งเงินทุนจ านวน 2 แหล่งคือ  

1. เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ จ านวน 300 ล้านบาท และ 
2. สัญญาเช่าทางการเงิน จ านวน 700 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ บริษัทจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจ านวน 787.56 
ล้านบาท ดังนั้น ในส่วนของเงินเพิ่มทุนท่ีเหลือจากการน าไปใช้ในการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ส าหรับแผนงาน
ระยะที่ 2 และ 3 จ านวน 487.56 ล้านบาท บริษัทจะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานของบริษัทต่อไป 

ในส่วนของรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนในคราวนี้นั้น บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 
262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท  
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. เสนอขายให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 
จ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยในรายละเอียดของการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) โดยจะมีการแจ้งรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวใน 
วาระที่ 5  
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2. เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) 
จ านวน 250,020,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง จะมีการแจ้งรายละเอียดของเรื่องดังกล่าวในวาระที่ 8.1 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายอนุรักษ์ บุญแสวง ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งจากต่างประเทศ เช่น Amazon Web Services 
และ Microsoft หากทั้ง 2 บริษัทเข้ามาในประเทศไทย บริษัทมีจุดต่างและข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไร  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้คู่แข่งยังไม่เข้ามาในประเทศไทย 
ท าให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งอย่างน้อย 2-3 ปี ซึ่งบริษัทมองว่าหากบริษัทลงทุนโครงการนี้ช้าก็จะท าให้บริษัทเสียโอกาส 
เนื่องจาก Amazon Web Services นั้นเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความเสถียรและต้นทุน แต่อย่างไรก็ตามบริษัทมีจุดแข็ง
เนื่องจากได้เริ่มธุรกิจดังกล่าวก่อนในประเทศไทย ส าหรับกรณีของ CAT และ TOT มีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือภาครัฐ  
แต่บริษัทมีลูกค้ากลุ่มเป้าหมายคือภาคเอกชน จึงไม่มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใด 

นางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า รายได้ที่ 
คาดว่าจะได้รับในแต่ละ Phase ประมาณการเท่าใด และจะสามารถเริ่มรับรู้รายได้เมื่อใด และบริษัทมีกลยุทธ์ในการรักษา
ฐานลูกค้าอย่างไร 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีเป้าหมายของอัตราการ
เติบโตของยอดขายไว้ที่ร้อยละ 30 ต่อปี โดยอยากให้ผู้ถือหุ้นให้ความส าคัญกับอัตราการเติบโตของบริษัทนอกเหนือจาก
การมองแต่เฉพาะผลก าไร ซึ่งบริษัทคาดว่ายอดขายของบริษัทจะสามารถเติบโตได้ในระยะยาว  ส าหรับกลยุทธ์ในการ
รักษาลูกค้านั้นบริษัทเชื่อว่าการให้บริการ Cloud นั้นสามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่มีปัญหาจาก Model เก่าได้  

นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลูกค้ารายใหญ่ 7 รายที่เป็นลูกค้า INET-IDC3 ของบริษัท 
มีใครบ้าง มีผู้รับเหมารายย่อยในการวางระบบโครงการ INET-IDC3 เป็นบริษัทใด เนื่องจากความน่าเชื่อถือ และคุณภาพ
ของผู้รับเหมา จะส่งผลต่อคุณภาพของงาน และการส่งมอบงานให้ทันภายในก าหนด และหลังจากการก่อสร้างโครงการ 
INET-IDC3 ระยะที่ 3 แล้วเสร็จ จะต้องท าการเพิ่มทุน หรือท า property fund หรือไม่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากเป็นความลับทางการค้าระหวา่ง
ลูกค้าและบริษัทจึงไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ส าหรับผู้วางระบบนั้นบริษัทใช้บริการจาก ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และชี้แจง
เกี่ยวกับการเพิ่มทุนว่าการเพิ่มทุนในครั้งนี้จะท าให้บริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น ส าหรับการท า property fund นั้น บริษัทอยู่
ระหว่างศึกษาข้อมูล  

