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ท่ี INET 0329/2016 

 วันท่ี 16 พฤษภาคม 2559 

เร่ือง ขอเชิญเขารวมการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 

เรียน ทานผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

2.  ประวัติของบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F53-4) 

4. สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

5. สรุปสาระสําคัญของโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงาน

ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย (ESOP-INET 2016) 

6. ขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผูถือหุน 

7. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 

9. ขอมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ 

10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ไดจาก 

www.inet.co.th) 

11. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุม 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2559 ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมเมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 ไดมีมติใหจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 เวลา  

13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณา

ระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559  

ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งไดจัดประชุมเมื่อวันท่ี  

21 เมษายน 2559 เรียบรอยแลว และไดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแก 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และกระทรวงพาณิชย ตามท่ี

กฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่สงมาดวย 1 

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


 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 ซึ่งได

จัดประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2559 ไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองครบถวนแลว จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

หมายเหตุ  มติวาระน้ีจะตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจาก ดร.มนตชัย หนูสง ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท ไดลาออกจากการเปน

กรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแตวันท่ี 7 ตุลาคม 2558 และบริษัทยังมิไดแตงตั้งใหบุคคลใด

ดํารงตําแหนงเปนกรรมการแทนดร.มนตชยั หนูสง  

ในการน้ี คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดทําการพิจารณาคัดเลือกบุคคล

เพ่ือดํารงตําแหนงเปนกรรมการแทน ดร.มนตชัย หนูสง และเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งนายอภิรักษ ปรีชญสมบูรณ ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท แทน

ตําแหนงของ ดร.มนตชัย หนูสง 

ท้ังน้ี นายอภิรักษ ปรีชญสมบูรณ เปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนและไมมีลักษณะตองหาม

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) และ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) 

ตลอดจนประกาศท่ีเกี่ยวของ 

ท้ังน้ี ประวัติของนายอภิรักษ ปรีชญสมบูรณ มีรายละเอียดปรากฏตามประวัติของบุคคลท่ี

ไดรับการเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท (สิ่งที่สงมาดวย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการไดพิจารณาประวัติการศึกษา ประสบการณการทํางานของ นายอภิรักษ  

ปรีชญสมบูรณ แลว มีความเห็นวา นายอภิรักษ ปรีชญสมบูรณ เปนบุคคลท่ีมีความรู 

ความสามารถท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท อีกท้ังไมมีคุณสมบัติตองหาม

ตามกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนายอภิรักษ ปรีชญสมบูรณ 

เปนกรรมการแทนตําแหนงของ ดร.มนตชัย หนูสง 

หมายเหตุ มติวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

  



 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 83,312,534 บาท จากเดิม

ทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เปน 250,020,799 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมได

ออกจําหนายของบริษัทจํานวน 83,312,534 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองดวยบริษัทมีความประสงคท่ีจะออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิม

ตามสัดสวนการถือหุน และใหกับผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ตาม

โครงการ ESOP-INET 2016 อยางไรก็ดี เน่ืองจากมาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด กําหนดวา บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลว ไดโดยการออกหุน

ใหมเพ่ิมขึ้นเมื่อหุนท้ังหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว หรือในกรณีหุน

ยังจําหนายไมครบหุนท่ีเหลือตองเปนหุนท่ีออกเพ่ือรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุน ดังน้ัน เพ่ือใหเปนตามท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทจึงมีความจําเปนตองลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวนทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท เปน 250,020,799 

บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 83,312,534 หุน มูลคาท่ีตราไว

หุนละ 1 บาท ซึ่งจัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไดจัดสรรให 

แกผูถือหุนเดิม ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2546 ซึ่งไดหมดอายุลงแลว 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหลดทุนจด

ทะเบียนของบริษัทจํานวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 333,333,333 บาท 

เปน 250,020,799 บาท โดยการตัดหุนท่ียังไมไดออกจําหนายของบริษัทจํานวน 83,312,534 

หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียัง

ไมไดออกจําหนายของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 ขางตน  

ท้ังน้ี ใหบุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายใหทําการจดทะเบียนแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือให

เปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 



 

 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน ดัง

รายละเอียดขางตน  

หมายเหต ุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่5 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ใหแก ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย 

(โครงการ ESOP-INET 2016) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยใหมีความตั้งใจในการทํางานเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน 

และเพ่ือเปนการสรางประโยชนใหแกผูถือหุนเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถเหมาะสมรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีน้ันจะชวยใหบริษัทมีผลประกอบการท่ี

ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีขึ้นในอนาคตแกผูถือหุนของ

บริษัท บริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP-INET 2016) ในจํานวน 12,500,000 หุน  

ในราคาเสนอขายหุนละ 3.00 บาท รวมมูลคาท้ังส้ิน 37,500,000 บาท 

ท้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระสําคัญของโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือ

บริษัทยอย (โครงการ ESOP-INET 2016) (สิ่งที่สงมาดวย 5) 

นอกจากน้ี คณะกรรมการเห็นควรเสนอให ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณามอบหมายให

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอํานาจดังน้ี 

 (1)  พิจารณากําหนดรายนามผูบริหารและพนักงานผูมีสิทธิไดรับการเสนอขายหุน

สามัญเพ่ิมทุนและจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีผูบริหารและพนักงานแตละราย

ดังกลาวจะไดรับ  

 (2)  เปล่ียนแปลง เพ่ิมหรือลดจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนของผูบริหารและพนักงานแตละ

รายมีสิทธิไดรับ 

 (3) กําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยแตละรายมีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน รวมท้ังมีอํานาจ

กําหนดจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีจะใชสิทธิจองซื้อไดในแตละวันจองซื้อดังกลาว 



 

 

ตลอดจนใหมีอํานาจในการดําเนินการตางๆ ท่ีจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการ

กําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีมีการเสนอขาย 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติโครงการ

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP-INET 2016) ตาม

รายละเอียดขางตน 

อน่ึง คณะกรรมการเห็นวา การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เปนประโยชนตอบริษัท

เน่ืองจากเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยใหมีความตั้งใจในการทํางานเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน 

รวมถึง จะสามารถจูงใจใหผูบริหาร และพนักงาน ท่ีมีผลงานโดดเดนและหาทดแทนไดยาก

ใหทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสราง

ประโยชนใหแกผูถือหุนเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม

รวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีน้ันจะชวยใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีความมั่นคง

ทางการเงินซึ่งจะกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีขึ้นในอนาคตแกผูถือหุนของบริษัท 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุน

รวมกันเกินกวารอยละสิบ ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมออกเสียงคัดคาน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจํานวน 262,520,799 บาท จากทุน

จดทะเบียนเดิมจํานวน 250,020,799 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 512,541,598 

บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 262,520,799 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล เน่ืองจาก บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนสรางศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สําหรับ

แผนงานระยะท่ี 2 และ 3 ซึ่งมีมูลคาโครงการประมาณ 1,000 ลานบาท รวมท้ัง มีแผนท่ีจะทํา

การออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอยตามโครงการ ESOP-INET 2016 ท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 5 

ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

บริษัทอีกจํานวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 250,020,799 บาท เปน

จํานวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 262,520,799 หุน มูลคา

หุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 



 

 

ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญ 

เพ่ิมทุน ในแบบรายงานการเพ่ิมทุน (สิ่งที่สงมาดวย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (สงที่สงมาดวย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ดังรายละเอียดขางตน 

อน่ึง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงการจัดหาแหลงเงินทุนโดยวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนการ

กูยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกและเสนอขายตราสารหน้ี และเห็นวา การจัดหา

แหลงเงินทุนดวยวิธีการตาง ๆ ขางตน เปนวิธีการท่ีมีคาใชจายในหลาย ๆ ดาน ไมวาจะเปน

ในสวนของดอกเบ้ีย หรือคาดําเนินการ ดังน้ัน คณะกรรมการจึงเห็นวา การเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนเปนวิธีการท่ีจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมท่ีสุด และสามารถสรางผลประโยชนใหแก

ท้ังบริษัทและผูถือหุน รวมถึงทําใหบริษัทมีสวนของผูถือหุน และสินทรัพยเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะ

ชวยเสริมสรางใหบริษัทมีความแข็งแกรง และมีความมั่นคงทางการเงินท่ีมากขึ้น อันจะสง 

ผลดีตอการลงทุนและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในอนาคตของบริษัท 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของ 

ผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

ขอเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทฯ  ขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  ตามไดเสนอใหท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติในวาระท่ี 6 ขางตน  

ท้ังน้ี ใหบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหดําเนินการจดทะเบียนแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ  ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มี

อํานาจแกไขและเพ่ิมเติมถอยคําเพ่ือใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพ่ิมเติม

หนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท  

ดังรายละเอียดขางตน 

หมายเหต ุ  มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  



 

 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุนของบริษัท 

ขอเท็จจริงและเหตุผล ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดย

การออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 262,520,799 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 6 ขางตน จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 262,520,799 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

วาระที่ 8.1  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 250,020,799 หุน 

มูลคาหุนที่ ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 

(Right Offering) 

ขอเท็จจริงและเหตุผล จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 250,020,799 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) 

ในราคาหุ นละ 3.00 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุ นเดิมตอ 1 หุ นสามั ญ เพ่ิ มทุ นใหม  

โดยเศษของหุนใหปดท้ิง 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในรอบแรกแลว 

บริษัทจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกิน

สัดสวนตามสัดสวนการถือหุนจนกวาจะหมด หรือไมสามารถจัดสรรไดเน่ืองจากเปนเศษหุน 

หรือจนกวาไมมีผูถือหุนรายใดประสงคท่ีจะจองซื้อหุนดังกลาวอีกตอไป 

ท้ังน้ี กําหนดใหวันท่ี 21 มิถุนายน 2559 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อ

และไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข

เพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 

โดยกําหนดวันจองซื้อและชําระคาหุนสามัญเพ่ิมทุนในวันท่ี 11 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 15 

กรกฎาคม 2559 

อน่ึง มอบหมายให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขรายละเอียด

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิม

ทุนเปนคร้ังเดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไขและ

รายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความ

ตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง ดําเนินการตางๆ อัน

เกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต 

คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน



 

 

ดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐาน

ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืน

ใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน 

(สิ่งที่สงมาดวย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งที่สงมาดวย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 250,020,799 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนท่ีผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right Offering) 

