
   

1 

 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 

วนัจนัทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชมุไอเน็ต ฮอลล์ ชัน้ ไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์  

เลขที่ 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธาน”) ได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น 

นายวีรภทัร กองกลู พิธีกร (“พิธีกร”) ได้แถลงตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (“ที่ประชุม”)  วา่ ปัจจบุนั
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทนุจดทะเบียนจ านวน 500,041,575 บาท เรียกช าระแล้วทัง้สิน้ 
500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,041,575 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามญัที่จ าหน่ายได้แล้ว 
500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19. ระบวุ่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ
จากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและจะต้องมี
จ านวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดจึงจะเป็นองค์ประชมุ 

ในการประชมุครัง้นี ้มีจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดงันัน้การนบัองค์ประชมุจะต้อง
มีจ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 43 คน และรับมอบ
ฉนัทะให้เข้ามาประชุมแทนจ านวน 27 คน นบัจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทัง้สิน้ 264,670,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 19 

เปิดการประชุม 
พิธีกรชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะต้องลงมติในแตล่ะวาระ ดงันี ้
ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบตัรคะแนนที่ได้รับ ณ 

ตอนลงทะเบียน ทัง้นี ้ในการออกเสยีงลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง (แบบ 1 share: 1 vote) 
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่กนั ประธานมีสทิธิออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ  

ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 
ในการลงมติออกเสยีงในวาระท่ี 7 ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 
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ในการลงมติออกเสยีงในวาระท่ี 9 ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หกัออกจากเสียง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น บนัทกึรวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้ ถือ
หุ้นไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นลงคะแนนตามที่ทา่นประสงค์ลงในบตัรคะแนนที่บริษัทได้จดัเตรียมไว้ให้
ทา่น ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบตัรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานบัคะแนนตอ่ไป 

สว่นในวาระท่ี 6 ซึง่เป็นวาระการเลอืกตัง้คณะกรรมการบริษัทนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้น และหรือผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบตัรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือของท่าน เสร็จแล้วให้
สง่คืนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนบัคะแนนต่อไป หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่น าสง่บตัรลงคะแนนดงักลา่ว จะถือวา่เป็นการงด
ออกเสยีงลงคะแนน 

กรณีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทจะถือวา่เป็นบตัรเสยีและไมน่บัเป็นคะแนนเสยีง 
- บตัรลงคะแนนไมไ่ด้ระบกุารออกเสยีงไว้ หรือไมไ่ด้ลงลายมือช่ือของทา่นผู้ ถือหุ้น 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่ แก้ไขเคร่ืองหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
- บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระนัน้มากกวา่ 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉนัทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ ส าหรับการ
มอบฉนัทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้น ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ใน
ประเทศเป็นผู้ดแูลรับฝากและดแูลหุ้นให้ สามารถแบง่คะแนนเสยีงได้ 

หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซกัถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อ
ที่ประชมุถึงช่ือของทา่นผู้ ถือหุ้น หรือช่ือของทา่นผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซกัถาม แล้วจึงแสดงความ
คิดเห็น หรือซกัถาม  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลบั หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอก
ห้องประชมุในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากทา่นประสงค์จะลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ หรือในวาระที่เหลือทัง้หมดไว้ลว่งหน้า 
ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน 
และสง่มอบบตัรลงคะแนนดงักลา่วให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนบัคะแนนเมื่อถึงการนบัคะแนนในวาระนัน้ ๆ  

ทัง้นี ้รายละเอียดตามที่ได้กลา่วมาแล้วนัน้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท 

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกับขัน้ตอนการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทา่นใดซกัถาม ผู้ด าเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ คณุบษุกล ชินธรรมมิตร์ อาสาสมคัรเป็นผู้สงัเกตการณ์ตรวจนบัคะแนน
ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 

ส าหรับการประชมุครัง้นี ้มีกรรมการ ผู้บริหารระดบัสงู ผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชมุด้วยดงันี  ้
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กรรมการท่ีเข้าประชมุ  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบรูณ์ กรรมการ 
3. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ  
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
5. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
8. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 
10. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

กรรมการท่ีลาประชมุ 
1. ดร.ณรงค์ ศิริเลศิวรกลุ กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเสีย่ง  

ทัง้นีค้ิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่กบัร้อยละ 90.90 

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

ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั 
นายยทุธพงศ์ เชือ้เมอืงพาน 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกัสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากดั 
คณุจินตนา มหาวนิช 

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชัน่แนล คอนซลัแตนท์ซี จ ากดั 
นายเลศิศกัดิ ์สธุรรมพร 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ประธานแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทได้ประกาศให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 

และเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัที่ 1 ถึงวนัที่ 31 
มกราคม 2561 ซึง่จนถึงสิน้สดุระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมลว่งหน้าและไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบคุคลเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท 
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จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ผู้
ถือหุ้นได้ขอให้กลา่วถึงแนวโน้มและทิศทางของธุรกิจเป็นอยา่งไรและปัจจบุนับริษัทท าธุรกิจอะไร  

ประธานได้กลา่วขอขอบคณุและขอให้ผู้ ถือหุ้นรับฟังในวาระท่ี 3  
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามหรือแสดงข้อคดิเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจงึเสนอให้ด าเนินการประชมุในวาระตอ่ไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 เมื่อวันที่  

21 เมษายน 2560 และได้จดัท ารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วนั นบัตัง้แต่วนัประชุม 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  จากนัน้
ขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560   

พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชุมวา่วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 271,708,730 99.9853 
ไมเ่ห็นด้วย 40,000 0.0147 
งดออกเสยีง 375,000  
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ประธานได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว 