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีการประมาณการตัวเลขรายได้ ก าไร จากการ
ลงทุนในระยะที่ 2-3 อย่างไรบ้าง มีรายงานจาก IFA หรือไม่ ในส่วนของการ Presale นั้น สามารถแยกสัดส่วนรายได้ของ
บริการ Co-Location กับ Cloud Solutions ได้หรือไม่ สัดส่วนเป็นเท่าใด และท าไมบริษัทจึงเลือกระดมทุนด้วยวิธีนี้ มีการ
วิเคราะห์ด้านดอกเบี้ย และการบริหารต้นทุนอย่างไร 
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นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าการเปิดเผยตัวเลขนั้นอาจจะมีต่อ
คู่แข่ง ซึ่งเกิดผลเสียกับธุรกิจ ส าหรับลูกค้า Presale ทั้งหมดเป็น Co-Location ส าหรับ Cloud บริษัทจะท าการย้ายลูกค้า
ปัจจุบันไปท่ีโครงการ INET-IDC3 จังหวัดสระบุร ี

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมวา่ส าหรับรายงานของ IFA นั้นบริษัท
จะจัดท าเมื่อการเข้าลงทุนของบริษัทเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนดไว้ ส าหรับการมองหาแหล่งเงินทุน
นั้นบริษัทได้ศึกษาช่องทางต่างๆ ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้บริษัทมีต้นทุนทางการเงินต่ าที่สุด 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ
หรือไม่ และบริษัทจะมีการน าพลังงานทางเลือกมาใช้แทนการก่อสร้าง Sub Station หรือไม่ 

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทให้ความส าคัญมากในประเด็นเรื่องรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะกล่าวในวาระถัดไป 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า Sub Station มีความ
เหมาะสมแล้ว เนื่องจากความเสถียรไฟฟ้าเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาที่ Sub Station เป็นไฟฟ้า
ที่เสถียรต่อการใช้งานมากที่สุดในขณะน้ี ส าหรับการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจาก นางพัชรา นิธิวาสิน เสนอให้ก าหนดราคา 
ESOP ส าหรับผู้บริหารให้สูงขึ้นกว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อชดเชยความเส่ียงให้กับผู้ถือหุ้น 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ขอให้ถามค าถามดังกล่าวในวาระท่ีเกี่ยวข้องกับ ESOP 

นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เงินเพิ่มทุนจะเริ่มมีการน าไปใช้เมื่อใด และหากรายได้
ของโครงการ INET-IDC3 ไม่เป็นตามที่ก าหนดไว้ และหาก Amazon เข้ามาในตลาดของประเทศไทย บริษัทมีวิธีในการ
รับมืออย่างไร หากองค์กรมีการขยาย บริษัทมีบุคลากร และเทคโนโลยี ที่จะรองรับการให้บริการ และการด าเนินงานได้
อย่างเพียงพอหรือไม่ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามว่า เงินเพิ่มทุนจะเริ่มใช้ประมาณใน
ไตรมาส 4 และเนื่องจากตอนนี้มีแนวโน้มว่ารายได้อาจจะเติบโตได้ดีได้ตามแผน ถ้าหาก Amazon เข้ามาในประเทศไทย
จะต้องมี Data Center ก่อน แต่ขณะนี้ยังไม่มีแผนมาตั้ง Data Center ในไทย บริษัทของเรายังมีความสามารถในการ
แข่งขันดีอยู่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า น่ีคือสาเหตุที่บริษัทปรับแผนงาน
โครงการ INET-IDC3 ระยะที่ 2 และ 3 ให้เร็วขึ้นเนื่องจาก เป็นโอกาสที่บริษัทจะสามารถเป็นผู้น าตลาด สามารถช่วงชิง
ส่วนแบ่งทางการตลาดตามที่ได้วางแผนไว้ ส าหรับเรื่องบุคคลกรน้ัน บริษัทให้ความส าคัญในเรื่องนี้ มีการรับพนักงานเพิ่ม
เพื่อรองรับงานท่ีโครงการ INET-IDC3  

นายสิทธิชัย วิทยาประพัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาฐานลูกค้า เพื่อให้
การด าเนินงาน และผลตอบแทนเป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์  รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ให้บริการ Cloud 
Solutions มาเป็นเวลา 4 ปี และลูกค้ายังคงใช้บริการกับบริษัท เนื่องมาจากบริษัทมีระบบที่สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าได้ การย้ายระบบนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง หากบริษัทมีบริการที่มีคุณภาพ ลูกค้าก็จะเลือกใช้บริการของบริษัทเรา 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงน าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณา
ระเบียบวาระท่ีเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของ
บริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-
INET 2016) 

ประธานฯ ขอให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ กล่าวรายงานวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ 
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัท
และผู้ถือหุ้น และเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
โครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ในจ านวน 12,500,000 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3 บาท 
รวมมูลค่าทั้งสิ้น 37,500,000 บาท 

ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 
2016) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

