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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2560 
บริษัท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกรท์ี่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์  

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.46 น. 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรบัผู้ถือหุ้น 

นายภาคภูมิ สุวลักษณ์ เป็นผู้ด าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”)   ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2560 (“ที่ประชุม”)  ว่า ปัจจุบันบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียน
จ านวน 512,541,598 บาท เรียกช าระแล้วทั้งสิ้น 500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 512,541,598 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมี
จ านวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้อง
มีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 31 คน และรับมอบ
ฉันทะให้เข้ามาประชุมแทนจ านวน  28 คน นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งส้ิน 253,583,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.71 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

เปิดการประชุม 
ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละ

วาระ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้รับ ณ 

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

ข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึง
เป็นเสียงชี้ขาด บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย 
และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 5 และวาระท่ี 6 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงเป็นฐานคะแนนเสียง 
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ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระน้ันๆ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน ตามความประสงค์
ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น าคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 8 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมี 
ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนท่ีบริษัทได้จัดเตรียม
ไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานับคะแนนต่อไป 

ส่วนในวาระท่ี 8 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทน้ัน ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่น าส่งบัตรคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
ลงคะแนน 

กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ จะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
• บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น 
• บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
• บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระน้ันมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อ

ที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดงความ
คิดเห็น หรือซักถาม  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอก
ห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า 
ท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้โดยวิธกีารลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แกท่่านเมื่อขณะลงทะเบียน และส่ง
มอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระน้ันๆ  

ทั้งนี ้รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ คุณบุษกล ชินธรรมมิตร์ ผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทและประธาน
กรรมการบริหาร ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจ านวน 12 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 10 ท่าน พร้อมแนะน ากรรมการต่อที่ประชุมเป็น

รายบุคคล 
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กรรมการท่ีเข้าประชุม  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ รองประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
4. ดร.ก าธร ไวทยกุล 

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

5. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์
6. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 

กรรมการ 
กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  

7. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
8. ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการก ากับดูแลกจิการ 

  
กรรมการท่ีลาประชุม 
1. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ  

ผู้บริหารที่เข้าประชมุ 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หล ี ผู้อ านวยการอาวุโส 
4. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
5. นายอรรถวุฒิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 
6. นายอรรถพงษ์ หาบสา 
7. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ 

ผู้อ านวยการอาวุโส 
ผู้อ านวยการอาวุโส 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
นายยุทธพงศ์ เชื้อเมอืงพาน 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอรเ์นชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จ ากดั 
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ที่ เป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  จึงเสนอให้ด าเนินการประชุมใน
วาระต่อไป 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2559 เมื่อวันที่  

13 มิถุนายน 2559 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไรก็ตาม ไม่มีค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,129,482 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

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

ประมาณ 6.45 นาที) สรุปได้ดังนี้ 
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นน า มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 

 ใหบ้ริการโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีความปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล  
 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 

คุณค่าหลัก 
 นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนา

อย่างไม่หยุดนิ่ง 
 ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมี

แต่บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว 
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 ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ท างานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความ
กระตือรือร้น ท างานอย่างคึกคัก  

 ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ท าธุรกิจ
ด้วย พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นท่ีน่าไว้วางใจทั้งต่องาน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

INET Roadmap  
 ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband 
 ปี 2558 ตอบรับ Digital Economy ด้วยบริการ SoC on Cloud และผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล

ไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
 ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
 ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

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

ผลการด าเนินงาน 
                                                      หน่วย : พันบาท 

   ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

รวมสินทรัพย์  1,055,619 1,183,953 2,588,722 

รวมหน้ีสิน 592,284  682,193  1,236,149  

ร่วมส่วนของผู้ถือหุ้น 463,336  501,760  1,352,573  

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ -7,709  39,112  84,368  

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

ยกระดับมาตรฐานการให้บริการเทียบเท่าสากล 
 ตั้งบริษัทร่วมทุน INET Managed Services Co, Ltd (INETMS) ให้บริการ Managed Service โดยร่วมทุนกับ

บริษัท TNFIS ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบ Core Banking 
 บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน Data Center (INET-IDC3) จาก BOI  
 บริษัทฯ สร้างศูนย์ปฏิบัตกิารข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ที่จังหวัดสระบุรี พร้อมให้บริการ Cloud service 

อย่างเตม็รูปแบบ 
 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Thailand Best Infrastructure as a Service Provider 2016 จาก Frost & Sullivan, 