ประมาณ 6.58 นาที) สรุปได้ดงันี ้
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานด้านไอซีทีชัน้น า มีความน่าเช่ือถือ โดยท าธุรกิจด้านนวตักรรมพืน้ฐานไอที 
เพื่อพฒันาคนไอทีรุ่นตอ่ไป 

 ภารกิจ 
 เปลีย่นนวตักรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลกูค้าองค์กร เพื่อพฒันาประเทศสูเ่ศรษฐกิจดิจิทลั  
 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตตอ่เนื่องอยา่งยัง่ยืน 
 ให้บริการโครงสร้างพืน้ฐานให้แก่ลกูค้าคนไทยที่มีความปลอดภยัและได้มาตรฐานสากล ท่ีตัง้ศูนย์ข้อมูลใน
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ประเทศไทย 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม ใสใ่จตอ่สิง่แวดล้อมเพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีและสงัคมโดยรวมอยา่งแท้จริง 

คุณค่าหลัก 
 นวตักรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวตักรรมตลอดเวลา พนกังานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสงัเกต พฒันา

อยา่งไมห่ยดุนิ่ง 
 ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนกังานต้องมี

แตบ่ริษัท ไมแ่บง่พรรค แบง่พวก มีพวกเดียว 
 ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉบักระเฉง ท างานรวดเร็ว และมีพลงั พนกังานต้องมีความ

กระตือรือร้น ท างานอยา่งคกึคกั  
 ความซื่อสตัย์เช่ือถือได้และยึดมัน่ในคณุธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ที่ไว้ใจได้ ทกุคนสบายใจที่ท าธุรกิจ

ด้วย พนกังานทกุคนต้องมีความซื่อสตัย์ เป็นท่ีนา่ไว้วางใจทัง้ตอ่งาน ลกูค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บงัคบับญัชา  
INET Roadmap  

 ปี 2555 เปิดศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลู (Internet Data Center) INET-IDC1 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการตอ่ยอดจากบริการโครงสร้างพืน้ฐานในปัจจบุนั และเร่ิมให้บริการ broadband 
 ปี 2558 ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
 ปี 2559 สร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
 ปี 2560 เปิดให้บริการศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

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

ผลการด าเนินงาน 
                                                                หน่วย : ล้านบาท 

   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รวมสนิทรัพย์  1,184 2,589 4,206 

รวมหนีส้นิ 682  1,236  2,310  

รวมสว่นของผู้ ถือหุ้น 502  1,353  1,896  

รายได้รวม 624 1,001 1,541 

รายได้จากการด าเนินงาน 610 858 988 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 39 84 376  
 

รายได้แยกตามบริการ 
                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายได้แยกตามบริการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
Cloud Solutions 242.86 429.59 480.84 
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รายได้แยกตามบริการ ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
Internet Access 129.67 152.65 212.78 
Co-Location 120.85 146.03 185.28 
EDC Network Pool 22.84 27.82 34.90 
Software Services & Other 79.10 101.42 74.65 

ก้าวย่างที่ส าคัญปี 2560 
 บริษัทฯ มีลกูค้าเติบโตขึน้เมื่อคิดคา่เฉลีย่อตัราการเติบโตของจ านวนลกูค้าตัง้แตปี่ 2558 – 2560 เทา่กบั 52% 
 บริษัทฯ เพิ่มบริการ Cloud Solutions ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า 5 แพลตฟอร์ม และขยายพืน้ที่

ให้บริการ Co-location ไปยงั INET-IDC3 Phase 1 
 บริษัทขยายมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงกบักลุม่ลกูค้าเพิ่มขึน้ ได้แก่  

- ISO 27799:2016 Health Informatics Information Security (Cloud & IDC) มาตรฐานด้านการ
บริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ  

- ISO 22301:2012 CLOUD IaaS BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT มาตรฐานด้า้นการ
บริหารจดัการความตอ่เนื่องทางธุรกิจ 

- PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard มาตรฐานด้า้นความปลอดภัยทาง
ธุรกรรมด้านการเงินซึง่เป็นมาตรฐานความปลอดภยัสาระสนเทศที่แพร่หลายทัว่โลก 

 บริษัทฯ ได้ รับรางวัล  Strategic Award 2016 “Data Center Cloud Services” จาก  HPE , FY16 Cloud 
Partner of the Year จาก Cisco , Cloud Service Provider of the Year จาก NetApp , APxJ BSP of the 
Year 2016 จาก Zimbra และ Cloud Provider of the Year จาก VMWare 

 บริษัทรณรงค์ให้พนกังานตระหนกัถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้าานการทจุริตและคอร์รัปชัน 
โดยจัดให้พนกังานมีส่วนร่วมกับโครงการ และเมื่อวนัที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 ได้รับการรับรองเป็นบริษัทใน 
“โครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต” 

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม ในปีที่ผ่านมาจดักิจกรรมร่วมกบั บริษัท ปนูซีเมนต์นครหลวง จ ากดั (มหาชน)  
เพื่อท าบญุทอดกฐินสามคัคีที่วดัป่าไผ ่อ าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรีุ  ในวนัอาทิตย์ที่ 15 ตลุาคม 2560  โดยได้รับ
การสนบัสนนุเงินท าบญุจากผู้บริหารและพนกังานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) และบริษัท
ในเครือ  เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธภาพที่ดีระหวา่งบริษัท วดั และชมุชน ในการร่วมทนบุ ารุงพทุธศาสนาร่วมกนั  

 บริษัท ฯ สง่เสริมการศึกษาไทยผา่นกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กบันิสตินกัศกึษาและเผยแพร่
นวตักรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุ 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักบับคุลากร มีการพฒันาพนกังานผ่านการฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้องเมื่อ
ไม่มีค าถาม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทกุท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 

พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่วาระนีเ้ป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

มติที่ประชุม ที่ประชมุรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
ประธานให้นายวลัล์ชยั เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รายงานต่อที่ประชมุเก่ียวกบัรายละเอียด ของ

วาระซึง่สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้ 
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและการ

สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง ดงัปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ 
CD-ROM พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติและรับรอง 
งบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี พร้อมรายงานของผู้สอบบญัชี โดย
งบการเงินของบริษัทดงักลา่วได้ผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ านวน 4,206 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี  2559 จ านวน  

1,617 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทลงทนุในที่ดิน อาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้ 1,257.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.01 เพื่อขยาย
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต มีเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขายเพิ่มขึน้ 367.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170.11 และบริษัท
ลงทุนในการสร้างแอพลิเคชัน่ต่างๆเพิ่มขึน้เพื่อให้บริการลกูค้าท าให้สินทรัพย์ไม่มีตวัตนของบริษัทเพิ่มขึน้ 123.09 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 154.40 

หนีส้ิน ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 2,310 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 1,074 ล้านบาท 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้จากปี 2559 จากการลงทนุสร้างศนูย์ปฏิบตัิการข้อมลูไอเน็ต 3 โดยการท า
สญัญากู้ ยืมระยะยาวแบบมีหลกัประกัน  และมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึน้ เพื่อการลงทุนพฒันาธุรกิจอย่าง
ตอ่เนื่อง โดยเป็นการลงทนุในอปุกรณ์ที่มีประสทิธิภาพเพื่อขยายการบริการให้กบัลกูค้าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการใน
มาตรฐานระดบัสากล โดยสญัญาเช่าดงักลา่วมีระยะเวลา 3 -5  ปี 

สว่นของผู้ ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,896 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 เนื่องจาก
บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน โดยงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสะสมคงเหลือจ านวน 394.22 ล้าน
บาท และส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสะสมคงเหลอืจ านวน 345.37 ล้านบาท และส าหรับมลูค่าตามบญัชีงบ
การเงินรวมหุ้นละ 3.79 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.87 บาท (มลูคา่ที่ตราไว้ 1 บาท ตอ่หุ้น)  

รายได้ตามลกัษณะการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการในปี 2560 จาก Cloud Solutions จ านวน 480.84 ล้านบาท มีอัตราการเติบโต

เพิ่มขึน้ร้อยละ 11.93 เมื่อเทียบกบัปี 2559 มีรายได้จาก Internet Access มีรายได้จ านวน 212.78 ล้านบาท เติบโตสอดคล้อง
กบัการให้บริการ Cloud Solutions  รายได้จาก Co-Location มีรายได้จ านวน 185.28 ล้านบาท และรายได้จากบริการ EDC 
Network Pool มีการเติบโตเลก็น้อย จ านวน 27.82 ล้านบาท  

ก าไรสทุธิ 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 376 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

347.62 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายหุ้นและรับรู้ก าไรของบริษัท NETBAY  
อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสทุธิ  
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 25.21 เพิ่มขึน้จากปีก่อนเนื่องจากมีการรับรู้โครงการระหว่างสร้าง

จ านวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี และบริษัทฯ มีก าไรจากการขายหุ้นและการรับรู้ก าไรของบริษัท 
NETBAY ท าให้บริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิในปี 2560 ร้อยละ 37.99  

งบกระแสเงินสด 
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งบกระแสเงนิสด 2558 2559 2560 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน         88.84          116.73  65.64 

เงินสดสทุธิในกิจกรรมลงทนุ        (62.51)      (631.64) 129.03 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมจดัหาเงิน        (42.44) 720.49 (364.23) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี         24.46            8.35  213.93 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสิน้ปี           8.35        213.93  44.37 
 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง และ

ฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โดยสรุปดงันี ้
1. บริษัทสง่รายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ท าให้ผู้ ถือหุ้นบางสว่นมีความยุง่ยากในการเปิดด ูจึงขอเสนอ

ให้ท าเป็นรูปเลม่สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุคนหรือไมต้่องสง่แล้วให้มารับในการประชมุผู้ ถือหุ้น  และมีความเห็นวา่ ใน
หนงัสอืเชิญประชมุในวาระที่ 3 และ 4 ควรมีเอกสารอ้างอิงสรุปข้อมลูทางการเงิน เช่น รายได้ คา่ใช้จา่ย ก าไรก่อน
หกัภาษี ภาษีสทุธิ ก าไรสทุธิ ก าไรตอ่หุ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นเข้าใจได้ง่าย โดยไมจ่ าเป็นต้องไปเปิดหรือเลือ่นดู
จาก CD-ROM 
ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะและจะน าไปปรับปรุงในการประชมุครัง้ถดัไป 

2. ขอให้อธิบายก าไรจากการด าเนินงาน กับ ก าไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY เนื่องจากดูข้อมลูแล้ว พบว่า 
การขายหุ้น NETBAY น่าจะได้ก าไรประมาณ 500 – 600 ล้านบาท แต่ก าไรสทุธิเหลือประมาณ 300 กว่าล้าน
บาท อยากทราบวา่บริการหลกัๆ ของบริษัทได้ก าไรหรือไม่ 
ตอบ ในสว่นของก าไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY อยู่ที่ 438 ล้านบาท ซึ่งทกุครัง้ที่มีก าไรพิเศษบริษัทจะมี
การตัง้ส ารองทางภาษีประมาณ 30 กว่าล้านบาท และตัง้ส ารองโบนสัของบริษัทด้วย หากตดัในส่วนนีอ้อก
บริษัทจะมีก าไรจากการด าเนินงานประมาณ 50 ล้านบาท 