โดยในการนี้ บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
หลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

1. ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทั้งจ านวน บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมี
จ านวนเท่ากับ 250,020,799 บาท 

2. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) บริษัทจะเสนอขายหุ้นตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ตามจ านวนเท่าที่เพียงพอต่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เท่ากับก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจาก
การเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนเท่ากับ 250,020,799 บาท 

3. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจ านวนท่ีได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ไม่เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็น
รัฐวิสาหกิจ อันจะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว พิจารณาลดสัดส่วนการจองซื้อหุ้นลงจนไม่ท า
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ให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนน้อยกว่า 
250,020,799 บาท 

นอกจากนี้ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท มีอ านาจดังนี้ 

1) พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและ
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ  

2) เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายมีสิทธิได้รับ 

3) ก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายมี
สิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมทั้งมีอ านาจก าหนดจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่จะใชสิ้ทธิ
จองซื้อได้ในแต่ละวันจองซื้อดังกล่าว ตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและ
สมควรเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีมีการเสนอขาย 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัท
ย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ตามรายละเอียดข้างต้น 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น มีความเห็นว่าการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ควรเป็นการเสนอขาย
แบบ Private Placement ไม่ใช่การเสนอขายให้กับผู้บริหาร หรือพนักงานตามโครงการ ESOP-INET 2016 และขอให้
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Period ทีก่ าหนดห้ามขาย 1 ปี แต่ทยอยขายได้ทุกๆ 3 เดือน หมายความว่าอย่างไร  

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซักถามว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ 
ESOP ตามที่เสนอข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบแทนผู้บริหารและพนักงานให้ท างานอยู่กับบริษัท  ซึ่งเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP แต่อย่างไรก็ดี ฝ่ายบริหารทราบดีกว่าการเพิ่มทุน
ในครั้งนี้บริษัทอาจมีปัญหาของการเป็นรัฐวิสาหกิจ หากผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้ามาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจ านวนที่ 
น้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ด้วยเหตุนี้จึงได้มีการพิจารณากันว่าอาจมีการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-
INET 2016 มาเป็นตัวแปรเพื่อช่วยให้บริษัทไม่ตอ้งมปีัญหาในเรื่องการมสีถานะเป็นรัฐวสิาหกิจ ส าหรับกรณี Silent Period 
นั้นบริษัทได้น าแนวทางของตลาดหลักทรัพย์มาเป็นตัวอย่างเพื่อปรับใช้ กล่าวคือหุ้นที่เสนอขายให้กับผู้บริหารและ
พนักงานถูกห้ามไม่ให้ขายเป็นเวลา 1 ปี แต่สามารถทยอยขายบางส่วนได้จ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ทุกๆ 3 เดือน 

นายศิต ตันศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้บริหาร
และพนักงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบแทนการท างานให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เป็นไปตามที่ที่
ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงในข้างต้น 

นายสาธิต วิทยากร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นเกินสิทธิได้หรือไม่ และขอให้อธิบาย
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Silent Period และสอบถามว่าหากพนักงานได้หุ้นแล้ว และลาออกไป จะมีการด าเนินการอย่างไร 
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นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ ที่ปรึกษากฎหมาย ตอบข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อเกินสิทธิได้ 
ส าหรับ Silent Period นั้นหมายความว่าหุ้นที่ผู้บริหารและพนักงานได้รับสิทธิจองซื้อจะถูกห้ามขายเป็นเวลา 1 ปี แต่
สามารถทยอยขายได้จ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ทุกๆ 3 เดือน ในกรณีท่ีพนักงานได้พ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของบรษิทั
ในระหว่างระยะเวลาห้ามขายหุ้น พนักงานผู้นั้นจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับบริษัท ดังรายละเอียดที่ปรากฏในสรุป
สาระส าคัญของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

นายธนศักดิ์ ฮุ่นตระกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเลือกออก ESOP แทนที่จะเป็นการออก 
Private Placement (PP) หรือ Warrant  