ในราคาหุนละ 3.00 บาท และในอัตราจัดสรร 1 หุนเดิมตอ 1 หุนสามัญเพ่ิมทุนใหม โดยเศษของหุน

ใหปดท้ิง ดังรายละเอียดขางตน 

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการเพ่ิมเติมไดในสารสนเทศเกี่ยวกับ

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งที่สงมาดวย 4)  

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่8.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวนไมเกิน 12,500,000 หุน 

มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 

ขอเท็จจริงและเหตุผล จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 12,500,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

เพ่ือรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 

อน่ึง มอบหมายให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดรายละเอียดอ่ืนๆ  

ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน (1) กําหนดรายนามผูบริหารและ

พนักงานผูมีสิทธิไดรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ี

ผูบริหารและพนักงานแตละรายจะไดรับ (2) กําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของผูบริหาร 

และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (3) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอ

ผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่ง

รวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอ

หนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  



 

 

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอัน

จําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

โดยในการน้ี บริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทกอน 

และเมื่อการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทเสร็จส้ินแลว บริษัทจึงจะทําการ

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

ท้ังน้ี โปรดพิจารณารายละเอียดของการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน ตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน 

(สิ่งที่สงมาดวย 3) และสารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งที่สงมาดวย 4) 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จํานวน 12,500,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

เพ่ือรองรับการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ดังรายละเอียดขางตน 

อน่ึง คณะกรรมการเห็นวา การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เปนประโยชนตอบริษัท

เน่ืองจากเปนการตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยใหมีความตั้งใจในการทํางานเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน 

รวมถึง จะสามารถจูงใจใหผูบริหาร และพนักงาน ท่ีมีผลงานโดดเดนและหาทดแทนไดยาก

ใหทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสราง

ประโยชนใหแกผูถือหุนเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสม

รวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีน้ันจะชวยใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีความมั่นคง

ทางการเงินซึ่งจะกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีขึ้นในอนาคตแกผูถือหุนของบริษัท 

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการเพ่ิมเติมไดในสารสนเทศเกี่ยวกับ

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน (สิ่งที่สงมาดวย 4) 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 

จึ งขอ เรีย น เชิญ ท าน ผู ถื อ หุ น ขอ งบ ริษั ท ฯ   เข ารวม ป ระชุ ม วิสามั ญ ผู ถื อ หุ น ค ร้ัง ท่ี  1/2559 ใน วัน ท่ี  

13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 11 

ผูถือหุนทานใดประสงคท่ีจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี  

โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่สงมาดวย 10 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 



 

 

หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดจาก www.inet.co.th (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และ

แตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 

ท้ังน้ี เพ่ือเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมไดดวย

ตนเอง และมีความประสงคจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ  เขาประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถือหุนสามารถ

มอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่สงมาดวย 10 มอบฉันทะให

กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 9  

ท้ังน้ี ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตอง

นํามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวย 7 โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ  ท่ีเกี่ยวของ

กับการประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 6 ท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี 

ในการน้ี บริษัทฯ จะเปดใหทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 11.30 น. ของวันประชุม 

ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขท่ี 

1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

อน่ึง บริษัทฯ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 

(Record Date) ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนใน 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

 

   

 

 
 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
 
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2559 
บริษัท อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.33 น. 
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น  
นายภาคภูมิ สุวลักษณ์ พิธีกรผู้ด าเนินรายการได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจ านวน 

333,333,333 บาท เรียกช าระแล้วทั้งส้ิน 250,020,799 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 

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

ในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวนหุ้นท้ังหมด 250,020,799 หุ้น จ านวนผู้ถือหุ้น 2,369 คน จ านวนหุ้นที่ลงทะเบียน
จ านวน 131,769,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.70 จ านวนผู้ลงทะเบียนจ านวน 51 คน แบ่งเป็นผู้มาลงทะเบียนด้วยตนเอง 
34 คน ผู้มอบฉันทะ 17 คน ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีจ านวนหุ้นนับ
รวมได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 

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

ในการลงมติออกเสียงในแต่ละวาระซึ่งเป็นกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระน้ันๆ 

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

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมี  



 

ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้
จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานับคะแนนต่อไป 

ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงนามของท่าน  
เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจา้หน้าที่เพื่อด าเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่น าส่งบัตรคะแนนดงักล่าว จะถือว่า
เป็นการงดออกเสียง 

กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
• บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ 
• บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อก ากับ 
• บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระน้ันมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
ส าหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมอบฉันทะให้ คัสโตเดียน เป็น

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้ง

ต่อที่ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึง
แสดงความคิดเห็น หรือซักถาม  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้นๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้
ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรคะแนนที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะ
ลงทะเบียน และส่งมอบบัตรคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนใน
วาระน้ันๆ  

ทั้งนี ้รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เรื่องการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือ

ผู้รับมอบฉันทะท่านใดซักถาม พิธีกรจึงเรียนเชิญ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการบริษัทเป็นประธานในการประชมุ
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 เพื่อด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 
ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจ านวน 11 ท่าน และเข้าประชุมในวันนี้ 11 ท่าน พร้อมแนะน ากรรมการต่อที่ประชุม

เป็นรายบุคคล 

กรรมการท่ีเข้าประชุม  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ 
3. ดร.ก าธร ไวทยกุล กรรมการ 
4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
5. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 



 

6. ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการตรวจสอบ 
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  
10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการผู้จัดการ และ

รักษาการเลขานุการบริษัท 

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 ผู้อ านวยการอาวุโส 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอรเ์นชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จ ากดั 
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
นายยุทธพงศ์ เชื้อเมอืงพาน 

ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระนี้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม จึงเสนอให้ด าเนินการประชุม
ในวาระต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 

ธันวาคม 2558 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุมฯ 
ตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 18 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 



 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 132,031,509 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 
ประธานมอบหมายให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ  ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 ผ่านทางวีดีทัศน์ 
โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ชั้นน า มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล 
 พันธกิจ 

 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการน าเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความ
ปลอดภัยและมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม 

 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อม 

  INET Roadmap  
 ปี 2538 บริษัทเปล่ียนจากบริการ Service Provider เป็น Infrastructure as a service provider 
 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 และผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการ

ข้อมูล INET-IDC3  
 ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

ก้าวย่างที่ส าคัญในปี 2558  
1. ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ขอบเขตของระบบ 

Cloud Solutions ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET-IDC และได้เพิ่มขอบเขตการให้บริการ Enterprise Network 
Connectivity ที่มีคุณภาพท้ังอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 

2. ได้รับการรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-
STAR II) ด้านกระบวนการจัดการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย ส าหรับผู้ให้บริการ Cloud Service 
Provider และนับเป็นผู้ให้บริการ Cloud Solutions รายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-
STAR นี ้



 

3. บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนบริการ Cloud จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI 
ท าให้ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากรขาเข้าในการน าเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศ และได้รับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริการ Cloud 

4. บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc ในการให้บริการอีเมล์ออนคลาวด์ในรูปแบบ Email as a Service 
โดยใช้แพลตฟอร์มชั้นน าของโลกในนาม Zimbra เพื่อให้บริการอีเมล์ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพและมี
ความปลอดภัยสูงส าหรับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน 

5. จับมือกับพันธมิตรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศมุ่งขยายฐานลูกค้าและการให้บริการ Cloud Solutions 
6. มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่น บริจาคผ้าห่ม เส้ือผ้า ถุงเท้าและเส้ือกันหนาว นักเรียน 

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนเพื่อเป็นของขวัญมอบความสุขให้แก่เด็กและเยาวชน พานิสิต นักศึกษาชมศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) 

7. ให้ความส าคัญกับบุคคลากรโดยการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกผ่าน 
Individual Development Plan 

ผลการด าเนินงาน 

   ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

รายได้  378.90  492.23  609.96  

ก าไรก่อนหักภาษีเงินได้  3.43  -0.79  46.10  

ก าไรสุทธิ  3.07  -7.40  39.11  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม -55.39  -61.48  -3.77  
 
เป้าหมายปี 2557-2560 

1. เป็นผู้น าในการให้บริการ Cloud Solutions 
2. ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
3. ยอดขายเติบโตไม่ต่ ากว่า 30% 
4. ก าไรขั้นต้นเติบโตไม่ต่ ากว่า 25% 
5. เป็นบริษัทท่ีมีความน่าเชื่อถือในด้าน ICT 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. Innovation 
2. Neutral  
3. Energetic 
4. Trustworthy  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์  ผู้ถือหุ้น : การที่บริการ Cloud ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR มีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างไรกับการใช้บริการ Cloud ของลูกค้า  



 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้า Enterprise ต้องการ
ระบบ Security ที่เป็นมาตรฐานสากล ดังนั้นทางบริษัทจึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจใน
การใช้บริการของบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CSA-STAR ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับระบบ Cloud 
และความปลอดภัยบน Application ท าให้ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเกิดความเชื่อมั่นในระบบ Cloud ของ
บริษัทยิ่งขึ้น 

คุณชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน ์ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอทราบความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ : หลังจากที่บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 และได้ประกาศนโยบายฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินตนเองใน Version 2 
และได้ก าหนดความเส่ียงส าคัญพร้อมกับแผนการจัดการความเส่ียงเพือ่ที่จะขอรับรองจากทางโครงการต่อไป 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทประจ าปี 2558 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2558 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
ประธานได้ขอให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับ

รายละเอียดของวาระซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบรวม) 
ปี 2558 มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 610 ล้านบาท เติบโตจากปี 2557 เป็นจ านวน 118 ล้านบาท เติบโต

อย่างต่อเนื่องเป็นไปตามแผนธุรกิจ ก าไรขั้นต้นสูงขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 51 ล้านบาท บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายขายและบริหาร
เพื่อให้มีความสามารถที่จะล้างขาดทุนสะสม ส่งผลให้ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT) 
เติบโตขึ้น ในปี 2557 ขาดทุนสุทธิ 7 ล้านบาท เนื่องจากค่าใช้จ่ายพิเศษของบริษัทร่วม รวมถึงมีรายการระหว่างกันบาง
ประเภทท่ีทางผู้สอบบัญชีตัดเป็นรายการรับรู้ขาดทุนเนื่องจากการควบรวมบริษัท ปี 2558 มีก าไรสุทธิ 39 ล้านบาท  

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบเฉพาะกิจการ) 
ในปี 2557 บริษัทมีรายได้ในงบเฉพาะกิจการสูงกว่างบรวมเนื่องจากบริษัทขายธุรกิจ online recruit ให้กับ

บริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับงบรวม  
ก าไรขั้นต้นปี 2558 144 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่มาก เนื่องจากปี 2557 มีการขายซอฟต์แวร์ให้บริษัท

ย่อย และก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล (EBIT) ต่างกันไม่มากเนื่องจากปีที่ผ่านมาขาย
ซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทย่อย ส่วนก าไรสุทธิของบริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รายได้รวมแบ่งตามประเภทธุรกิจ (งบรวม) 
1. บริการ Cloud Solutions ร้อยละ 40 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 11 
2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) ร้อยละ 21 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 โดยรายได้จาก

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของปี 2558 สูงกว่าปี 2557 



 

3. บริการ Co-Location ร้อยละ 20 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 3 โดยรายได้จากบริการ Co-Location ของปี 
2558 สูงกว่าปี 2557 

4. บริการอื่น ร้อยละ 15 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 4 
5. บริการ EDC Network Pool ร้อยละ 4 ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 1 
โดยภาพรวมบริการ Cloud Solutions ซึ่งเป็นบริการหลักของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 
ปี 2558 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ

พนักงานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการสรรหาพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและต้นทุนทางการเงินที่
สูงขึ้นจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจโดยจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ อย่างไร
ก็ตามสัดส่วนของค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงเมื่อเทียบกับยอดขาย 

ก าไรขาดทุนสะสม (งบรวม) 
ในปี 2558 ขาดทุนสะสม 4 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันมีผลขาดทุนสะสมอยู่ และขาดทุนจากการ

ตั้งบริษัทใหม่ แต่มีแนวโน้มจะล้างขาดทุนสะสมได้ในปี 2559 นี ้
ก าไรขาดทุนสะสม (งบเฉพาะกิจการ) 
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายและส่วนเกิน

มูลค่าหุ้นสามัญเพื่อน ามาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษทั และบริษัทได้ล้างขาดทุนสะสมไปแล้วเมื่อสิ้นปี 2558 ท าให้ปีนี้มี
ก าไรขึ้นมาเป็น 11 ล้านบาท บริษัทจึงสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 

งบแสดงฐานะการเงิน (งบรวม) 
ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งส้ินจ านวน 1,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 128 ล้านบาทเมื่อเปรียบเทียบกับ

ปี 2557 เนื่องจากบริษัทท าประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานจึงมีการลงทุนด้าน Infrastructure ทั้ง network และ
data center ส่งผลให้บริษัทมีทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆ แต่มีการควบคุมสัดส่วนว่าเป็นทรัพย์สินที่ก่อให้เกิดรายได้เท่านั้น 
หน้ีสินรวมจ านวน 682 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเนื่องจากการ leasing อุปกรณ์ ส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 502 ล้านบาท 

งบกระแสเงินสด (งบรวม) 
การลงทุนในปี 2556-2558 เป็นการลงทุนใน Infrastructure เพื่อให้บริการได้จริง ส่วนเงินสดจากกิจกรรม

จัดหาเงินมาจากระบบ leasing อยู่ส่วนหนึ่ง ปี 2558 เริ่มใช้หนี้แล้ว ปี 2558 บริษัทเอาเงินมาลงทุนมากขึ้นท าให้มี
ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จากตัวเลขเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีและเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดส้ินปี ท าให้เห็นว่าบริษัทเก็บเงินสดไว้ใช้เท่าที่จ าเป็นและน าเงินมาลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์กับ  
ผู้ถือหุ้น 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
งบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 

 



 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

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

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการ

ประจ าป ี2558 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 48 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงิน

ประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใดโดยขึ้นอยู่กับ
สภาวะเศรษฐกิจและโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท 

ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า 

(5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ 

(10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านั้น 
จากผลการด าเนินงานของบริษัทส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ

กิจการ จ านวน 22,618,340 บาท โดยจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน 250,020,799 หุ้น คิดเป็นก าไรต่อหุ้น 

เท่ากับ 0.09 บาท 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 

รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2558 

1. ก าไรสุทธิ (บาท) 22,618,340 

2. จ านวนหุ้น (หุ้น) 250,020,799 

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.015 

4. รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน (บาท) 3,750,312 

5. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 16.67 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิจ านวน 580,040 บาท เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี  2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดย 

คิดจากจ านวนหุ้น 250,020,799 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน  3,750,312 บาท ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 



 

ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้วันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2559 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (Closing Date) ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน 
วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น
ซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงในหนังสือ

เชิญประชุมหน้า 3 ที่ระบุว่า อัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 16.67 นั้น ท าไมไม่ตรงกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของบริษัทที่ว่าจะต้องจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษี 

นายสุตกานต์ แน่นหนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี : อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แสดงนั้น ค านวณจากเงินปันผลต่อหุ้นเมื่อ
เทียบกับก าไรสุทธิต่อหุ้น ซึ่งเป็นการค านวณเงินปันผลต่อก าไรสุทธิทั้งปีของบริษัท ซึ่งต่างจากหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
ปันผลตามข้อบังคับข้อ 48 ซึ่งระบุว่า “...ห้ามมิใหจ้่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล” และบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของ
ก าไรสุทธิของบริษัท ดังนั้นการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท ที่ประกาศจ่ายนั้น จะจ่ายจากก าไรสุทธิท่ีล้างขาดทุนสะสมแล้ว ซึ่ง
ในกรณีน้ี บริษัทท าการจ่ายในอัตราร้อยละ 34 เป็นคนละฐานในการน ามาค านวณ 

นายชูพงษ์ บุญญศิริวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ขอให้อธิบายเพิ่มเติมในหนังสือเชิญประชุม
เรื่องอัตราการจ่ายเงินปันผลในครั้งต่อไปด้วยว่า เป็นการค านวณด้วยเกณฑ์ใดและบริษัท ควรให้ข้อมูลเรื่องเงินปันผลหรือ
เรื่องอื่นใดส าหรับเอกสารทุกฉบับท่ีออกจากบริษัทให้มีข้อมูลท่ีตรงกัน 

นายสุตกานต์ แน่นหนา ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี รับข้อเสนอแนะไปปรับปรุง 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2558  ตาม
รายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 132,235,083 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 
 



 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระประจ าปี 2559 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานซึ่งเป็นกรรมการท่ีพ้นวาระในคราวนี้ ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียจึง

ไม่สามารถท าหน้าที่ประธานของที่ประชุมในวาระนี้ได้ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น
ทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหน่ึงท าหน้าที่ประธานท่ีประชุมในครั้งนั้นได้” 

ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาท าหน้าที่ประธานในที่
ประชุมในวาระน้ี 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น เสนอชื่อ ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่
ประธานในการด าเนินการประชุมวาระท่ี 6 

ประธาน  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะคนใดคัดคา้น จึงเชิญ ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ขึ้นเป็นประธานในการด าเนินการประชมุวาระท่ี 6  

ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานท่ีประชุมวาระท่ี 6  เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...

เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวน

กรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการทั้งส้ิน 11 ท่าน ในปี 2559 มีกรรมการที่ครบวาระจ านวน 4 ท่าน 
ได้แก่ 

1) ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์  กรรมการ 
2) นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์  กรรมการอิสระ 
3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ 
4) นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์  กรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการท่ีพ้นต าแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่า
เป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระน้ีจะเสร็จสิ้น  

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอ
รายชื่อบุคคลมายังบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุด
แก่การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท  

เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้าน
ต่างๆ และได้ทุ่มเทในการปฏิบัติงานให้กับบริษัทมาโดยตลอด จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระท้ัง 4 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย 
หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อ เสร็จแล้วส่งให้แก่
เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 



 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,860,801 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

2) นายอรัญ เพิ่มพิบูลย ์  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,859,701 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 1,100 0.0008 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

3) นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,859,801 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0008 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

4) นางสาวนิโลบล ตั้งประสทิธิ์ ต าแหน่งทีเ่สนอ : กรรมการอสิระ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 131,859,801 99.9992 
ไม่เห็นด้วย 1,000 0.0008 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 



 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2559 และโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2558 จากความเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจและผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย  
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
1) ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท เพิ่มขึ้น 1,000,000 บาท จากปี 2558 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2559 ปี 2558 

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 

กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 20,000 บาท/คน/เดือน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 12,500 บาท/คน/เดือน 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน 

คณะกรรมการชุดย่อย 

ประธานกรรมการชดุย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 12,500 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม 

รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม 

กรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 10,000 บาท/คน/ครั้งที่มีการประชุม 

2) โบนัสกรรมการส าหรับปี 2558 เป็นจ านวน 1,225,000 บาท  
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี

ค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระน้ี ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 132,239,083 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 



 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559  
ประธานรายงานต่อที่ประชุมวา่ ตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  
“ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 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  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ 
ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัท  และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2559 ปี 2558 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท1 1,150,000 บาท 900,000 บาท 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย1 230,000 บาท2 150,000 บาท3 

หมายเหตุ :  
1 ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน อากรแสตมป์ ค่าเครื่องเขียนและค่าจ้าง
พิมพ์ต่างๆ 

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

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน อากรแสตมป์ ค่าเครื่องเขียน
และค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ) ตลอดจนรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 2 บริษัท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 



 

นางสาวงามลักษณ์ อาสิงสมานันท์ ผู้รับมอบฉันทะ : ค่าเดินทางของพนักงานและอากรแสตมป์ ส าหรับการสอบทาน 
งบการเงินสามารถควบคุมได้หรือไม่ และท าไมค่าสอบทานงบการเงินส าหรับรอบปีบัญชี 2559 จึงสูงกว่าปีท่ีผ่านมา 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ : ปกติค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพิ่มขึ้นไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี 
และค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2559 เพิม่ขึ้นจากปีทีผ่่านมาเนื่องจากบริษัทมีการสร้างศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายการเพิ่มขึ้น 

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามผู้สอบบัญชีว่าท าไมค่าธรรมเนียมการสอบทานงบการเงินประจ าปี 2559 
ถึงเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 การปรับขึ้นค่าสอบทานงบการเงินน้ันใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณา  

นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด : สาเหตุหลักที่ท าให้ค่าธรรมเนียมการ
สอบทานงบการเงินเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการเติบโตมากขึ้นและได้มีการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-
IDC3) ซึ่งท าให้ทางผู้ตรวจสอบจะต้องตรวจสอบเพิ่มในส่วนของโครงการดังกล่าวในเรื่องการเบิกช าระเงินตามงวดงาน 
การส่งมอบและตรวจรับงาน ทางผู้ตรวจสอบต้องเดินทางไปตรวจสอบที่ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ที่
จังหวัดสระบุรี โดยทางผู้ตรวจสอบต้องจัดหาผู้ท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและใช้เวลาในการตรวจสอบท่ีเพิ่มมากขึ้น  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระน้ี 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ
แต่งตั้ง 