3. ก าไรจากการด าเนินงาน 50 ล้านบาท หกัภาษีแล้วหรือไม่ และจากการตัง้ส ารองประมาณ 100 ล้านบาท นัน้ 
ถ้าบริษัทจ่ายภาษีไม่ครบหรือจากเง่ือนไขใดๆ ก็ตาม จะมีปรับปรุงรายการมาเข้าปี 2561 ใช่หรือไม ่และบริษัท
ได้ลองค านวณในสว่นนีแ้ละหุ้นของ NETBAY ที่เหลอือยูห่รือไม ่
ตอบ ก าไรจากการด าเนินงานหกัภาษีเรียบร้อยแล้ว หากการตัง้ส ารองในปี 2560 และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่าย
เกิดขึน้จริงจะมีปรับปรุงรายการในปี 2561 ในส่วนของมูลค่าหุ้น NETBAY ที่คงเหลือ ณ ปัจจุบนัมีมูลค่าอยู่
ประมาณ 200 ล้านบาท ในทางบญัชีได้มีการรับรู้ก าไรบางสว่นในปี 2560 ไปแล้ว เนื่องจากกลางปี 2560 INET 
ได้เปลีย่นประเภทเงินลงทนุจากมีฐานะในการครอบง ากิจการเป็นการลงทนุทัว่ไป จึงมีรายการทางบญัชีที่เป็น
รายการพิเศษจ านวนหนึง่ จึงท าให้ตวัเลขทางบญัชีดีขึน้ แตไ่มไ่ด้มีการขายออก 

4. การ Mark to Market ในงวดใดงวดหนึ่ง หากราคาหุ้น NETBAY ลงมากๆ จะท าให้บริษัทขาดทุนหรือไม่ และ
ปัจจบุนัมีการขาดทนุในสว่นนัน้ด้วยหรือไม่ 
ตอบ เดิมต้นทนุ NETBAY ราคา 1 บาทต่อหุ้น เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทเงินลงทนุท าให้มีต้นทุนปัจจุบนัอยู่ที่
ประมาณ 13 – 14  บาทตอ่หุ้น ซึง่มลูค่าหุ้นในตลาดประมาณ 40 บาทต่อหุ้น ดงันัน้บริษัทจึงยงัมีก าไรจากสว่น
ตา่งตรงนีอ้ยู ่
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5. ขอทราบทิศทางการด าเนินธุรกิจในท่ีดินที่บริษัทซือ้ไว้ 260 กวา่ไร่ 
ตอบ เนื่องจากปัจจบุนับริษัทเช่าที่ดิน SCG ระยะเวลา 30 ปี บริษัทมีทิศทางท า Data Center ทีส่ามารถสร้าง 
Infrastructure ของประเทศได้ บริษัทพบว่า Data สว่นใหญ่มกัไปอยู่ตา่งประเทศ ดงันัน้ บริษัทคิดว่าควรสร้าง 
Data Center ที่เป็นของประเทศไทยเอง และเป็นท่ีมาในการท ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน แต่กลบัค้นพบว่า
การท ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานในพืน้ที่เช่าในระยะยาวไม่เหมาะ แต่เหมาะส าหรับด าเนินการบนท่ีดินของ
ตวัเอง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ก่อนหน้าหากบริษัทเช่าที่ดินเพื่อด าเนินการสร้าง INET-IDC3 เป็นการการันตี
วา่จะมีลกูค้าเข้ามาอยู่ รวมถึงที่ดินตรงนัน้หากจะซือ้ก็ไมส่ามารถซือ้ได้ เมื่อบริษัทเค้าไปเปิดให้บริการในพืน้ที่
นัน้ บริษัทก็หาช่องทางขยายพืน้ท่ีไปยงับริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ของการท ากองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน 
ลดความเสีย่งในอีก 30 ปีข้างหน้า รวมถึงการลงทนุในท่ีดินดงักลา่วเอือ้ให้มลูคา่ของที่ดินสงูขึน้ บริษัทจึงลงทนุ
ในพืน้ท่ีดงักลา่วโดยก าลงัศึกษาแผนจดัตัง้ Solar farm บนพืน้ที่บางสว่น เนื่องจาก data center ต้องการไฟฟ้า
ปริมาณสงูมาก จะท าให้ในระยะยาวบริษัทสามารถลดต้นทุนหลกัลงได้และสดุท้ายก็สามารถสร้างก าไรให้
บริษัทอยา่งยัง่ยืน 

6. จากข้อมลูดงักลา่วจึงเป็นท่ีมาของการชะลอการจดัตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานใช่หรือไม ่
ตอบ บริษัทชลอการจัดตัง้กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานเนื่องจากโครงสร้างการท าธุรกรรมที่ยงัด าเนินการไม่
เรียบร้อย คณะกรรมการมองว่าอยากให้ท าโครงสร้างที่ดีที่สุดทัง้ INET และนักลงทุนทัง้หมด จึงเลื่อนการ
พิจารณาออกไป 

7. ในการลงทนุในที่ดินอีก 260 ไร่ นีจ้ะมีการเพิ่มทนุจากผู้ ถือหุ้นอีกหรือไม่ 

ตอบ : บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนอีก โดยแหล่งเงินทุนที่วางแผนไว้คือเงินทุนจากการจัดตัง้กองทุนรวม
โครงสร้างพืน้ฐาน  นอกจากนีย้งัจะสง่ผลดีให้บริษัทคือ D/E Ratio จะลดลง ท าให้ความสามารถในการแขง่ขนั
เพิ่มสงูขึน้ ผลตอบแทนในหุ้นของ INET จะดีขึน้ 