นายศิต ตันศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากเกณฑ์ของส านักงานก.ล.ต. ฉบับใหม่มี
วิธีการและระยะเวลาในการเสนอขายหุ้นแบบ PP นานกว่าการใช้วิธีการนี้ ซึ่งอาจท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการใช้เงินของบริษัท 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า การออก Warrant จะยิ่งท าให้
โครงสร้างนั้นซับซ้อนขึ้นเพราะบริษัทมีโครงสร้างที่มีรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้น ซึ่งวิธีการที่บริษัทเลือกใช้นั้นมีวิธีการที่
เหมาะสมแล้ว และผู้บริหารและพนักงานของบริษัทก็มิได้ขัดข้อง หากบริษัทจะไม่ออกและเสนอขายหุ้นตามโครงการ 
ESOP-INET 2016 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจองซื้อหุ้นครบตามจ านวนและบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีวิธีการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่
อย่างไร เพื่อมิให้ผู้ถือหุ้นใหญ่มีสัดส่วนท่ีมากจนท าให้บริษัทเป็นรัฐวิสาหกิจ 

นายศิต ตันศิริ ที่ปรึกษาทางการเงิน ตอบข้อซักถามว่า ขึ้นอยู่กับจ านวนผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้น เมื่อทราบ
จ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจองซื้อแล้ว จะน ามาค านวณสัดส่วนการจองซื้อของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อไม่ให้บริษัทเป็น
รัฐวิสาหกิจ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 
2016) จ านวน 12,500,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     129,731,278 92.6975 

ไม่เห็นด้วย 10,205,000 7.2918 

งดออกเสียง   15,000 0.0107 

บัตรเสีย   0 0 
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หมายเหตุ 
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงคัดค้าน 

2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดและความจ าเป็นการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนในข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 
262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในแบบ
รายงานการเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ส่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

Mr.Basant Kumar Dugar เสนอแนะเกี่ยวกับการท าประกันภัยความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่
ส าหรับความสูญเสียหรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการละเมิดหรือการกระท าผิดที่กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทต้อง
รับผิดชอบ เนื่องจากประกันภัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น และไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาหุ้นหรือก าไร
ของบริษัทแต่อย่างใด 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 262,520,799 บาท 
จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 250,020,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     135,959,178 97.1475 

ไม่เห็นด้วย 3,984,100 2.8468 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

งดออกเสียง   8,000 0.0057 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  

ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท  ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 6 ข้างต้น  

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตาม
ค าส่ังของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     137,683,278 98.3794 

ไม่เห็นด้วย 2,260,000 1.6148 

งดออกเสียง   8,000 0.0057 

บัตรเสีย   0 0 
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หมายเหตุ 
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของ  

ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ ขอให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการกล่าวรายงานวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการเพิม่
ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท จ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดตามวาระท่ี 8.1 และ 8.2 ดังนี ้

วาระที่ 8.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ 
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้น 
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดย
เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว บริษัทจะ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซื้อเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะ
หมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป 

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้
แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจจะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเกินส่วนก็เฉพาะแต่กรณีที่จ าเป็นเพื่อคงสัดส่วนการถือหุ้น
ของตนในบริษัท ให้เท่ากับก่อนการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เท่านั้น เนื่องจากการให้ผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเกิดสัดส่วนการ
ถือหุ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้เป็นไปตาม
สัดส่วนเดิมก่อนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและการเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-INET 2016 

และก าหนดให้วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 

โดยก าหนดวันจองซื้อและช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559  

อนึ่ง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย 
การช าระค่าหุ้น เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง 



หน้า 19/21 

และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ด าเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3) และ
สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในราคาหุ้นละ 3 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง ดังรายละเอียดข้างต้น 

ทั้งนี้ รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หลังจากมีการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทคาดว่าการจ่ายเงินปัน
ผลในอนาคตจะเป็นอย่างไร มีโอกาสได้รับปันผลมากขึ้นหรือไม่ 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่าบริษัทจะท ายอดขายให้ได้ตามที่ตั้งเป้าไว้ 
ซึ่งมีแนวโน้มว่าบริษัทจะสามารถท าได้ เมื่อบริษัทมีก าไรก็จะจ่ายกลับคืนไปให้กับผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะพยายามอย่างเต็ม
ความสามารถ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Right Offering) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย     137,683,278 98.3851 

ไม่เห็นด้วย 2,260,000 1.6149 

งดออกเสียง   8,000 - 

บัตรเสีย   0 0 
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หมายเหตุ 
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน) 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่

ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ 
ESOP-INET 2016 

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
จ านวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 

อนึ่ง มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) ก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน และจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้บริหารและพนักงานแต่ละรายจะได้รับ (2) ก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (3)การลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และ
หลักฐานท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือ
ขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

โดยในการนี้ บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016 ตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดในวาระท่ี 5 ข้างต้น 