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

ผู้สอบบัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานการ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจ านวนเงิน 1,150,000 บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มเติม เช่น ค่าเดินทางของพนักงาน อากรแสตมป์ ค่าเครื่องเขียนและ
ค่าจ้างพิมพ์ต่างๆ) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 132,242,428 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 5,000 - 
บัตรเสีย 1 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง 
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 



 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่อง

อื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถอืหุ้นรวมกนัไม่น้อยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
อาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้  

นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : รายได้อื่นๆ ของบริษัทจะมีอัตราเพิ่มขึ้นแบบนี้ต่อไปทุกปีหรือไม่ ในส่วนของบริษัท
ต่างชาติที่มาลงทุนในให้บริการ Cloud ในประเทศไทย ถ้าอ้างอิงตามกฎหมายของประเทศไทย จะสามารถส่ง data ของ
ผู้ใช้บริการเพื่อไป Process ทีต่่างประเทศได้หรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการในประเทศไทยเท่านั้น 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : ภาพรวมรายได้จากบริการของบริษัทมีแนวโน้มจะท าก าไรได้ดีขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ส่วนเรื่องของ data เมื่อมีคู่แข่งเข้ามาจากต่างประเทศ บริษัทต้องขยายฐานลูกค้าให้เร็วที่สุดเพื่อ
เตรียมรับมือกับภัยคุกคาม และต้องลงทุนด้านนวัตกรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ปัจจัยที่จะท าให้บริษัทฯ 
ได้เปรียบคู่แข่งนั้น คือ เรื่องเวลาโดยบริษัทต้องด าเนินการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ให้เสร็จเร็ว
ที่สุดและร่วมมือกับพันธมิตร Partner ให้เข้ามาร่วมลงทุน จะท าให้บริษัทได้เปรียบคู่แข่งและลดความเส่ียงในด้านภัย
คุกคามจากผู้ให้บริการจากต่างประเทศ ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ส่วนตลาดการให้บริการ Cloud ใน
ประเทศไทยค่อนข้างมีการเติบโตที่รุนแรงเนื่องจากมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่มีข้อดีอยู่ที่จะ
ท าให้ประเทศมีการพัฒนาด้านการให้บริการ Cloud เพิ่มขึ้น 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่าในแต่ละประเทศมีกฎหมายข้อบังคับท่ีแตกต่างกัน  

นายภิญโญ มูลสิน ผู้รับมอบฉันฑะ ,  นายจุลนนท์ ศรีธัญรัตน์ ผู้ถือหุ้น : รายได้จากบริการของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
INET-IDC1 และ INET-IDC2 ภายใน 3 ปีข้างหน้านั้น มีแนวโน้มรายได้เติบโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ และสามารถเติบโตได้อีก
หรือไม่ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : อัตราก าไรจากบริการดังกล่าวยังใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ส่วนการเติบโตของฐานลูกค้าจะเพียงพอที่จะให้บริการเพิ่มได้ในอีกระยะเวลาหน่ึง บริษัทฯ จึงก าหนดทิศทางในการขยาย
ธุรกิจไปที่ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET-IDC1 และ INET-IDC2 ที่อยู่
ในกรุงเทพฯ มีความเส่ียงและข้อจ ากัดหลายอย่าง เช่น น้ าท่วม การจราจล ก าลังไฟฟ้าที่ไม่เพียงพอ การรับน้ าหนักของ
อาคาร เป็นต้น  

นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ ถ้าไม่สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) อาจจะท าใหบ้ริษัท
สูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งได้ เพราะ Capacity ในการให้บริการ IDC ปัจจุบันของบริษัทมีอยู่ประมาณร้อยละ 10 - 20 
ดังนั้นการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อรักษาลูกค้าไว้ นอกจากนี้ศูนย์
ปฏิบตัิการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) อนาคตอาจจะมีการปรับเปล่ียนเทคโนโลยีเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า 



 

คุณภิญโญ มูลสิน ผู้รับมอบฉันฑะ : INET ได้ท าการส ารวจการขยายตัวของบริการ Cloud ของประเทศไทยใน ปี 2559 
หรือไม่ ถ้าศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สร้างเสร็จมีการ Forecast ไว้หรือไม่ว่าจะมีระยะปลอดภัยจาก
คู่แข่งประมาณเท่าไหร ่ฐานลูกค้าของ INET ในธุรกิจ Cloud Service คือลูกค้าประเภทใด 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ : เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมามีการส ารวจว่าตลาดประเทศไทยจะมีการเติบโต
บริการ Cloud Service ประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท และเมื่อปี 2558 บริการ Cloud มีการเติบโตประมาณร้อยละ 28 
และตลาดจะขยายมากขึ้นทุกปี ถ้าศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สร้างเสร็จ บริษัทจะต้องน าเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศเข้ามาเพื่อ Implement ซึ่งความเร็วและความล่าช้าเป็นปัจจัยส าคัญในการแข่งขัน และฐานลูกค้า Cloud 
Service ประเภท Enterprise ที่ประกอบธุรกิจเกือบทุกประเภทที่ใช้คอมพิวเตอร์จ าเป็นต้องใช้ Cloud Service และ
เทคโนโลยีในการท างาน 

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่ก าหนดเสร็จส้ินแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 15.29 น. 
 

                                  
      

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

 

 
ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์

อาย ุ56 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่  

3 กรกฎาคม 2503 
ไทย 
19 ซอยสันติสุข ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก 
เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 

ต าแหน่งในบริษัทฯ  - ไม่มี - 

วาระการด ารงต าแหน่ง  - ไม่มี - 

การศึกษา 
 

- Ph.D. Electronical Engineering, Florida Atlantic 
University 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตรประกาศนียบตัร Director Certification Program 
(DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร Financial Statements for 
Directors (FSD) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

- หลักสูตรประกาศนียบตัร How to Develop a Risk 
Management Plan (HRP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิัทไทย 

ประวัติการท างาน 

 บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 บริษัทอื่น 
2558 – ปัจจุบัน 
 
2556 – 2558 

 
- ไม่มี - 
 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักพัฒนาโทรศัพท์ประจ าที่
และบรอดแบนด์ บมจ.ทีโอท ี

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส านักกลยุทธ์ บมจ.ทีโอท ี



2555 – 2556 
 
2555  
2553 – 2555 
 
2552 – 2553  
 

 องค์กรอื่น 

 กิจการอื่นที่อาจท าใหเ้กดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครวัระหว่างผู้บริหาร 

- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่ 3 
บมจ.ทีโอท ี

- ผู้จัดการฝ่ายวางแผนโครงขา่ยส านักวิศวกรรม  บมจ.ทีโอท ี
- ผู้จัดการสถาบันนวัตกรรม ทีโอท ีส านักวิศวกรรม   
บมจ.ทีโอท ี

- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ   
บมจ.ทีโอท ี

- ไม่มี - 

- ไม่มี - 
 
- ไม่มี - 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 - ไม่มี - 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตั้ง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ มคีุณสมบัติ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจทีเ่กี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของบริษัท จงึเห็นสมควรใหเ้สนอให้ที่ประชมุ
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559พิจารณาเลือกตั้งให้เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการ  

 



สิ่งที่สงมาดวย 3 

  

(F 53-4) 

แบบรายงานการเพ่ิมทุน 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันท่ี 29 เมษายน 2559 

ขาพเจาบริษัท  อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 4/2559 

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2559 ระหวางเวลา 16.30  น. ถึง 21.00 น. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิมทุนและจัดสรร

หุนเพ่ิมทุนดังตอไปน้ี 

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน 

1.1 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 333,333,333 บาท เปน 250,020,799 บาท 

โดยการตัดหุนจดทะเบียนท่ียังจําหนายไมไดของบริษัท จํานวน 83,312,534 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

หมายเหตุ เน่ืองจากบริษัทมีหุนท่ียังจําหนายไมไดเปนจํานวนท้ังส้ิน 83,312,534 หุน มูลคาหุนท่ีตราไว 

หุนละ 1 บาท บริษัทจึงตองทําการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกอนท่ีจะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

1.2 ท่ีประชุมคณะกรรมการไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 250,020,799 บาท เปน 512,541,598 บาท 

โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 262,520,799 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 262,520,799 บาท โดยเปนการเพ่ิมทุน

ในลักษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทนุ ประเภทหุน 
จํานวนหุน 

(หุน) 

มูลคาที่ตราไว 

(บาทตอหุน) 

รวม 

(บาท) 

   แบบกําหนดวัตถุประสงคใน 

การใชเงนิทุน 

หุนสามัญ 262,520,799 1 262,520,799 

   แบบมอบอํานาจท่ัวไป 

(General Mandate) 

- - - - 

2. การจัดสรรหุนเพิ่มทุน (แบบกําหนดวัตถุประสงคในการใชเงินทุน) 

2.1 รายละเอียดการจัดสรร 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ  

และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

1. ผูถือหุนเดิมของบริษัท

ตามสัดสวนการถือหุนท่ี 

ผูถือหุนแตละรายถืออยู 

(Right Offering) 

250,020,799 1:1 3.00 11 กรกฎาคม 2559 

ถึง 15 กรกฎาคม 

2559 

หมายเหตุ 1 

และ 4 

2. เพ่ือรองรับการเสนอขาย

หุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก 

ผูบริหาร และพนักงาน

12,500,000 - 3.00  หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 3 

และ 4 

 



 

 

จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

(หุน) 

อัตราสวน 

(เดิม : ใหม) 

ราคาขาย 

(บาทตอหุน) 

วัน เวลา จองซื้อ  

และชําระเงินคาหุน 

หมายเหต ุ

ของบ ริ ษั ท  และ/ห รื อ

บริษัทยอย ตามโครงการ 

ESOP-INET 2016 

หมายเหตุ 1. มอบหมายให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณากําหนดและแกไขรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน (1) การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนคร้ัง

เดียวหรือเปนคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การชําระคาหุน เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนามใน

เอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง ดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว และ (3) ลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และ

หลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และ

การยื่นคําขออนุญาตหรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และการนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

 2. มอบหมายให คณะกรรมการบริหาร มีอํานาจพิจารณากาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของกับการ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว เชน (1) กําหนดรายนามผูบริหารและพนักงานผูมีสิทธิไดรับการ

เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน และจํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีผูบริหารและพนักงานแตละรายจะ