รางวัล Cisco Cloud Partner of the Year 2015, รางวัล vCloud  Air Network of the Year 2015, และรางวัล 
Zimbra  APxJ Fastest Growing 2015  
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 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมา สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การกีฬา ให้แก่
นักเรียนโรงเรียนท่าช้าง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อสงเสริมการศึกษาและให้นักเรียนรักการออกก าลังกาย , 
บริจาค ผ้าห่ม มุ้ง และยาสามัญประจ าบ้านให้กับ กลุ่มสตรีหม้ายและเด็กก าพร้า ภายใต้แคมเปญ “ห่มรัก ห่ม
ใจ ชายแดนใต้ เพื่อเป็นก าลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต้องสูญเสียผู้น าครอบครัวจากเหตุการณ์ไม่สงบในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 บริษัท ฯ ส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนกัศึกษาและเผยแพร่
นวัตกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชนต์่อสังคมสูงสุด 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
อย่างไรก็ตาม ไม่มีค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559   

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชี  
ประธานให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด ของ

วาระซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ 
CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรอง 
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี โดย
งบการเงินของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ านวน 2,589 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ านวน  

1,184 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้ลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ ได้รับเงินมาจากการเพิ่มทุน การ
สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) และบริษัทฯ มีลูกหนี้เพิ่มขึ้น จากภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากบริษัทฯ มีการ
จ่ายภาษีซื้อเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้น และในปี 2557 มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,056 ล้านบาท  

หนี้สิน ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีจ านวน 682 ล้านบาท 
เนื่องจากการลงทุนขยายและพัฒนาธุรกิจ เพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) และซื้ออุปกรณ์เครือข่าย
ขยายการบริการให้กับลูกค้าและเพื่อเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐานระดับสากล และในปี 2557 มีหนี้สินรวม  
592 ล้านบาท  
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ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,353 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 โดยในปี 
2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 502 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่างปี 2559 และในปี 2557 มี
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 463 ล้านบาท 

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

เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีรายได้จ านวน 242.68 ล้านบาท รายได้จาก Internet Access มีรายได้จ านวน 
152.65 ล้านบาท เติบโตสอดคล้องกับการให้บริการ Cloud Solutions  รายได้จาก Co-Location มีรายได้จ านวน 146.03  
ล้านบาท และรายได้จากบริการ EDC Network Pool มีการเติบโตเล็กน้อย จ านวน 27.82 ล้านบาท รายได้จาก Cloud 
Solutions  ในปี 2559 เติบโตมากขึ้นและเป็นรายได้หลักแทน Internet Access โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียสะสมต่อปี 
(CAGR) ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 เท่ากับร้อยละ 82.59  

การเติบโตรายได้โดยการเปรียบเทียบระหว่างไตรมาสที่ 1-4 ในปี 2559 มีอัตราการเติบโตเฉล่ียของรายได้ทั้งหมด
ร้อยละ 8.25 มีรายได้หลักจาก Cloud Solutions มีอัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 14.78 

ก าไรขั้นต้นและก าไรสุทธิ 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นจ านวน 196.49 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉล่ียร้อยละ 28.98 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 

2555-2558 มีก าไรขั้นต้น จ านวน 70.99 ล้านบาท , 94.16 ล้านบาท ,109.11 ล้านบาทและ 159.62 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 
2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ 84.73 ล้านบาท ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีก าไรสุทธิ จ านวน (-1.25) ล้านบาท , 3.06 ล้าน
บาท, (-7.41) ล้านบาทและ 39.11 ล้านบาท ตามล าดับ 

ก าไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรก่อนดอกเบี้ยภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 307.62  

ล้านบาท เนื่องจากรายได้พิเศษจากการขายหุ้น มีอัตราเติบโตเฉล่ียร้อยละ 104.06 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีก าไรก่อน
ดอกเบี้ยภาษีเงินได้นิติบุคคลค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย จ านวน 17.74 ล้านบาท 46.57 ล้านบาท 81.39 ล้านบาทและ 
179.18 ล้านบาท ตามล าดับ 

ค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวม 
ในปี 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็นร้อยละ 22.93 เนื่องจากการขยายทีมขาย

ซึ่งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารต่อรายได้รวม คิดเป็น
ร้อยละ 32.60 , ร้อยละ 26.66 , ร้อยละ 22.09 และร้อยละ 19.28 ตามล าดับ 

อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิ  
ในปี 2559 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 22.91 ลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีการรับรู้โครงการระหว่างสร้าง

จ านวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555 -2558 มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 23.55, 
ร้อยละ 24.85 , ร้อยละ 22.17 และร้อยละ 26.17 ตามล าดับ และบริษัทฯ มีก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมท าให้
บริษัทฯ อัตราก าไรสุทธิในปี 2559 ร้อยละ 8.43 ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2555-2558 มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ (-0.39), ร้อยละ 0.79, 
ร้อยละ (-1.46) และร้อยละ 6.27 ตามล าดับ 
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งบกระแสเงินสด 

  งบกระแสเงินสด ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

เงินสดสุทธิจากการด าเนินงาน 59.07 88.84 84.99 

เงินสดสุทธิจากการลงทุน (207.92) (62.51) (599.90) 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 160.99 (42.44) 720.49 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 12.31 24.46 8.35 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 24.46 8.35 213.93 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : มีการจัดท ารายงานท่ีแสดง Gross Profit และ Net Profit ที่แยกรายการก าไรจากการขาย
หุ้น Netbay หรือไม่ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : ผลประกอบการในปี 2559 ที่ได้น าเสนอต่อที่ประชุมนั้น บริษัทฯ ไม่ได้แยก
รายการจากการขายหุ้น Netbay หากแยกรายการดังกล่าวและค่าใช้จ่ายพิเศษออกแล้ว บริษัทฯ ยังคงมีก าไรอยู่ 

นายภิญโญ มูลสิน ผู้ถือหุ้น : งบก าไรขาดทุนปี 2559 ได้รวมรายได้และต้นทุนของโครงการ INET-IDC3 ด้วยหรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : รายได้จาก INET-IDC3 ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินปี 2559 เนื่องจาก 
INET-IDC3 ได้เริ่มเปิดให้บริการในปี 2560 ดังนั้น รายได้จาก INET-IDC3 จะเริ่มรับรู้ในไตรมาส 2/2560 ในส่วนของต้นทุน
โครงการท่ีเกิดขึ้นในปี 2559 จะเป็นต้นทุนค่าเตรียมงานและค่าออกแบบ 

นายธ ารง อนันต์ทวีผล ผู้ถือหุ้น : เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯ ยังไม่มีการรับรู้ต้นทุนการให้บริการ INET-IDC3 เพราะเหตุใด 
บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นน้อย และการให้บริการ Production กับ DR Site มีต้นทุนต่างกันหรือ ราคาที่ให้บริการต่างกันหรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากบริษัทฯ มีการรับรู้โครงการระหว่างสร้างจ านวนหลายโครงการ
ที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี จึงท าให้บริษัทฯ มีก าไรขั้นต้นน้อย ในส่วนการให้บริการแบบ Production และ DR Site มี
ต้นทุนการให้บริการในส่วนของพื้นที่ไม่ต่างกัน แต่จะแตกต่างในเรื่องปริมาณการใช้ไฟฟ้า ซึ่งการให้บริการแบบ Production 
จะมีอัตราการใช้ไฟฟ้าสูงกว่า DR Site อย่างไรก็ตาม ราคาส าหรับการให้บริการทั้ง 2 แบบ ไม่แตกต่างกัน 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : โครงการ INET-IDC3 เฟส1 ปัจจุบันเปิดใช้แล้ว บริษัทฯ จะด าเนินการเฟส 2 ต่อเลย
หรือไม่ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : ในส่วนของเฟส 2 ได้ด าเนินการในส่วนของโครงสร้างอาคารแล้ว และจะ
ด าเนินการเต็มรูปแบบหากเฟส 1 มีการใช้บริการเต็ม 

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้น : อยากทราบว่า ในอนาคตบริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโตขึ้น 30% ในปีถัดไปคาดว่าผล
ประกอบการจะเติบโตขึ้นจากเดิมในระดับเดียวกันและมีก าไรขั้นต้นประมาณ 25% 

นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น : ขอให้อธิบายรายละเอียดของรายการภาษีทีค่าดว่าไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ 
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี : รายการภาษีที่คาดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ คือรายการขาดทุนสะสมยกมา ท่ีบริษัทฯ
ไม่ได้รับประโยชนท์างภาษี (Tax Shield) แล้ว เนื่องจากเกินระยะเวลาการใช้สิทธิ์  
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นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ เหลือขาดทุนสะสมทางภาษีที่ใช้ประโยชน์ได้อีกเท่าใด 
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี : บริษัทฯ มีรายการขาดทุนสะสมยกมาจ านวน 5.24 ล้านบาท ซึ่งหมดอายุใน
ระหว่างปีจ านวน 1.18 ล้านบาท จึงยังคงเหลืออีก 4.06 ล้านบาท 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน BOI ส าหรับการลงทุนใน INET-IDC3 หรือ 
Cloud หรือทั้ง INET-IDC3 และ Cloud 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน BOI ส าหรับการลงทุนใน INET-
IDC3 และบริการ Cloud โดย บริการ Cloud ใช้สิทธิตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559  และ INET-IDC3 จะได้สามารถใช้สิทธิได้ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ จะได้รับประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 8 ปี นับตั้งแต่วันเริ่มใช้สิทธิ ์

นายภิญโญ มูลสิน  ผู้ถือหุ้น : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility) INET-IDC3 เฟส 1 ภายหลังจาก
โครงการเสร็จส้ินแล้ว เป็นไปตามที่คาดการณ์หรือไม่ และจะสามารถใช้สมมติฐานเดิมในการด าเนินการในเฟส 2 -4 ได้
เช่นเดียวกันหรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ส าหรับ INET-IDC3 เฟส 1 เป็นไปตามสมมติฐานที่คาดการณ์ไว้ 
ส าหรับในส่วนของเฟส 2 รวมทั้งเฟสถัดไป ต้องพิจารณาข้อมูลการใช้งานของลูกค้า รวมถึงความเพียงพอของพื้นที่ท่ีจะรองรับ
การให้บริการด้วย 

คุณทศวรรษ ทองสุข ผู้ถือหุ้น : จากการประชุมในครั้งก่อน คาดว่าเมื่อเปิดให้บริการ INET-IDC3 เฟสแรกแล้วจะมีผู้เข้าใช้
บริการประมาณ 90% นั้น ในขณะนี้เป็นไปตามการคาดการณ์หรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ยังคงเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

คุณทศวรรษ ทองสขุ ผู้ถือหุ้น : ปัจจุบันราคาคา่บริการ Could สูงขึ้นหรือลดลง 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ส าหรับราคาตลาดของบริการ Cloud ในปัจจุบันมีแนวโน้มลดลง 
ประมาณ 20-30% ในขณะเดียวกันต้นทุนของค่าลิขสิทธิ์ และฮาร์ดแวร์ก็ลดลงด้วย ดังนั้นจึงยังสามารถรักษาระดับส่วนต่าง
ของก าไร (Margin) ได้ รวมทั้งบริษัทฯ มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น จึงมีโอกาสที่ท าให้รายได้ของบริการ Cloud เพิ่มขึ้น 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : ส าหรับบริการ DR Site บริษัทฯ มีการ Test Case ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้ง
ใหญ่ ที่อาจต้อง Run DR Site ทั้งหมด เช่น เหตุการณ์น้ าท่วม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มี Capacity เพยีงพอหรือไม่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : INET-IDC3 มีการส ารองไฟฟ้า อย่างเพียงพอส าหรับการให้บริการทั้ง
บริการแบบ Production และ DR Site 

นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ มุ่งเน้นการหาลูกคา้แบบ Production หรือลูกค้า DR มากกวา่ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ ยินดีให้บริการได้ทั้งลูกค้าแบบ Production และ DR ซึ่งบริษัทฯ 
มี Capacity และระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับอย่างเพียงพอ 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 132,234,084 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็น
ด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

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

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมวา่เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 262,520,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยให้สิทธิดังนี้  

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 
Offering) จ านวน 250,020,799 หุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท ในอัตราจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยเศษของหุ้น
ให้ปัดทิ้ง 

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวนไม่เกิน 12,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 โดยบริษัทมีเงื่อนไขการเสนอขาย
หุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ดังนี้ 

 ในกรณีท่ี ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นในส่วนท่ีเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ครบทั้งจ านวน บริษัทจะไม่เสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนเท่ากับ 
250,020,799 บาท 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม 
โครงการ ESOP-INET 2016 เพียงพอที่จะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 
ซึ่ง จะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) บริษัทจะเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-
INET  2016 ตามจ านวนเท่าที่ เพียงพอต่อการรักษาสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ที่ เป็น
รัฐวิสาหกิจให้ เท่ากับก่อนท่ีจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยทุนจดทะเบียนท่ีเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้น
จะมีจ านวน เท่ากับ 250,020,799 บาท 

 ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไม่ครบตามจ านวนที่ได้รับการจัดสรร และจ านวนหุ้นที่เสนอขายตาม 
โครงการ ESOP-INET 2016 ไม่เพียงพอท่ีจะคงสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็นรัฐวสิาหกจิ 
อันจะไม่ท าให้บริษัทกลายเป็นรัฐวิสาหกิจ (ไม่เกินร้อยละ 49) กรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่เป็น  
รัฐวิสาหกิจจะขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าว พิจารณาลดสัดส่วนการจองซื้อหุ้นลงจนไม่ท าให้บริษัทกลายเป็น 
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รัฐวิสาหกิจ โดยทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นจะมีจ านวนน้อยกว่า 250,020,799 บาท 
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม มีผู้ถือหุ้นสามัญเดิม ได้ท าการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวน 250,020,776 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 โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เ กี่ยวข้อง 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมการลงมติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 12,500,023 
บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เป็น 500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ 
จ านวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย     254,812,582 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง   0 0 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธาน รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้
ออกจ าหน่ายของบริษัทฯ ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 5 ข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท า
การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติม
ถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน รายละเอียดดังนี้ 



   

12 

ทุนจดทะเบียน  500,041,575  บาท   (ห้าร้อยสี่หมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านบาท) 
แบ่งออกเป็น  500,041,575  หุ้น  (ห้าร้อยสี่หมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ                    1  บาท  (หน่ึงบาท) 

โดยแบ่งออกเป็น 
หุ้นสามัญ  500,041,575  หุ้น  (ห้าร้อยสีหมื่นหน่ึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหุ้น) 
หุ้นบุริมสิทธ ิ         -ไม่มี-       หุ้น  (                        -ไม่มี-                                  ) 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมการลงมติวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนนและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย     254,812,582 100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง   0 0 

บัตรเสีย   0 0 

หมายเหตุ 
1. บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าป ี2559 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 48 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภท

อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงนิปันผล” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและ
โครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของ
บริษัทฯ 

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5)  

ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 
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จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการจ านวน 83,056,055 บาท โดยจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช 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 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 4,152,802.75 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0789 บาท โดย 

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

ทั้งนี้ บริษัทฯ ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่  2 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วันพุธที ่17 พฤษภาคม 2560 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2559 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,812,582 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2560 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ 

ให้กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น ...”  ปัจจุบันบริษัท 
มีกรรมการท้ังส้ิน 12 ท่าน ในปี 2560 มีกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 

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

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระน้ีจะเสร็จสิ้น  

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ
บุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่การ
ด าเนินการของบริษัทฯ โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มี
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด  
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี  

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ดร. ทวีศักดิ์ กออนนัตกูล  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 252,536,562 99.7590 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 610,200 0.2410 
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2) ศ.กิตติคณุ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 248,536,462 98.1607 
ไม่เห็นด้วย 4,000,100 1.5799 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 656,800 0.2594 

3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์   ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 252,583,162 99.7406 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 656,800 0.2594 

4) นายสหัส ตรีทิพยบตุร  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 252,583,162 99.7406 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 656,800 0.2594 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่9 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 และโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2559 จากความเหมาะสมเกี่ยวกับประเภทและ
ขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 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 
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ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการชดุย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  
นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผู้ถือหุ้น : เสนอแนะให้มกีารแสดงข้อมูลคา่ตอบแทน
กรรมการและโบนัสกรรมการ โดยท าตารางเปรียบเทียบปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี  
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ : รับทราบและจะน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงส าหรบัการประชุมครั้งถดัไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,802,382 99.9960 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 10,200 0.0040 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่10 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560  
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้

ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
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“ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
แล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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 านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท 

ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัท  และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน  

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ในปีท่ีผ่านมา ดังนี้  

ค่าสอบบัญช ี ปี 2560 ปี 2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 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 ากัด 120,000 บาท 100,000 บาท 

บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จ ากัด 20,000 บาท 10,000 บาท 