ทั้งนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามแบบรายงานการเพิ่มทุน (ส่ิงที่ส่งมา
ด้วย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ( ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ดังรายละเอียดข้างต้น 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี จากนั้น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 
12,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย     137,643,678 98.3568 

ไม่เห็นด้วย 2,299,600 1.6432 

งดออกเสียง   8,000 - 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
2. บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่

ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

นายภาณุวัฒน์ เวชยันต์วิวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าหลังจาก Net Bay เข้าสู่ตลาดแล้ว มีการคาดการณ์
ด้านราคา และผลประกอบการในไตรมาส 2 น้ีอย่างไรบ้าง ต้นทุน ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน และโครงสร้างค่าเส่ือมราคา เป็น
เท่าไหร่ และบริษัทมีการรับรู้รายได้อย่างไร และเสนอแนะให้บริษัทร่วมกิจกรรม Opportunity day ให้บ่อยขึ้น 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามว่า ขึ้นอยู่กับราคาซื้อขายในตลาด และ
การขึ้นลงของราคาหุ้น ส าหรับการรับรู้รายได้นั้นบริษัทต้องให้ผู้สอบบัญชีเป็นผู้พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมว่า บริษัทสัญญาว่าจะเข้าร่วม 
Opportunity Day อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

Mr.Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้บริษัทจัดท า Presentation เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็น
ประโยชน์กับนักลงทุนต่างชาติ 

คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  เสนอว่าในการประชุมครั้ง
ต่อไปขอให้มีการเพิ่มรายละเอียดในหน้าแสดงผลการลงมติการประชุม ควรมีการแจ้งจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วย
ตัวเอง และผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ และในส่วนของผลคะแนน ควรแยกผลคะแนน ของผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ที่ได้รับ
มอบอ านาจ ให้เห็นอย่างชัดเจน 

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้เกยีรติสละเวลามาร่วมประชุมใน
ครั้งนี้ และกล่าวปิดประชมุเวลา 17.15 น. 

 
   (ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์) 
      ประธานกรรมการ 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 

อายุ 63 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่  

24 สิงหาคม 2496 
ไทย 
148 ซอยวดัประชาระบือธรรม ถนนสามเสน  
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง 
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
และประธานกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครั้งที่ 1 / ปี 2544 – 2546 
ครั้งที่ 2 / ปี 2546 – 2549 
ครั้งที่ 3 / ปี 2549 – 2551 
ครั้งที่ 4 / ปี 2551 – 2553 
ครั้งที่ 5 / ปี 2553 – 2555 
ครั้งที่ 6 / ปี 2555 – 2557 
ครั้งที่ 7 / ปี 2557 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอกสาขา Digital Communication  
Imperial College of Science and Technology 
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตรประกาศนียบตัร Role of the Chairman Program 
(RCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

 
 



ประวัติการท างาน 
2544 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2559 – ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 – ปัจจุบัน 
 
บริษัทอื่น 
2553 – 2559 
 

 
- กรรมการ  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- รองประธานกรรมการบริหาร  บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

- ประธานกรรมการก ากับดแูลกจิการ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารไทยพาณชิย์ 
จ ากดั (มหาชน) 

 
- ผู้อ านวยการ  ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี -  

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้งจาก 10 ครั้ง 
- เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง 
- เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 3 ครั้ง
จาก 4 ครั้ง 

- เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการประเมินผลการปฎิบัตงิาน
ของกรรมการผู้จัดการ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง 

- เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการก ากับดูแลกจิการ 2 ครั้งจาก 
2 ครั้ง 

- เข้ารว่มการประชมุร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตั้ง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ  
และประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ใหก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง 

 



 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 
ศ.กิตตคิุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

อายุ 68 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่  
 

16 พฤษภาคม 2504 
ไทย 
63 ซอยลาดพรา้ว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง  
เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครั้งที่ 1 / ปี 2549 – 2552 
ครั้งที่ 2 / ปี 2552 – 2554 
ครั้งที่ 3 / ปี 2554 – 2557 
ครั้งที่ 4 / ปี 2557 – ปัจจุบนั 

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business  Analysis  
Arizona State University,  สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตรส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการท างาน 
2549 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 – ปัจจุบัน 
 
 
 

 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.สหยูเนี่ยน 

 

 



บริษัทอื่น 
2548 – ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
องค์กรอื่น 
2549 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.แพน  ราชเทวี กรุ๊ป 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.เจา้พระยามหานคร 

 
- ศาสตราจารย์กิตติคุณหลักสูตรเทคโนโลยีและการจดัการ
นวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางลลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี -  