ไดรับ (2) กําหนดวันจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ ผูบริหาร และพนักงาน ของบริษัท และ/หรือ

บริษัทยอย (3) การลงนามในเอกสารคําขออนุญาต คําขอผอนผันตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและ

เกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว ซึ่งรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต

หรือขอผอนผัน เอกสารและหลักฐานดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ

การนําหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และมี

อํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอันจําเปนและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาว 

 3. โปรดพิจารณารายละเอียดในสรุปสาระสําคัญของโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 

ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย 

(โครงการ ESOP-INET 2016) (สิ่งที่สงมาดวย 5) 

4. อน่ึง สําหรับการเสนอขายหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี บริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

ใหกับผูถือหุนเดิมของบริษัทกอน เมื่อทําการเสนอขายหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทเสร็จ

ส้ินแลว บริษัทจึงจะทําการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอย  



 

 

2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน  

ในกรณีท่ีมีเศษของหุนท่ีเกิดจากการจัดสรรหุนใหกับผูถือหุนตามสัดสวนซึง่ถืออยูแตละราย ใหปดเศษของหุน

ดังกลาวท้ิง  

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพ่ิมทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในรอบแรกแลว บริษัทจะ

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงจองซื้อเกินสัดสวนตามสัดสวนการ 

ถือหุนจนกวาจะหมด หรือไมสามารถจัดสรรไดเน่ืองจากเปนเศษหุน หรือจนกวาไมมีผูถือหุนรายใดประสงค

ท่ีจะจองซื้อหุนดังกลาวอีกตอไป 

3. กาํหนดวันประชุมใหญสามัญผูถือหุนเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุนเพิ่มทุน 

กําหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น.ณ หองประชุม 

ไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขท่ี 1768  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวม

ประชุมวสิามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 17 พฤษภาคม 2559 และกําหนดวันรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 

ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียน

พักการโอนหุนในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

4. การขออนุญาตลดทุน และเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และเงื่อนไข การขอ

อนุญาต  

4.1 บริษัทจะจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน

ชําระแลวตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

4.2 บริษัทจะขออนุมัติตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหรับหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนหลักทรัพย 

จดทะเบียน 

5. วัตถุประสงคของการเพิ่มทุน และการใชเงินทุนในสวนที่เพิ่ม 

5.1 วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน 

5.1.1 วัตถุประสงคในการเสนอขายหุนสามัญใหกับผูถือหุนเดิม 

1) เพ่ือใชเปนเงินลงทุนสรางศนูยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สําหรับแผนงานระยะท่ี 2 

และ 3 จํานวน 300 ลานบาท  

2) เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานของบริษัท จํานวน 487.56 ลานบาท  

5.1.2 วัตถุประสงคในการออกหุนสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016  

เพ่ือสรางแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัท

ยอยใหมีความตัง้ใจในการทํางานเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทและผูถือหุน รวมถึง เพ่ือจูงใจให

ผูบริหาร และพนักงาน ท่ีมีผลงานโดดเดนและหาทดแทนไดยากใหทํางานกับบริษัทตอไปในระยะยาว

เพ่ือการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสรางประโยชนใหแกผูถือหุนเน่ืองจากการท่ีบริษัทมี

บุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมรวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีน้ันจะชวยใหบริษัทมีผล



 

 

ประกอบการท่ีดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีขึ้นในอนาคตแกผูถือหุน

ของบริษัท 

5.2 การใชเงินในสวนเพ่ิมทุน 

1) เพ่ือใชเปนเงินลงทุนสรางศนูยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) สําหรับแผนงานระยะท่ี 2 

และ 3 จํานวน 300 ลานบาท ระยะเวลาท่ีใชเงินประมาณ 3 ป 

2) เพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนสําหรับการดําเนินงานของบริษัท จํานวน 487.56 ลานบาท 

ระยะเวลาท่ีใชเงินประมาณ 3 ป 

6. ประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

6.1 ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิม 

(1) พัฒนาการใหการบริการของบริษัทสามารถตอบสนองความตองการของตลาด Co-Location 

และ Cloud Computing ท่ีจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

(2) รักษาความเปนผูนําในตลาดและไมใหสูญเสียสวนแบงตลาดเดมิไป  

(3) เพ่ิมความสามารถในการแขงขันเพ่ือรองรับการแขงขันท่ีคาดวาจะเพ่ิมขึ้นในอนาคต 

6.2 ประโยชนท่ีบริษัทจะพึงไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP-INET 2016) 

(1) เพ่ือเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ

บริษัทยอยใหมีความตั้งใจในการทํางานเพ่ือสรางประโยชนสูงสุดใหแกบริษัท และผูถือหุน 

(2) เพ่ือเปนการสรางประโยชนใหแก ผูถือหุนเน่ืองจากการท่ีบริษัทมี บุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถ เหมาะสม รวมกันปฏิบัติงานอยางเต็มท่ีน้ันจะชวยใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี

และมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะกอใหเกิดผลตอบแทนท่ีดีขึ้นในอนาคตแกผูถือหุนของบริษัท 

(3) เพ่ือสรางแรงจูงใจให ผูบริหาร และพนักงาน ท่ีมีผลงานโดดเดนและหาทดแทนไดยากใหทํางาน

กับบริษัทตอไปในระยะยาวเพ่ือการบรรลุเปาหมายทางธุรกิจ 

7. ประโยชนที่ผูถือหุนจะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

7.1 นโยบายเงินปนผล 

บริษัทมีนโยบายท่ีจะจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสํารอง

ตามกฎหมาย ท้ังน้ี ในการพิจารณาจายเงินปนผลในแตละคราว บริษัทจะพิจารณาการจายเงินปนผล

โดยคํานึงถึงผลประโยชนตอผูถือหุนเปนหลัก เชน การดํารงเงินไวเพ่ือลงทุนในอนาคต หรือเพ่ือจาย

ชําระคืนเงินกูยืม หรือเปนเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เปนตน 

7.2 ผูจองซื้อหุนเพ่ิมทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานเร่ิมตั้งแตงวด 



 

 

(1) ผูจองซื้อหุนเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทเร่ิมตั้งแตผูจองซื้อ

ไดรับการจดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

(2) ผูจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และ

พนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย (โครงการ 

ESOP-INET 2016) จะมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดาํเนินงาน เร่ิมตั้งแตผูจองซื้อไดรับการจด

ทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทแลว 

7.3  อ่ืน ๆ 

- ไมมี - 

8. รายละเอียดอื่นใดที่จําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรร

หุนเพิ่มทุน  

เน่ืองจากบริษัทมีมติใหออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน

การถือหุนและเสนอขายหุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ตามโครงการการเสนอ

ขายหุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP-INET 2016) ในคราว

เดียวกัน ดังน้ัน ผลกระทบตอผูถือหุนการเสนอขายหุนของบริษัทตามท่ีระบุไวขางตนจะมีผลกระทบตอผูถือหุน

แบงออกไดเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 

กรณ่ีท่ี 1 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน

การถือหุน 

กรณีท่ี 2 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016 

กรณีท่ี 3 ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม

สัดสวนการถือหุนและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016 

โดยกําหนดให 

Qo = จํานวนหุนท่ีออกจาํหนายแลวเดมิ 250,020,799 หุน 

Qro = จํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน 250,020,799 หุน 

Qesop = จํานวนหุนท่ีเพ่ิมขึ้นจากโครงการการเสนอขายหุนใหแก  ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอยสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 12,500,000 หุน 

 8.1  การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution)  

 สูตรการคํานวณดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน 

= Qa / Qn 

 

  



 

 

โดยท่ี 

 Qa = จํานวนหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมในแตละกรณี 

กรณีท่ี 1 Qa = Qro 

กรณีท่ี 2 Qa = Qesop 

กรณีท่ี 3 Qa = Qro + Qesop 

 Qn = จํานวนหุนรวมท้ังหมดในแตละกรณี 

กรณีท่ี 1 Qn = Qo + Qro 

กรณีท่ี 2 Qn = Qo + Qesop 

กรณีท่ี 3 Qn = Qo + Qro + Qesop 

ดังน้ัน การลดลงของสัดสวนการถือหุนแตละกรณี เปนดังน้ี 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

50.00% 4.76% 51.22% 

8.2  การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

 สูตรการคาํนวณดานการลดลงของราคา 

= (Po – Pn) / Po 

โดยกําหนดให 

Po = ราคาถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันท่ี  

29 เมษายน 2559 (วันท่ี 20 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2559) ซึ่งเทากับ 5.80 บาทตอหุน 

 Pro = ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งเทากับ 3.00 บาทตอหุน 

Pesop = ราคาเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

ตามโครงการการเสนอขายหุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

(โครงการ ESOP-INET 2016) ซึ่งเทากับ 3.00 บาทตอหุน 

Pn = ราคาเฉล่ียตอหุนท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม และเสนอ

ขายหุนสามัญเพ่ิมทุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ตาม

โครงการการเสนอขายหุน ใหแก ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย 

(โครงการ ESOP-INET 2016) 

Pn = แบงออกเปนกรณีตางๆ ดังน้ี 

กรณีท่ี 1 Pn = [(Po x Qo) + (Pro x Qro)] / (Qo + Qro) 

  = 4.40 บาทตอหุน 



 

 

กรณีท่ี 2 Pn = [(Po x Qo) + (Pesop x Qesop)] / (Qo + Qesop) 

= 5.67 บาทตอหุน 

กรณีท่ี 3 Pn = [(Po Qo) + (ProxQro) + (PesopxQesop)] / (Qo+Qro+Qesop) 

    = 4.37 บาทตอหุน 

ดังน้ัน การลดลงของราคาแตละกรณี เปนดังน้ี 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

24.14% 2.30% 24.73% 

8.3  การลดลงของสวนแบงกําไร (Earning Dilution) 

สูตรการคํานวณดานการลดลงของสวนแบงกําไร 

  = (EPSo – EPSn) / EPSo 

โดยท่ี 

ESPo = กําไรสุทธิ / Qo 

ESPn = กําไรสุทธิ / Qn 

โดยท่ี Qn ในแตละกรณี เปนดังน้ี 

 Qn = จํานวนหุนรวมท้ังหมดในแตละกรณี 

กรณีท่ี 1 Qn = Qo + Qro 

กรณีท่ี 2 Qn = Qo + Qesop 

กรณีท่ี 3 Qn = Qo + Qro + Qesop 

ดังน้ัน การลดลงของสวนแบงกําไรแตละกรณี เปนดังน้ี 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