8. คณะกรรมการเช่ือว่า บริษัทจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าสว่นที่น าไปลงในกองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐาน ใช่
หรือไม ่
ตอบ คณะกรรมการเห็นเป็นเช่นนัน้ เนื่องจากกาลงทนุในสว่นของ Data Center เป็นการลงทนุระยะยาว การที่
บริษัทเช่า data center กลบัมาให้บริการ Cloud Service จะท าให้บริษัทบริหาร return on asset ได้ดีขึน้  

9. รายได้ Cloud ไตรมาส 4 มากขึน้หรือไม ่และแนวโน้มในปีนีข้อง Cloud Service เป็นอยา่งไร 
ตอบ ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา รายได้จาก cloud สงูขึน้กว่าไตรมาสอื่นๆ แต่อตัราการเติบโตรวมทัง้ปีต ่ากว่าการ
เติบโตในปี 2559 เนื่องจากปีที่แล้วช่วงไตรมาส 2 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่ยกเลิกสญัญาโดยคิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 200 ล้านบาท บริษัทด าเนินการหารายได้มาชดเชยโดยการหาลกูค้าเพิ่มขึน้เป็นหลกัร้อยราย ซึ่งจะ
ท าให้ความเสี่ยงจากการยกเลิกจากลกูค้ารายใหญ่ลดลง และมองว่าแนวโน้มการเติบโตของ Cloud ในปีนีจ้ะ
เติบโตประมาณ 40-50% เหมือนปีก่อนๆ 

10. การให้บริการของ INET Cloud ในขณะที่มีคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Microsoft, Google และ Amazon บริษัทมี
อะไรท่ีได้เปรียบคูแ่ขง่ มมุมองแพงกวา่ของตา่งประเทศ ลองใช้ของเทนเซนราคาถกูมาก 
ตอบ INET เป็น Local public Cloud ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยโดยมีระบบทัง้หมดตัง้อยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
แตกตา่งจากคู่แขง่รายใหญ่ที่มีระบบตัง้อยู่ที่ Data Center ตา่งประเทศ ลกูค้าระดบัองค์กรท่ีเป็นเปา้หมายของ
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บริษัทให้ความมัน่ใจในด้านข้อกฎหมายและการที่เก็บข้อมูลไว้ในประเทศ  นอกจากนี ้บริษัทยงัมีบริการแบบ
ครบวงจร ให้ค าปรึกษา วางแผนกับลกูค้าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีลกูค้าจากปีที่ผ่านมาขยบัตวัจาก 
800 ราย เป็น 1,500 ราย 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี  

พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชุมวา่วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,049,630 99.9963 
ไมเ่ห็นด้วย 10,100 0.0037 
งดออกเสยีง 75,000  
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็น
ด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่  5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ
ประจ าปี 2560 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบั

บริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไมน้่อยกวา่ ร้อยละห้า (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี 
หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของทนุจดทะเบียน เว้น
แตท่ี่ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทนุส ารองมากกวา่นัน้  

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล.......ฯลฯ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสทุธิของบริษัทหลงัหกัภาษีหากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด โดยขึน้อยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจและโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอ่ย และการจ่ายเงินปัน
ผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 313,118,052 บาท โดยจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจุบนั 500,041,575 หุ้น คิดเป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 
00.6262 บาท 
ข้อมลูการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 

 2558 2559 2560 
1. ก าไรสทุธิ (บาท) 22,618,340 83,056,055 313,118,052 
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 2558 2559 2560 
2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 250,020,799 500,041,575 500,041,575 
3. เงินปันผลประจ าปีตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 0.0150 0.0789 0.1259 
4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 3,750,312 39,451,626.13 62,938,644.82 
5. อตัราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 16.67 50 21 

 

จากข้อมลูที่แสดงดงัตาราง พบวา่อตัราการจ่ายเงินปันผล อยูใ่นอตัราร้อยละ 21 ซึง่ต ่ากว่านโยบายการจ่ายปันผล
ของบริษัทที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีแผนการขยายการลงทุน
อยา่งตอ่เนื่อง โดยการขยาย INET-IDC3 เฟส 2 เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการภายในปี 2561 รวมถึงการขยายพืน้ท่ี BCP ทีม่ี
ขนาดใหญ่ขึน้ในที่ดินที่บริษัทซือ้ไว้ จึงต้องส ารองเงินบางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุนดงักลา่ว  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักลา่ว เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการ

จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ดงันี ้
1) จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 15,655,902.60 บาท   
2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.1259 บาท โดยคิดจาก

จ านวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 62,938,644.82 บาท 
ทัง้นี ้บริษัทก าหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 

(Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  ซึ่ง

ประธานและฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โดยสรุปดงันี ้
1. ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสงูกว่าปีก่อน การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ที่อตัราการจ่าย 21%ของก าไรสทุธิ ต ่ากว่า

นโยบายที่บริษัทประกาศไว้ไม่ต ่ากวา่ 30%ของก าไรสทุธิ ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้ประมาณ 4 เท่า 
แต่บริษัทกลบัปันผลเพิ่มชึน้จากปีก่อนเพียงเล็กน้อย จึงมองว่าไมเ่หมาะสม และยงัมีความเห็นวา่ควรจะจ่ายที่  
30 สตางค์ตอ่หุ้น  

2. ขอให้บริษัทชีแ้จงก าไรทางบญัชีวา่มเีทา่ไหร่ ในสว่นของเร่ืองเงินปันผล ในฐานะผู้ ถือหุ้นถ้าอตัราปันผลมากขึน้ก็
ดี แตห่ากการท่ีได้ปันผลมากขึน้แล้วท าให้กระทบ Cash Flow ของบริษัท ก็ไมส่มควรเทา่ไหร่ 