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 ครั้งจาก 11 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตั้ง กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลประกอบการพจิารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ 

- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับลู้บริหาร หรือลู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

- ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วมหรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือช่วง 2 ปีท่ีล่านมา 

- กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบรหิารงาน พนักงาน ลูกจ้าง  
ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 

- ลู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ลู้สอบบัญชีหรือท่ีปรึกษาทาง
กฎหมาย 

- ความสัมพันธ์ทางธุรกจิที่มีนยัส าคัญ อันอาจมีลลให้
สามารถท าหน้าที่ได้อย่างอิสระ 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย มีคุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญลู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
ต่อไปอีกวาระหนึง่ 
 
- ไม่มี - 
 
- ไม่มี - 
 
- ไม่มี - 
 
- ไม่มี - 
 
- ไม่มี - 

 



 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 
นางสาวธันวด ีวงศ์ธีรฤทธิ ์

อายุ 55 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่  
 

16 พฤษภาคม 2504 
ไทย 
74 ซอยเทียมบุญยัง ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครั้งที่ 1 / ปี 2552 – 2554 
ครั้งที่ 2 / ปี 2554 – 2557 
ครั้งที่ 3 / ปี 2557 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Miami, U.S.A. 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Financial Statements for 
Directors (FSD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Advance Management 
Program รุ่นที่ 177 Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 



ประวัติการท างาน 
2552 – ปัจจุบัน  
2552 – ปัจจุบัน 
 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 – ปัจจุบัน 
บริษัทอื่น 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2556 – 2558 
 
2552 – 2555 
 

 
- กรรมการ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
- กรรมการ  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
 
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บมจ.กสท โทรคมนาคม 

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์องคก์ร  
บมจ.กสท โทรคมนาคม 

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจโทรศัพท ์ 
บมจ.กสท โทรคมนาคม 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี -  

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้งจาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ 2 ครั้งจาก 2 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตั้ง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์มคีุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วข้องกับการด าเนินงานของ
บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
เลือกตั้งให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ 

 



 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 
นายสหสั ตรีทพิยบุตร 

อายุ 70 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่  
 

27 พฤศจิกายน 2490 
ไทย 
209 ถนนประชาธิปก แขวงสมเดจ็เจา้พระยา  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง  ครั้งที่ 1 / ปี 2544 - 2545 
ครั้งที่ 2 / ปี 2545 - 2547 
ครั้งที่ 3 / ปี 2547 – 2550  
ครั้งที่ 4 / ปี 2550 – 2553 
ครั้งที่ 5 / ปี 2553 – 2555 
ครั้งที่ 6 / ปี 2555 – 2557 
ครั้งที่ 7 / ปี 2557 – ปัจจุบัน  

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science 
Syracuse University, U.S.A 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program 
(DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร How to Measure the Success 
of Corporate Strategy (HMS) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 



ประวัติการท างาน 
2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน  
2549 – ปัจจุบัน 
 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
บริษัทอื่น 
2551 – 2555 
2551 – 2555 
2559 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการบริหาร บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

 
- กรรมการอิสระ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้
- กรรมการ บมจ.เน็ตเบย ์

- ประธานกรรมการ บมจ.เธียรสุรตัน์ 
- ประธานกรรมการ บมจ.ซีโอแอล 
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีโอแอล 
- กรรมการอิสระ บมจ.ซีโอแอล 
 
- กรรมการ บจก.เทรดสยาม 
- ประธานกรรมการ บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ 
- ประธานกรรมการ บจก.ไทย ดอท คอม 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัทฯ 

- ไม่มี -  

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2559 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 - เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง 
- เข้ารว่มการประชมุคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้งจาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน

5 ครั้งจาก 5 ครั้ง  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตั้ง กรรมการ  

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นายสหัส ตรีทิพยบุตร มีคุณสมบตัิ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกจิที่เกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานของบริษัท 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้
ให้กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4    

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีด าเนินการดังนี้ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อบังคับข้อ 25. ของบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท 
ไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 26. ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหน่ึงเสียง 
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
ก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีจะ
พึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือก   
โดยวิธีจับฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี  

 ตามข้อบังคับข้อ 31. ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู ่

 ตามข้อบังคับข้อ 32. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ
ได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดย
แต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ        
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง       
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ    
บริหารความเส่ียง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท  



องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ก ากับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

แนวทางการก าหนดคุณสมบัติและความรู้ความช านาญของกรรมการ 
ในการกลั่นกรองรายชื่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ใช้

แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดย
ค านึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 

1. คุณลักษณะที่ต้องการในกรรมการแต่ละคน 
พิจารณาและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ท่ีจะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น  

 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment) 
 ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ 
 ยึดมั่นในการท างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
 คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความส าคัญ 

 2. ความรู้ความช านาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหาควรพิจารณาก าหนดองค์ประกอบของความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่จ าเป็นต้องมีใน           
คณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้        
อย่างมีประสิทธิผล  อาทิเช่น 

 ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
 การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถงึการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human 

Resource Management) 
 การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
 การจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management) 
 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 
 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 
 การก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านอื่นๆ ที่

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

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดท าตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) 
เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญครบถ้วนตาม       
ความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการท่ีมีความรู้ความช านาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วน         
มากยิ่งขึ้นหรือไม่อย่างไร 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เสนอชื่อบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
(Independent Director) โดยมีนิยามและคุณสมบัติเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือ           
โดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ  

 ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า หรือเป็น  
ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ โดยต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ท้ังในด้านการเงิน         
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท า
ใหข้าดความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ทั้งนี้  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทก าหนดเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ       
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 

1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500) 
อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
ประสบการณ์ 

 57 ปี 
 บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 Senior Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  

2. นายวชิัย รุจิตานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054) 
อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
 
ประสบการณ์ 

57 ปี 
 นิติศาสตร์บัณฑติ จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
 Senior Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  

3. นายเสถยีร วงศ์สนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3495) 
อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
ประสบการณ์ 

56 ปี 
 บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (International Program)  จาก มหาวิทยาลัยกรงุเทพ  
 Senior Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  

4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5946) 
อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
ประสบการณ์ 

44 ปี 
 นิติศาสตร์บัณฑติ  จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  

5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่9445) 
อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
ประสบการณ์ 

39 ปี 
 บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 บัญชีมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 Partner บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั  
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ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุด 
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกัน
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนังสือบอกกล่าวด้วย คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง 
(1) เดือน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 17. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวนั้น คณะกรรมการจะต้องมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และให้ลง
พิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทติดต่อกันสาม (3) วัน 
และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนั้นต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะ
เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชุมสามัญประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานท่ีได้จัดท าไปในระยะเวลาที่ล่วงมาและเสนอความคิดที่จะ
ด าเนินการต่อไปในภายหน้า 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีก าไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ  

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา 



เข้าร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้หุ้นละหนึ่งเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเอง 
หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติ 
ให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุม
ก าหนด 

ข้อ 21. ผู้ถือหุ้นคนใดอาจจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้ 
จะต้องท าเป็นหนังสือ และต้องน าไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคล ซึ่งประธานกรรมการก าหนด               
ณ สถานท่ีที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ชื่อของผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ         
มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน 
โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่
ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้น
คนใดคนหนึ่ง ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุมครั้งนั้นได้ 

ข้อ 23. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามล าดับระเบียบวาระที่ ก าหนดไว้ 
ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปล่ียนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 
(2/3) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ 



 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ          
ไม่เสร็จ ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเล่ือนการพิจารณาให้ที่ประชุมก าหนด สถานที่ วัน และเวลา
ที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการ
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของบริษัท 
(ค) การท า การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ฌ) การออกหุ้นกู้ 
(ญ) การควบหรือเลิกบริษัท 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชมุผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุน้ที่เปน็บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อน ามาแสดงดังนี้  
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีได้กรอกและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ข) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 
(กรณีผู้ถือหุน้เป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้

ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะ

ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณผู้ีมีอ านาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่
จะเป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือชื่อรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราส าคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติ
บุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและ

ผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท (ถ้ามี) 

(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนพร้อม
ประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นวา่ผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ
อ านาจมีอ านาจกระท าแทนนิติบุคคล 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 



 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

(ก)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้น
ตั้งอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกผันนิติบุคคล และ
เงื่อนไขหรือข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้
ผู้แทนนติิบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

4.  หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้  

1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
3. นางสาวนิโลบล   ตั้งประสิทธิ์ 

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
1. หน่ึงหุ้นให้นับเป็นหนึ่งเสียง 
2. การมาประชุมด้วยตนเอง และการมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
3. ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ Custodian เป็น

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
5. ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 



 

8. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 



 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นไอที 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

 ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
หมายเลขบัตรประจ าตัว                                                   ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