50.00% 4.76% 51.22% 

หมายเหตุ: ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตามโครงการ ESOP – INET 2016 มี

รายละเอียดตามท่ีปรากฏในสรุปสาระสําคัญของโครงการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน เพ่ือเสนอขาย ใหแก 

ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทยอย (โครงการ 

ESOP-INET 2016) (สิ่งที่สงมาดวย 5) 

9. คํารับรองของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ขอรับรองวา คณะกรรมการบริษัทไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวัง

รักษาผลประโยชนของบริษัท ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีแลว อยางไรก็ดี หากในการปฏิบัติหนาท่ี



 

 

ดังกลาวเกิดความเสียหายแกบริษัทผูถือหุนสามารถฟองรองเรียกคาเสียหายจากกรรมการคนดังกลาวแทน

บริษัทไดตามมาตรา 85 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติ

หนาท่ีน้ันเปนเหตุใหกรรมการหรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของไดประโยชนไปโดยมิชอบ ผูถือหุนสามารถใชสิทธิฟอง

เรียกคืนประโยชนจากกรรมการน้ันแทนบริษัท ไดตามมาตรา 89/18 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 

ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ได 

10. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 

ลําดับ การดําเนินการ วัน / เดือน / ป 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 4/2559 29 เมษายน 2559 

2. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมี สิทธิเขารวมประชุม

วิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 (Record Date)  

17 พฤษภาคม 2559 

3. วันรวบรวมรายชื่อ ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน 

18 พฤษภาคม 2559 

4. วันประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2559 13 มิถุนายน 2559 

5. จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชมุ 

ผูถือหุนมีมต ิ

6. จดทะเบียนมตเิพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีท่ีประชมุ 

ผูถือหุนมีมต ิ

7. วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมี สิทธิได รับจัดสรรหุน

สามัญเพ่ิมทุน (Record Date) 

21 มิถุนายน 2559 

8. วันรวบรวมรายชื่อ ผูถือหุนตามมาตรา 225 ของ

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 (รวมท้ังท่ีไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุน 

22 มิถุนายน 2559 

9. วันจองซื้อและชําระเงินคาหุนสามัญ เพ่ิมทุนของ 

ผูถือหุนเดิม 

11 กรกฎาคม 2559 ถึง 15 กรกฎาคม 

2559 

บริษัทขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

 

สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1. รายละเอียดของการเสนอขาย 

1.1  จ านวนหุ้นที่เสนอขาย 

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวน 262,520,799 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแบ่งออกเป็น 

(ก) จ านวน 250,020,799 หุ้น เพื่อจัดสรร ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(ข) จ านวน 12,500,000 หุ้น เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ตามโครงการการออกและเสนอขายหุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) 

1.2  ประเภทผู้ลงทนุ 

(ก) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ข) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

1.3 การก าหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย 

(ก) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ 3.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ 
ราคาเสนอขายดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อยละ 48.28 ของราคาตลาด โดยบริษัทได้พิจารณาจาก
ความจ าเป็นต้องใช้เงินตามแผนธุรกิจของบริษัท และความเป็นไปได้ของการเสนอขายหุ้นสามัญภายใต้
ช่วงราคาที่มีส่วนลดต่าง ๆ กัน 

อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากส่วนลดจากราคา
ตลาดดังกล่าว เป็นไปเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงเป็นราคาที่ไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ถือหุ้น
รายใด และเป็นจ านวนเงินท่ีเพียงพอต่อแผนการลงทุนของบริษัท  

(ข) การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
ตามโครงการ ESOP-INET 2016 

บริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ที่ 3.00 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่มีส่วนลดร้อย
ละ 48.28 จากราคาตลาด และเป็นราคาที่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัท โดยในการพิจารณาก าหนดราคาเสนอขายดงักล่าว บริษัทได้พิจารณาก าหนดราคาในราคาที่
ไม่ต่ ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยค านึงถึงผลประโยชน์ที่
บริษัทจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนลดจากราคาตลาด และความเป็นไปได้ของการเสนอขายหุ้น
สามัญภายใต้ช่วงราคาที่มีส่วนลดต่าง ๆ กัน 



 

   

 

อนึ่ง ราคาเสนอขายดังกล่าว เป็นราคาที่มีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นราคาที่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้น
สามัญ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และเป็นราคาเสนอขายที่ก าหนดเพื่อเป็นการตอบแทน ให้แก่
พนักงานของบริษัทที่มีความตั้งใจและทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่ บริษัท และ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท างานให้อยู่กับบริษัท รวมถึงเพื่อเป็น
การจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อสร้างประโยชน์และการเจริญเติบโต
ให้แก่ บริษัท 

1.4  การก าหนดราคาตลาด  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559 เพื่อขออนุมัติให้บริษัท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่  ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท คือระหว่างวันที่  
20 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 5.80 บาท (ข้อมูลจาก SETTRADE ใน www.settrade.com 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) 

1.5 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร 

(ก) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะได้รับจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ิน 750,062,397 บาท โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อ 
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นโดยการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ในวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรร ให้แก่ ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนในรอบแรกแล้ว 
บริษัทจะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นซึ่งแสดงความจ านงจองซือ้เกินสัดส่วนตาม
สัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าจะหมด หรือไม่สามารถจัดสรรได้เนื่องจากเป็นเศษหุ้น หรือจนกว่าไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นดังกล่าวอีกต่อไป 

(ข) การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย  
ตามโครงการ ESOP-INET 2016 

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 12,500,000 หุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท รวมมูลค่า
ทั้งส้ิน 37,500,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวมี
รายละเอียดปรากฏตามสรุปสาระส าคัญของโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย 
(โครงการ ESOP-INET 2016)  

http://www.settrade.com/


 

   

 

อนึ่ง ส าหรับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับ  
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทก่อน เมื่อท าการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเสร็จส้ินแล้ว 
บริษัทจึงจะท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินเพิ่มทุน 

2.1 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

2.1.1 วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม 

1) เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 
จ านวน 300 ล้านบาท ระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี โดยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวปรากฏตามข้อ 2.2 

2) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินงานของบริษัท จ านวน 487.56 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัว
ของธุรกิจของบริษัทจากการลงทุนในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ส าหรับแผนงานระยะที่ 1 
ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 โดยมีระยะเวลาที่ใช้เงินประมาณ 3 ปี 

2.1.2 วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016 

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 เป็นไปเพื่อสร้างแรงจูงใจ และตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด ให้แก่ บริษัทและผู้ถือหุ้น 
รวมถึง เพื่อจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยากให้ท างานกับบริษัทต่อไปใน
ระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่น้ันจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่
ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

2.2 รายละเอียดของโครงการที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจะน าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ใน
โครงการ  

2.2.1 โครงการการลงทุน 

โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3 ตั้งอยู่บริเวณ
ปากทางเข้าของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 
โดยเป็นส่วนขยายของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ตามที่ที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว โดยแผนงานระยะที่ 2 และ 3 มีงบประมาณการลงทุนรวมประมาณ 1,000 ล้านบาท และมี
รายละเอียดโครงการแต่ละแผนงาน ดังนี้ 

2.2.1.1 โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) - แผนงานระยะที่ 2 

ส าหรับแผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3 – Second Phase)  
มีงบประมาณการลงทุนประมาณ 550 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 



 

   

 

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

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

3) อาคารสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub Station ) จ านวน 1 อาคาร เพื่อเพิ่มก าลังในการจ่ายไฟฟ้าให้กับ 
ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3 (INET-IDC3) ในแผนงานระยะที่ 2 3 และ 4 

โดยแผนงานระยะที่ 2 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ดังกล่าวคาดว่าจะใช้
เวลาในการสร้างประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 และ
สามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 

2.2.1.2 โครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) - แผนงานระยะที่ 3 

ส าหรับแผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3 – Third Phase)  
มีงบประมาณการลงทุนประมาณ 450 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 

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

2) อาคารระบบสนับสนุน จ านวน 1 อาคาร (Utility อาคารที่ 3) เพื่อรองรับการด าเนินงานของอาคาร  
Data Center อาคารท่ี 3  

โดยแผนงานระยะที่ 3 ของโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ดังกล่าวคาดว่าจะใช้
เวลาในการสร้างประมาณ 12 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และ
สามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561  

ทั้งนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลในการลงทุนในโครงการ
ต่างๆ ข้างต้น ทั้งนี้ หากผลการศึกษามีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และบริษัทตัดสินใจจะเข้าลงทุนในโครงการ
ดังกล่าว บริษัทจะด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ 
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมนีัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่
ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ
การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และกฎหมาย 
ระเบียบ และประกาศอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว 
บริษัทจะชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทราบต่อไป 

2.2.2 งบประมาณที่คาดว่าจะใช้ในเบื้องต้น และงบประมาณทั้งหมดที่คาดว่าจะต้องใช้เพื่อให้โครงการ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 



 

   

 

บริษัทประมาณการงบประมาณและแหล่งเงินทุนส าหรับแผนงานระยะที่ 2 และ 3  ของโครงการ 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

หน่วย : ล้านบาท 

แหล่งเงนิทนุ แผนงานระยะที่ 2 แผนงานระยะที่ 3 รวม 

1. เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้ 200 100 300 

2. สัญญาเช่าทางการเงิน* 350 350 700 

รวม 550 450 1,000 

*หมายเหตุ  ส าหรับสัญญาเช่าทางการเงิน บริษัทจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนส าหรับระบบไฟฟ้า ระบบเครือข่าย 
และอุปกรณ์ต่างๆ โดยบริษัทจะพิจารณาการจัดท าสัญญาเช่าซื้อกับผู้จัดจ าหน่ายอุปกรณ์หรือ
สถาบันการเงิน โดยขึ้นอยู่กับต้นทุนทางการเงินและเงื่อนไขที่ได้รับ 

2.2.3 ผลกระทบที่จะเกิดกับบริษัทในกรณีที่ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ส าเร็จ 

บริษัทยังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผลในการลงทุนในโครงการต่างๆ 
ข้างต้น ทั้งนี้ หากภายหลังการศึกษาโครงการเสร็จส้ินและมีผลลัพธ์เป็นท่ีน่าพอใจ และบริษัทตัดสินใจ
ลงทุน โครงการดังกล่าวจะมีความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 