3. เมื่อดูกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทแล้วมีเพียง 65 ล้านบาท แต่บริษัทยงัมีการจ่ายเงินปันผล
ให้กบัผู้ ถือหุ้นถึง 62 ล้านบาท นอกจากนีย้งัมีภาระหนีส้ินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทและยงัมีแผนขยายการ
ลงทนุต่ออีก แต่บริษัทมีเงินในกิจกรรมการลงทนุเพียง 300 ล้านบาท ผู้ ถือหุ้นมีความเป็นห่วงเร่ืองสภาพคลอ่ง 
หากมีการจ่ายเงินปันผล และอยากทราบวา่บริษัทมีแผนการบริหารเงินอยา่งไรให้มีสภาพคลอ่งตอ่เนื่อง 

4. อยากทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินปันผลต ่ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ วา่มีความเห็นอยา่งไรบ้างและอยากให้อธิบาย Cash Flow สัน้ๆวา่มีการแบง่สดัสว่นหรือการ
บริหารอย่างไร และส่วนของการลงทนุน ามาจากส่วนไหน อย่างไรบ้าง  เพื่อบ่งบอกถึงสาเหตุการจ่ายเงินปัน
ผลได้น้อย 
ตอบ ในปีที่แล้วบริษัทได้มีการเพิ่มทนุเทา่ตวั เป็นสาเหตหุลกัที่คณะกรรมการมีมติจ่ายเงินปันผลเกินกวา่ที่ให้ไว้
เป็น 50% ในขณะนัน้กระแสเงินสดของบริษัทในขณะยงัอยูใ่นระดบัท่ีสามารถจ่ายได้ แตใ่นปีนีก้ลบักนั บริษัทมี
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แผนการลงทุนเพื่อขยาย INET-IDC3 เฟส 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งาน
และลงทุนในส่วนระบบ cloud ที่มีอตัราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดไว้
หมนุเวียนและลงทนุ   

ส าหรับตวัเลขและหลกัการที่เป็นที่มาการจ่ายในอตัรา 21% ฝ่ายจดัการและคณะกรรมการได้มีหลกัการ
คือ ไม่จ่ายน้อยกว่าจ านวนเงินท่ีบริษัทเคยจ่าย และให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่ต ่ากวา่อตัรา
ผลตอบแทนของเงินปันผลที่นกัวิเคราะห์ได้ประมาณการไว้เฉลีย่ในตลาดหลทัรัพย์ทีป่ระมาณ 2.8%  

เมื่อดูจากงบการเงิน ในส่วนของงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าบริษัทมีการลงทุนสูงใน INET-IDC3 การ
ลงทนุนีจ้ะเป็นยทุธศาสตร์ที่จะท าให้บริษัทเติบโตอย่างยัง่ยืน แตจ่ะท าให้บริษัทสญูเสียสภาพคลอ่งเป็นจ านวน
มาก ปัจจุบันบริษัทขยายสินทรัพย์ให้เติบโตขึน้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และบริษัทสามารถ 
ปันผลให้ผู้ ถือหุ้นได้เมื่อผลประกอบการมีก าไร  อยา่งไรก็ตามกระแสเงินสดยงัอยูใ่นภาวะน่าเป็นห่วงในปีนี ้แต่
คาดว่าในปีหน้าจะมีลกูค้าทยอยเข้ามาใช้บริการเยอะขึน้ ซึ่งจะสง่ผลให้กระแสเงินสดบริษัทดีขึน้ และบริษัทก็
จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ดีขึน้ในปีถัดๆไป การปันผลในครัง้นีค้ณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้พิจารณา
หลายๆด้านประกอบกนั โดยผู้ ถือหุ้นจะต้องได้รับผลตอบแทนไม่ต ่ากว่าตลาด และบริษัทยงัมีสภาพคลอ่งที่ยงั
สามารถแขง่ขนัได้ 

ส าหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การตดัสินใจจ่ายปันผลดจูากผลการด าเนินงานของบริษัท
ปีปัจจุบนัเทียบกบัปีก่อน ประกอบกบัสภาวะตลาดในขณะนัน้ และพิจารณาแผนการเงินในอนาคตควบคู่กับ
แผนการลงทนุ โดยดผูลประโยชน์ของทกุฝ่ายที่จะให้องค์กรอยูไ่ด้อยา่งยัง่ยืน 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไร
สทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 

พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชุมวา่วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและ
การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,924,153 69.0337 
ไมเ่ห็นด้วย 83,399,579 30.9663 
งดออกเสยีง 2,820,000  
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561 
ประธานให้นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ 
นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบับริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบวุา่ “...เมื่อมีการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
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ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานัน้...”  บริษัทมี
กรรมการทัง้สิน้ 12 ทา่น ในปี 2561 มีกรรมการลาออก 1 ทา่น คือ  

1) นายก าธร ไวทยกุล   กรรมการ 
และกรรมการท่ีครบวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 
1) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์   กรรมการ 
2) นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 
3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  กรรมการอิสระ 
ทัง้นี ้เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นต าแหนง่ทัง้ 4 ทา่นซึ่งถือวา่เป็น

ผู้มีสว่นได้เสยีออกจากห้องประชมุ จนกวา่การลงมติในวาระนีจ้ะเสร็จสิน้  
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหวัข้อนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลที่มี

คณุสมบตัิที่เหมาะสมเพื่อคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 แต่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นราย
ใดเสนอรายช่ือบคุคลมายงับริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์
สงูสุดแก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดงันี ้