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

 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที 

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

ในแต่ละวาระเฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่มเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อ  

ในแต่ละวาระเจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

 

พิธีกรสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ : นายอรัญ เพิ่มพิบูลย ์
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 73 ปี 
ที่อยู ่: 96/1 ซอยสมเอก ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวดันนทบุรี  
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 

 

ชื่อ : นางสาวนฤมล วงัศธรคุณ 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 62 ปี  
ที่อยู ่: 32 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 

 

ชื่อ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ ์
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดแูลกิจการ 
อายุ : 57 ปี  
ที่อยู ่: 18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพร้าว  

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                
Shareholder registration number Written at               

 วันที ่ เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                   Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สัญชาต ิ                 อยู่เลขที่                           ซอย    
 I/We    nationality                                 residing/located at no.                      Soi 

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

 รหัสไปรษณีย ์    
 Postal Code 

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

 โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั                   เสียง ดังนี้ 
           Holding the total number of                                     shares       and have the rights to vote equal to                votes as follows 

  หุ้นสามัญ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
  ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  

  หุ้นบุริมสิทธ ิ                หุ้น         และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
       preference share               shares    and have the rights to vote equal to                   votes 

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

 1. ชื่อ                                                       อายุ             ปี อยู่บ้านเลขที ่                  
Name                                                  age            years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง อ าเภอ      
Road                                     Tambol/Kwaeng                      Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์     
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื่อ                                                         อายุ           ปี อยู่บ้านเลขที ่      
Name      age          years residing/located at no. 
ถนน                                       ต าบล/แขวง                       อ าเภอ        
Road                                     Tambol/Kwaeng                        Amphur/Khet   
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย ์        
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   1. ระบุชื่อผู้รับมอบอ านาจ 
If you make proxy by choosing 
No.1, please mark  at  1. and 
give the details of proxy (proxies). 

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



 

 

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

 นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ Mr. Aran Permpiboon  หรือ/Or 
 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ Ms. Narumol  Wangsatorntanakun หรือ/Or 
 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ Ms. Nilobon Tangprasit 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  10 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560) (Details of members of the Independent Directors of 
the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2017 Annual 
General Meeting of Shareholders) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการ
อิสระที่ไม่สามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who 
is unable to attend the meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันท่ี  
21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 
2017 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi 
Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

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

 (ข) ให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows: 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ )ถ้ามี(  

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

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

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาท าเครื่องหมาย 
 ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึง่     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark  at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
 



 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2559  

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No.1/2016 which 
was held on June 13, 2016  

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

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  

Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2016  

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

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 
2016, audited by the Certified Public Accountant  

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

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทจ านวน 12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท 
เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 
หุ้นละ 1 บาท 

Agenda item no. 5 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by Baht 12,500,023 from 
the current registered capital of Baht 512,541,598 to Baht 500,041,575 by canceling 12,500,023 unissued 
shares of the Company with a par value of Baht 1 per share 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 



 

 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

Agenda item no. 6 To consider and approve the amendment of clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the capital reduction of the registered Capital. 
  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย   งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 
Agenda item no. 7 To consider and approve the allocation of net Profit to be a reserved fund and 2016 dividend payment 

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

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2560  

Agenda item no. 8 To consider the election of Directors in Replacement of director who retired by rotation  

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

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 
  



 

 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้ 
The election of the individual director , namely;  
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล / 1. Dr. Thaweesak Koanantakool 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

  งดออกเสียง 
Abstain 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย / 2. Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์/ 3. Ms. Tanwadee Wongterarit 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร/ 4. Mr. Sahas Treetipbut 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda item no. 9 To approve the remuneration for the Company’s Directors  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems 

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 
Agenda item no. 10 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2017  

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

appropriate.  

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

  



 

 

วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 11 Other matters (If any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่
ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

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

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
 

 
หมายเหตุ/Remarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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



 

 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2017 Annual General Meeting of Shareholders on April 21, 2017 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, 
Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, 
time and place as the meeting may be held. 
 
 วาระท่ี   เร่ือง   

Agenda item no. Re : 

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

 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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บร�ษัท อินเทอร�เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร� ชั้น 10-12 และชั้น IT

ถ.เพชรบุร�ตัดใหม� แขวงบางกะป� เขตห�วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310

Internet Thailand Public Company Limited
1768 Thai Summit Tower, 10  - 12  Floor

and IT Floor, New Petchaburi Road,
Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok 10310

www.inet.co.th

INETclub            INET_th