1)  ความเส่ียงจากผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  

บริษัทได้ประเมินมูลค่าเงินลงทุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 ( INET-IDC3) 
แผนงานระยะที่ 2 และระยะที่ 3 รวมประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าแผนงานระยะที่ 2 
จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี  2560 และสามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้
ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และคาดว่าแผนงานระยะที่ 3 จะเริ่มด าเนินการก่อสร้างใน  
ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 และสามารถด าเนินงานเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 ซึ่ง
บริษัทอาจได้รับความเส่ียงจากการที่ต้นทุนโครงการสูงกว่ามูลค่าที่ประเมินไว้ ซึ่งอาจส่งผล
ให้มีความต้องการเงินทุนหรือการกู้ยืมที่สูงขึ้นจากที่ประมาณการไว้ รวมถึงมีความเส่ียงที่
อาจเกิดขึ้นจากความล่าช้าของการก่อสร้างโครงการ ท าให้รับรู้รายได้ช้ากว่าที่ก าหนด และ
อาจท าให้เสียโอกาสในการแข่งขันหรือโอกาสในการได้ลูกค้าจากการเสนอบริการก่อนคู่แข่ง
ลดลง ซึ่งล้วนส่งผลให้ผลตอบแทนการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการประเมินต้นทุนในโครงการดังกล่าวอย่างรอบคอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เฉพาะ และได้มีการศึกษาเวลาในการก่อสร้างโครงการอย่าง  
ถี่ถ้วน โดยบริษัทจะท าการว่าจ้างผู้รับเหมางานโครงสร้าง งานระบบอุปกรณ์ของศูนย์ที่
ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีส าหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลโดยเฉพาะ และว่าจ้างบริษัทที่
ปรึกษาในการควบคุมงานก่อสร้างเพื่อวางแผนติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลาและ
แผนงานท่ีก าหนดไว้ 



 

   

 

2)  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีค่อนข้างรวดเร็ว หากบริษัทไม่
สามารถติดตามและปรับตัวได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว เพื่อเสนอบริการให้แก่ลูกค้า
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันตามการเปล่ียนแปลงของอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้บริษัทสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันและลูกค้าอาจหันไปใช้บริการกับผู้ประกอบการรายอื่น ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อจ านวนลูกค้าและผลการด าเนินงานของบริษัทได้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทเชื่อว่าบริษัทจะสามารถท าการบริหารจัดการเทคโนโลยีส าหรับ  
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลที่เปล่ียนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากบริษัทมีการติดตาม
ข้อมูล ข่าวสาร และความเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่าง
ใกล้ชิด มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญ สามารถปรับตัวให้ทันตามการเปล่ียนแปลง รวมทั้งเสนอ
บริการให้อยู่ในความต้องการของตลาด เพื่อไม่ให้สูญเสียโอกาสทางธุรกิจหรือสูญเสีย
ความสามารถในการแข่งขันได้ 

3)  ความเส่ียงจากภาระหน้ีสินและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น 

แหล่งเงินทุนที่บริษัทจะใช้ลงทุนในโครงการโครงการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3  
(INET-IDC3) แผนงานระยะที่ 2 และระยะที่ 3 รวมประมาณ 1,000 ล้านบาทนั้น บริษัท
ประมาณการณ์ที่จะใช้แหล่งเงินทุนจากสัญญาเช่าทางการเงิน จ านวนประมาณ 700 ล้านบาท 
ซึ่งจะท าให้บริษัทมีภาระหน้ีสินและค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
บริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมของบริษัทจ านวน 527.22 ล้านบาท 
อัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 1.05 เท่า ซึ่งเมื่อรวมกับเงินหุ้นกู้ที่บริษัทออก
และเสนอขายมูลค่า 500 ล้านบาทตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 
1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 และรวมกับหนี้สินของโครงการข้างต้น จะมีหนี้สินรวม 
1,727.22 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ 3.44 เท่า ซึ่งอยู่ใน
ระดับท่ีสูง ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทสูงขึ้น 

บริษัทอาจได้รับความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนทาง
การเงินของบริษัท และอาจมีความเส่ียงหากวันครบก าหนดช าระเงินกู้ยืมหรือก าหนดช าระ
คืนหุ้นกู้ดังกล่าวไม่สัมพันธ์กับกระแสเงินสดของบริษัท อย่างไรก็ตาม หากบริษัทได้รับเงิน
จากการเสนอและขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ต่อทุน รวมถึงความเส่ียงจากการไม่สามารถช าระเงินกู้ยืมได้ตามก าหนดได้  

3. ผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 

เนื่องจากบริษัทมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
และเสนอขายหุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการการออกและเสนอ
ขายหุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ในคราว



 

   

 

เดียวกัน ดังนั้น ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นการเสนอขายหุ้นของบริษัทตามที่ระบุไว้ข้างต้นจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
แบ่งออกได้เป็นกรณีต่างๆ ดังนี ้

กรณี่ที่ 1 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้น 

กรณีที่ 2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016 

กรณีที่ 3 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016 

โดยก าหนดให ้

Qo = จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแลว้เดมิ 250,020,799 หุ้น 

Qro = จ านวนหุ้นทีเ่พิ่มขึ้นจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุน 250,020,799 หุ้น 

Qesop = จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากโครงการการเสนอขายหุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อยสามัญเพิ่มทุนจ านวน 12,500,000 หุ้น 

3.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)  

 สูตรการค านวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 

= Qa / Qn 

 โดยที ่

 Qa = จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ในแต่ละกรณี 

กรณีที่ 1 Qa = Qro 

กรณีที่ 2 Qa = Qesop 

กรณีที่ 3 Qa = Qro + Qesop 

 Qn = จ านวนหุ้นรวมทั้งหมดในแต่ละกรณี 

กรณีที่ 1 Qn = Qo + Qro 

กรณีที่ 2 Qn = Qo + Qesop 

กรณีที่ 3 Qn = Qo + Qro + Qesop 

ดังนั้น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นแต่ละกรณี เป็นดังนี้ 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

50.00% 4.76% 51.22% 



 

   

 

3.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

 สูตรการค านวณด้านการลดลงของราคา 

= (Po – Pn) / Po 

โดยก าหนดให้ 

Po = ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  
29 เมษายน 2559 (วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2559) ซึ่งเท่ากับ 5.80 บาทต่อหุ้น 

 Pro =           ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น 

Pesop = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
ตามโครงการการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
(โครงการ ESOP-INET 2016) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น 

Pn = แบ่งออกเป็นกรณีต่างๆ ดังนี้ 

กรณีที่ 1 Pn = [(Po x Qo) + (Pro x Qro)] / (Qo + Qro) 

  = 4.40 บาทต่อหุ้น 

กรณีที่ 2 Pn = [(Po x Qo) + (Pesop x Qesop)] / (Qo + Qesop) 

= 5.67 บาทต่อหุ้น 

กรณีที่ 3 Pn = [(PoxQo) + (ProxQro) + (PesopxQesop)] / (Qo+Qro+Qesop) 

    = 4.37 บาทต่อหุ้น 

 ดังนั้น การลดลงของราคาแต่ละกรณ ีเป็นดังนี ้

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

24.14% 2.30% 24.73% 

 

3.3  การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) 

สูตรการค านวณด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

 = (EPSo – EPSn) / EPSo 

โดยที ่

ESPo = ก าไรสุทธิ / Qo 

ESPn = ก าไรสุทธิ / Qn 

โดยที ่Qn ในแต่ละกรณี เป็นดังนี้ 



 

   

 

 Qn = จ านวนหุ้นรวมทั้งหมดในแต่ละกรณี 

กรณีที่ 1 Qn = Qo + Qro 

กรณีที่ 2 Qn = Qo + Qesop 

กรณีที่ 3 Qn = Qo + Qro + Qesop 

ดังนั้น การลดลงของส่วนแบ่งก าไรแต่ละกรณี เป็นดังนี ้

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

50.00% 4.76% 51.22% 

หมายเหตุ : ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-INET 2016  
มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสรุปสาระส าคัญของโครงการการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ 
ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ 
ESOP-INET 2016) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) 

3.4 ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทได้รับการจองซื้อโดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ทั้งจ านวน และไม่มีผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ 
ESOP-INET 2016 การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทดังกล่าว จะไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านการลดลงของราคาหุ้น และการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น เนื่องจากเป็นการออกและเสนอขาย
หุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ในการเพิ่มทุนและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้มีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ด้วย ซึ่ง (1) หาก
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน และ (2) ไม่มี 
ผู้ถือหุ้นเดิมใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามรายละเอียดข้างต้น การเสนอขายหุ้นตามโครงการ ESOP-INET 
2016 จะท าให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) ในอัตราร้อยละ 2.30 และ
การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ในอัตราร้อยละ 4.76  

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้น และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย 
ตามโครงการ ESOP-INET 2016 กับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นตามรายละเอียด
ข้างต้น คณะกรรมการเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากท าให้
บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการลงทุนตามแผนการลงทุนของบริษัท และเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่
บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึง จะสามารถจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยากให้
ท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น
เนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้



 

   

 

บริษัทมีผลประกอบการท่ีดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้น
ของบริษัท 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ตามที่ บริษัทได้ชี้แจงถึงวัตถปุระสงค์ของการใชเ้งนิเพิ่มทุนตามข้อ 2.1 และ โครงการท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตตาม
ข้อ 2.2 ข้างต้น การด าเนินการตามวัตถุประสงค์และโครงการดังกล่าว จ าเป็นต้องมีใช้เงินทุนเพื่อรองรับการ
ลงทุนดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้พิจารณาถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนโดยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ
กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน หรือการออกและเสนอขายตราสารหนี้ และเห็นว่า การจัดหาแหล่งเงินทุนดว้ยวธิีการ
ต่าง ๆ ข้างต้น เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดอกเบี้ย หรือค่าด าเนินการ 
ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นวิธีการที่จัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมที่สุด และ
สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ทั้งบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึงท าให้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น และสินทรัพย์เพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีความแข็งแกร่ง และมีความมั่นคงทางการเงินที่มากขึ้น อันจะส่งผลดีต่อ
การลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนาคตของบริษัท  

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน  

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า จากข้อมูลในเบื้องต้น โครงการต่าง ๆ ข้างต้น เป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้
ในการลงทุนในอนาคต และสามารถเสริมสร้างธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งจะท าให้บริษัทมีรายได้ที่มั่นคงในระยะยาว 
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาความเป็นไปได้ ทั้งในส่วนของเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
รายละเอียดของโครงการในเชิงลึก เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะ
ท าการศึกษาเสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2559  