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้นายมรกต เธียรมนตรีเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนนายก าธร ไวทยกุลและเลือกตัง้กรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1) นายมรกต เธียรมนตรี  กรรมการ  เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายก าธร ไวทยกลุ 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
3) นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
4) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ ได้รับการเสนอให้กลบัเข้ามาเป็นกรรมการตอ่อีกวาระ 
โดยกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในเร่ืองนีไ้มไ่ด้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี ้ 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เ ก่ียวข้อง ซึ่ง

ประธานได้ตอบข้อซกัถามของตวัแทนอาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้นและผู้ ถือหุ้น โดยสรุปดงันี ้
1. คณุนฤมล วงัศธรธนคณุ ได้ด ารงต าแหน่งในปีนีค้รบ 9 ปี ตามหลกัธรรมมาภิบาลกรรมการอิสระควรด ารงต าแหน่ง

ไมเ่กิน 9 ปี จึงขอให้ประธานกรรมการพิจารณาในสว่นนี ้
ตอบ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไมเ่กิน 9 ปี เป็นค าแนะน าจากตลาดหลกัทรัพย์ ปัจจุบนับริษัท
ยงัไมม่ีระเบียบในการพิจารณาในเร่ืองนี ้บริษัทได้พิจารณาคณุสมบตัิจากความเหมาะสม ประสบการณ์ท างาน
ที่สามารถปฏิบตัิหน้าที่และน าพาบริษัทมาถึงทกุวนันีไ้ด้ 

2. เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตัง้กรรมการให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่ง ขอให้มีรายงานการเข้าประชมุย้อนหลงั
อย่างน้อย 2 ปี เสนอผู้ ถือหุ้นในการประชุมปีถัดไป และขอให้กรรมการแต่ละท่านน าเสนอวิสยัทศัน์และแนว
ทางการบริหารงานของกรรมการประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น 
ตอบ ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถดปูระวตัิการเข้าประชมุของกรรมการได้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2561  
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พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็น ด้วย ห รือไม่ เห็น ด้วย  ห รืองดออกเสียง  
ลงในใบลงคะแนนเสยีงที่บริษัทฯ ได้จดัไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแล้วสง่ให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1) นายมรกต เธียรมนตรี  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 173,685,924 99.9815 
ไมเ่ห็นด้วย 32,100 0.0185 
งดออกเสยีง 105,000  
บตัรเสยี 0 0.0000 

2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 173,672,707 99.977 
ไมเ่ห็นด้วย 40,017 0.023 
งดออกเสยีง 105,000  
บตัรเสยี 0 0.0000 

3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน   ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 173,686,224 99.9816 
ไมเ่ห็นด้วย 32,000 0.0184 
งดออกเสยีง 105,000  
บตัรเสยี 0 0.0000 

4) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคุณ  ต าแหน่งที่เสนอ : กรรมการอสิระ 
มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสยีง) 
คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 258,742,707 99.9689 
ไมเ่ห็นด้วย 80,517 0.0311 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0 0.0000 
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หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานให้นายอรัญ เพิ่มพิบลูย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 และโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 จากความ
เหมาะสมเก่ียวกบัประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกบัอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ให้เหมาะสมกบัการขยายตวั
ทางธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดงั
รายละเอียดตอ่ไปนี ้

1) คา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 6,500,000 บาท 
ค่าเบีย้ประชุม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
-ประธานกรรมการชดุยอ่ย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 
-รองประธานกรรมการชดุยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชมุ 

2) โบนสักรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 10,000,000 บาท  

3) สทิธิประโยชน์อื่น ๆ : ไมม่ี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง  ซึ่ง
ฝ่ายจดัการได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้น โดยสรุปดงันี ้ 

1. บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานเติบโตจากปี 2559 ไม่ถึง 20% เพราะเหตุใดโบนัสกรรมการปี  2560 จึงเพิ่มขึน้
ประมาณ 40% นอกจากนี ้จากงบกระแสเงินสด บริษัทกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 65 ล้านบาท 
จ่ายเงินปันผล 62 ล้านบาท โบนสักรรมการ 10 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 6.5 ล้านบาท แต่เมื่อดูที่งบแสดง
ฐานะทางการเงินในรายงานประจ าปี 2560 บริษัทยงัมีโบนสัค้างจ่ายพนกังานเพิ่มขึน้จากปี 2559 ถึง 23 ล้านบาท 
เห็นวา่บริษัทมีคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ไหนจะต้องลงทนุขยาย INET-IDC3 บริษัทจะบริหารกระแสเงินสดอยา่งไร 
ตอบ โบนสัพนกังานในปี 2560 ได้มีการปรับลดลงเหลือประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีปัญหาเร่ือง
ของกระแสเงินสด ฝ่ายจดัการจึงน าเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาลดสดัสว่นผลตอบแทนแก่กรรมการและผู้
ถือหุ้นลงด้วยเพื่อให้ไมก่ระทบกบักระแสเงินสดของบริษัทมากนกั 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการ ด้วยคะแนน
เสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 270,715,908 99.4753 
ไมเ่ห็นด้วย 1,057,084 0.3884 
งดออกเสยีง 105,000 0.0386 
บตัรเสยี 265,740 0.0976 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ประธานให้ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานตอ่ที่ประชมุ 
ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย แจ้งต่อที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท หมวด 3 การ

ประชมุผู้ ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชี” และอ้างถึงตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น”  

นอกจากนี ้ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ได้ก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจดั
ให้มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทมาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั โดยบริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหม่ที่สงักดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบั
ผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่เนื่องจากการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบญัชี นบัแต่วนัที่ผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วพ้นจากการ
ปฏิบตัิหน้าที่ 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานบญัชี  ซี แอนด์ เอ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนส านัก
งานสอบบญัชี เนื่องจากบริษัทใช้บริการสอบบญัชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกนัตัง้แต่ปี 2556
ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายม่ือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัทในรอบ  