หมายเหตุ :  
1 ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ  

2  บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ากัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 
3  บริษัท ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม จ ากัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,780,000 บาท 
(ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัท
ร่วม 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว 
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จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดย
มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายไกรวัลย์ คทวิณิช ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : บริษัทฯ ควรมีการแสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่า
สอบบัญชีและระบุสาเหตุการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีให้ชัดเจน ในส่วนของค่าล่วงเวลาไม่ควรน ามาคิดในค่าใช้จ่ายค่าการ
สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายด้านเอกสาร และค่าใช้จ่ายการเดินทางควรระบุว่าเป็นการจ่ายตามจริง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและ
โปร่งใส 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : ค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 
13.4% เนื่องมาจากการเติบโตของกิจการ และจ านวนรายการท่ีเพิ่มขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในปี 2559 จ านวน 150 ,000 บาท 
และในปี 2560 ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จะประมาณเท่ากันกับปี 2559 ส่วนข้อเสนอแนะในการเปรียบเทียบ จะรับไปพิจารณาประกอบ
ว่าจ้างค่าสอบบัญชีในครั้งต่อไป 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : ค่าสอบบัญชีได้รวมค่าสอบ BOI ด้วยหรือไม่ และมีการแสดงรายการอยู่ในงบการเงิน
รายการใด ค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพสามารถแยกตามรายการ เพื่อแสดงในงบการเงิน เพื่อเปิดเผยต่อผู้ถือ
หุ้นได้หรือไม่ 
นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชี : ค่าสอบบัญชี ไม่รวมค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบ BOI เนื่องจากมีขอบเขต 
และวัตถุประสงค์ในหารตรวจสอบที่แตกต่างกัน และในกรณีค่าธรรมเนียม BOI จะแสดงในส่วนของค่าใช้จ่ายบริหารในงบ
ก าไรขาดทุน  
นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทจะหารือกับผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายในการ
เปิดเผยค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา และค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ให้ชัดเจนขึ้น 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 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 านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบ  
งบการเงินของบริษัท และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,780,000 บาท (ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญทางด้าน IT Audit และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าล่วงเวลา  
ค่าเอกสาร ค่าพาหนะ ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท และบริษัทร่วม 2 บริษัท ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติทีล่ง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 254,801,582 99.9957 
ไม่เห็นด้วย 11,000 0.0043 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา  โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม
ในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายไกรวัลย์ คทวิณิช ผู้รับมอบฉันทะและตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น : ในการแนะน าตัวผู้บริหารของบริษัท ขอให้ระบุ
สายงานของผู้บริหารให้ชัดเจนว่าแต่ละท่านดูแลก ากับสายงานใด และในรายงานประจ าปี หน้า 101 ซึ่งระบุประวัติของ
กรรมการและผู้บริหาร ควรใช้ค าว่า “ประวัติโดยสังเขป” แทนค าว่า “รายละเอียดโดยย่อ”  

นายไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ : รับทราบและจะน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาปรับปรุงส าหรับการประชุมครั้งถดัไป 

นายธ ารง อนนัต์ทวีผล ผู้ถือหุน้ สอบถามดังนี ้ 
 สัดส่วนการให้บริการ Cloud ใน INET-IDC3 เป็นเท่าใด 
 Gross Profit ของบริการแบบ DR และ Production เป็นเท่าใด 
 จุดแขง็ของบรษิัทคืออะไร  

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

นายภิญโญ มูลสิน ผู้ถือหุ้น : จากรายงานประจ าปีหน้า 64 รายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) สูงขึ้น 120 ล้าน
บาท มีสาเหตุมาจากการด าเนินโครงการ INET-IDC3 หรือไม่ และหากด าเนินการ เฟสที่ 2 ต่อไป รายการน้ีจะเพ่ิมขึ้นอีกหรือไม่ 
และเพิ่มประมาณเท่าใด  
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นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สูงขึ้นเนื่องจากการรับบุคลากรเพิ่ม 
เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ให้เพียงพอต่อการเพิ่มยอดขายไปสู่ 3,000 ล้านบาท โดยหากมีการด าเนินการเฟสถัดไป 
ค่าใช้จ่ายในส่วนน้ีจะไม่เพิ่มขึ้นมาก 

นายพีรพงศ์ มัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้น : การให้บริการ Cloud มีเป้าหมายอย่างไร และ บริษัทลูกของ INET เป้าหมายต่อไปจะเข้า
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยหรือไม่  

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ มุ่งที่จะเป็นผู้ให้บริการ Infrastructure as a Service เนื่องจาก
เชื่อว่าโครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยส าคัญส าหรับการให้บริการ IT ทุกประเภท และการน าบริษัทลูกเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ก็เป็น
อีกทางหน่ึงเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร 

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท้ังหมดตามที่ก าหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.36 น. 

 
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ์) 

                                         ประธานกรรมการ 
 
 
 