5 ปีที่ผ่านมา 
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1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ 5131 เสนอให้เป็นผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปี 2561 เป็นปีแรก 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 

 

หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนัที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบญัชีจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้มเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
ข้อมลูเปรียบเทียบคา่สอบบญัชีของบริษัทฯในปีที่ผา่นมา ดงันี ้

ค่าสอบบัญช ี(บาท) ปี 2561
1
 ปี 2560

2
 ปี 2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 1,690,000 1,545,210 1,150,000 
หมายเหต ุ:  

1. คา่ธรรมเนียมบริการในปี 2561 รวมคา่ใช้จา่ยอ่ืนแล้ว ยกเว้นคา่พาหนะในการเดินทาง  
2. คา่ธรรมเนียมบริการในปี 2560 รวมคา่ใช้จา่ยอ่ืนแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงันี ้
1) อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังานบญัชี  ซี แอนด์ เอ จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งดงัต่อไปนี  ้เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 

จ านวนปีที่ลงลายม่ือชื่อรับรอง 
งบการเงนิของบริษัทในรอบ  

5 ปีที่ผ่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ 5131 เสนอให้เป็นผู้สอบบญัชี 

ส าหรับปี 2561 เป็นปีแรก 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 
 
หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนัที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบญัชีจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่เป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 
2) อนมุตัิคา่ธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,690,000 บาท  

ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมบริการข้างต้นรวมคา่ใช้จ่ายอื่นแล้ว ยกเว้นคา่พาหนะในการเดินทาง 
จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง ซึ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ โดยสรุปดงันี ้
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จากการ Consolidate งบการเงิน บมจ.เน็ตเบย์ จะหายไป 1 บริษัท แตเ่พราะเหตใุดคา่สอบบญัชีจึงเพิ่มขึน้ 
ตอบ เนื่องจากในปี 2561 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึน้ การท ารายการต่างๆ เพิ่มขึน้อนัเนื่องมาจาก INET-IDC3 จึงท าให้
เกิดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พิ่มขึน้ 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเตมิแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและ

ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2561 
พิธีกรได้แจ้งตอ่ที่ประชุมวา่วาระนีต้้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานบัญชี  ซี 

แอนด์ เอ จ ากดั เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4687 หรือ 
หรือผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านกังานเดียวกนัที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบญัชีจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้ม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทฯ และผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมานีไ้มเ่ป็นผู้สอบบญัชีรายเดิมที่ปฏิบตัิหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนัและอนมุตัิค่าธรรมเนียมการสอบบญัชีส าหรับปีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,690,000 บาท ทัง้นีค้า่ธรรมเนียมบริการข้างต้นรวมคา่ใช้จ่ายอื่นแล้ว 
ยกเว้นค่าพาหนะในการเดินทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลัน่กรองอย่างเหมาะสมแล้ว ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,133,632 99.9963 
ไมเ่ห็นด้วย 10,100 0.0037 
งดออกเสยีง 0  
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไมเ่ห็นด้วย แตไ่มน่บั งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16  
ประธานแจ้งต่อที่ประชมุว่า ตามที่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ตาม

ค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ โดยมีสาระส าคญัของการเสนอแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 มีดงันี ้

• ลดสดัสว่นหุ้นของผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นลงเหลอืร้อยละ 10
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด (จากเดิมร้อยละ 20) และคณะกรรมการต้องจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น 
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ภายใน 45 วนั (จากเดิม 1 เดือน) และ 
• หากคณะกรรมการไมจ่ดัประชุมตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วสามารถจดัประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นได้

เอง โดยบริษัทต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
ข้อความภายหลงัปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามที่เสนอในหนงัสอืเชิญประชุม ตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 7 ดงันี ้

ข้อ 16 คณะกรรมการจะเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 
ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 

จะเข้าชื่อกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบเุร่ืองและเหตผุล
ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสีสิ่บหา้ (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทัง้หลายซ่ึงเข้าชื่อกนั
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วนันบัแต่วนัครบ
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผูถื้อหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นทีเ่กิดจากการจดัใหมี้การประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสองครัง้ใดจ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสองต้องร่วมกนัรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครัง้นัน้ใหแ้ก่บริษัท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ที่มาตรา 100 ที่
แก้ไขตามค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
อยา่งไรก็ตาม ไมม่ีค าถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้นในวาระนี ้ประธานจึงขอให้ที่ประชมุลงมติในวาระนี  ้

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนีต้้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบั บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากดั (มหาชน) ข้อ 16 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสยีงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสยีง) 

คิดเป็น % ของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,028,632 99.9577 
ไมเ่ห็นด้วย 10,100 0.0037 
งดออกเสยีง 105,000 0.0386 
บตัรเสยี 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และ งดออกเสยีง เป็นฐานคะแนนเสยีง 
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วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนีเ้ป็นการพิจารณาในเร่ืองอื่นๆ หากผู้ ถือหุ้นมีการเสนอเร่ืองพิจารณาเร่ืองอื่น

นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ทัง้นี ้เป็นไปตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบวุา่ “เมื่อที่ประชมุได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึง่แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ที่
ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุก็ได้”  

จากนัน้ ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะซกัถามแสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดในวาระท่ีกลา่วมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่ประชมุพิจารณา  

เมื่อไมม่ีข้อซกัถามอยา่งใดอีก ประธานแจ้งวา่ ท่ีประชมุได้พิจารณาระเบียบวาระทัง้หมดตามที่ก าหนดเสร็จสิน้แล้ว  
จึงกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้และกลา่วปิดประชมุ  

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธชัพงษ์) 

                                         ประธานกรรมการ 
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