ทั้งนี้ หากผลการศึกษามีผลลัพธ์ที่น่าพอใจ และบริษัทตัดสินใจจะเข้าลงทุนในโครงการดังกล่าว บริษัทจะ
ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริ ษัท 
จดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยหากคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติโครงการดังกล่าวแล้ว บริษัทจะชี้แจงให้ตลาดหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และผู้
ลงทุนทราบต่อไป 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขาย ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา
การจัดสรร 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ และเพื่อเสนอขาย ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 เป็นจ านวน 12,500,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5.00 ของ
จ านวนหุ้นท้ังหมดของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 



 

   

 

ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีความ
เหมาะสมที่สุด และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท 

นอกจากนี้ แม้จะมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ตาม
โครงการ ESOP-INET 2016 ก็เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในจ านวนที่น้อย เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
หุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นกับประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ คณะกรรมการ  
เห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเนื่องจากท าให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อ
การลงทุนตามแผนการลงทุนของบริษัท และเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของ ผู้บริหารและพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น รวมถึง 
จะสามารถจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงาน ท่ีมีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยากให้ท างานกับบริษัทต่อไปใน
ระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัท  
มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่น้ันจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการ
ที่ดีและมีความมั่นคงทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

4.4 ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่เงินได้จากการเสนอขายหุ้นไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมด
ที่ต้องใช้ในการด าเนินการตามโครงการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ตามงบการเงินรวมของบริษัทอยู่ที่ 1.36 เท่า 
ซึ่งเมื่อค านวณรวมกับเงินท่ีจะได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและการเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ  บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 
2016 ในครั้งนี้ (หากผู้ถือหุ้นเดิมและผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ท าการจองซื้อเต็ม
จ านวน) เป็นจ านวนเงินรวม 787,562,397 บาท และเงินหุ้นกู้ที่บริษัทออกและเสนอขายมูลค่า 500 ล้านบาท
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio)  
อยู่ที่ 0.92 เท่า ทั้งนี้ ในกรณีที่ เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ไม่ครอบคลุมงบประมาณ
ทั้งหมดที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการตามแผนธุรกิจของบริษัท บริษัทอาจท าการจัดหาแหล่งเงินทุนจากสถาบัน
การเงิน รวมถึงอาจระดมทุนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การออกและเสนอขายตั๋วเงิน หรือการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 
หรือสัญญาเช่าทางการเงิน เป็นต้น 

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนฐานะการเงินและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงินเพิ่มทุน 

หากบริษัทสามารถเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งจ านวน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ของ
บริษัทจะเท่ากับ 0.53 เท่า (ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558) ซึ่งจะท าให้บริษัท
มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและความสามารถในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินมากขึ้น ซึ่งจะท าให้บริษัทมี
ความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงในระยะยาว  

นอกจากนี้ หากโครงการต่าง ๆ ข้างต้นสามารถเกิดขึ้นได้จริง บริษัทคาดว่าบริษัทจะสามารถพัฒนาการให้การ
บริการของบริษัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาด Co-Location และ Cloud Computing ที่จะเพิ่มขึ้น
ในอนาคต รวมถึงรักษาความเป็นผู้น าในตลาดและไม่ให้สูญเสียส่วนแบ่งตลาดเดิมไป อีกทั้งยังส่งผลเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการแข่งขันที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต 



 

   

 

5. ค ารับรองของกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทขอรับรองว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวัง
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว อย่างไรก็ดี หากในการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวเกิดความเสียหายแก่บริษัท  ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทน
บริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติ
หน้าที่น้ันเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้  

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 
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สรุปสาระส าคัญของโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย  

(โครงการ ESOP-INET 2016) 

1. เหตุผลและความจ าเปน็ในการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

1.1 เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย
ให้มีความตั้งใจในการท างานเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้น 

1.2 เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากการที่บริษัทมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่นั้นจะช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีและมีความมั่นคง
ทางการเงินซึ่งจะก่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีขึ้นในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท 

1.3 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีผลงานโดดเด่นและหาทดแทนได้ยากให้ท างานกับ
บริษัทต่อไปในระยะยาวเพื่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

2. รายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ชื่อหลักทรัพย ์ : หุ้นสามัญของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ประเภท : หุ้นสามัญ 

ชนดิ : หุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้ 

วิธีการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในข้อ 5.2 (ก) ภายหลังจากที่
บริษัทได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ให้เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

จ านวนของหุ้นสามัญที่
เสนอขาย 

: จ านวน 12,500,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมด ณ วันที ่29 เมษายน 2559 ซึ่งมีจ านวนเท่ากับ 250,020,799 หุ้น 

ราคาเสนอขายตอ่หุน้
(Offering Price) 

: 3.00 บาท (ซึ่งเท่ากับราคาที่เสนอขายหุ้นเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน
การถือหุ้น) 



 

  โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
และ/หรือบริษัทย่อย ในครั้งนี้ เป็นราคาที่ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด 

โดยราคาตลาด หมายถึง ราคาซื้อขายถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัท  
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันที่  
29 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย กล่าวคือระหว่าง
วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2559 ซึ่งจะเท่ากับ 5.80 บาท (ข้อมูล
จาก www.settrade.com) 

มูลค่าการเสนอขาย : 37,500,000 บาท 

เหตุผล และความ
เหมาะสมของการก าหนด
ราคาเสนอขาย  

: บริษัทก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในราคาหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งเป็นราคาที่มี
ส่วนลดร้อยละ 48.27 ของราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว
เนื่องจากเป็นราคาที่เท่ากับราคาเสนอขายหุ้นสามัญ ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัท และเป็นราคาเสนอขายที่ก าหนดเพื่อเป็นการตอบแทน ให้แก่ พนักงาน
ของบริษัทที่มีความตั้งใจและทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่ บริษัท และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสิทธิภาพใน
การท างานให้ อยู่ กั บบริษั ท  รวมถึ ง เพื่ อ เป็ นการจู งใจให้ ผู้ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อสร้างประโยชน์และการเจริญเติบโต
ให้แก่บริษัท 

เหตุผล และความ
เหมาะสมของการก าหนด
ราคาตลาด 

: บริษัทก าหนดราคาตลาดให้สอดคล้องตามประกาศส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การค านวณราคา
เสนอขายหลักทรัพย์และการก าหนดราคาตลาดเพื่อการพิจารณาการเสนอขาย
หุ้นที่ออกใหมใ่นราคาต่ า โดยราคาตลาดค านวณจากราคาถวัเฉล่ียน้ าหนักของ
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกันก่อนวันท่ี 29 เมษายน
2559 ซึ่งเป็นวันท่ีคณะกรรมการมีมติอนุมตัิใหเ้สนอต่อที่ประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที ่ 1/2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร 
และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 

ตลาดรองของหุน้สามัญ
เพิ่มทนุ 

: บริษัทจะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการจองซื้อและช าระเงินค่าหุ้นแล้วเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



 

3. วิธีการเสนอขายหุน้สามัญเพิม่ทุน 

บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 12,500,000 หุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ
บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP-INET 2016 ในราคาเสนอขายหุ้นละ 3.00 บาท โดยให้คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท มีอ านาจก าหนดวันเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ในวันเสนอขายครั้งแรก หรือครั้งต่อๆ ไป ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน มีอ านาจจัดสรรหุ้นและเสนอขายสามญัเพิ่มทุนจ านวนท่ีเหลือดังกล่าว ให้แก่ ผู้บริหาร หรือพนักงาน
ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยรายอื่นได้ในวันเสนอขายครั้งต่อไป ซึ่งจะเกิดขึ้นภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้บริษัทเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย โดยพนักงาน และผู้บริหารของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย แต่ละรายมีสิทธิได้รับจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในจ านวนไม่เกินร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท้ังหมดที่เสนอขายในครั้งนี้  

ทั้งนี้ บริษัทจะท าการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่ที่ประชุมวิสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย 

อนึ่ง จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับ  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในข้อ 5 

ทั้งนี้ เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย และปรากฏว่ามีหุ้นสามัญเพิ่มทุน
เหลือจากการเสนอขายดังกล่าว บริษัทจะท าการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อไป 

4. รายชื่อผู้บริหารที่ท าหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจ านวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนที่ได้รับการเสนอขายในคร้ังนี้ ประกอบด้วย 

รายชื่อ ต าแหน่ง 
จ านวนหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะได้รับการ
เสนอขาย (หุ้น) 

ร้อยละของจ านวนหุน้
สามัญที่ได้รับการเสนอขาย

ต่อจ านวนหุ้นสามัญ
ทั้งหมดตามโครงการที่
เสนอขายในครั้งนี ้

1. คุณมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ 500,000 4.00% 

5. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุ 

5.1  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ก) คณะกรรมการบริหารของบริษัทโดยได้รับมอบหมายจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2559 มีอ านาจ 



 

(1)  พิจารณาก าหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานผู้มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน และจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะ
ได้รับ ทั้งนี้ จ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้บริหาร และพนักงานแต่ละรายจะได้รับจัดสรร
จะไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ และไม่
จ าเป็นที่จะได้รับจัดสรรในจ านวนที่ เท่ากัน ทั้งนี้  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการท างาน 
ต าแหน่ง ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ และผลประเมินการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ของบริษัท 

 (2)  เปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้บริหาร และพนักงานแต่ละ
รายมีสิทธิได้รับ 

(ข) คณะกรรมการบริหารมีอ านาจก าหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน รวมทั้งมีอ านาจ
ก าหนดจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจะใช้สิทธิจองซื้อได้ในแต่ละวันจองซื้อดังกล่าว ตลอดจนให้มี
อ านาจในการด าเนินการต่างๆ ท่ีจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการก าหนดรายละเอียดและเงื่อนไข
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีมีการเสนอขาย 

5.2 คุณสมบัติของผู้บริหาร และพนักงานที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และเงื่อนไข
ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ก)  ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องมีสถานะเป็นผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ณ วันท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(ข)  ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญตามสิทธิของตน พร้อมทั้งช าระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือวันอื่นที่ขยายออกไปตามที่  
คณะกรรมการบริหารก าหนด  

6. เงื่อนไขการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่มีการเสนอขาย  

6.1  ในกรณีที่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยพ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม สาบสูญ เจ็บป่วยอย่างร้ายแรงหรือ
ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไปหรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริหารพิจารณา
เห็นสมควรให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าวยังคงมีสิทธิจอง
ซื้อหุ้นสามัญในจ านวนที่ได้รับการจัดสรร 

6.2 ในกรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อยพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการเกษียณอายุ บุคคลดังกล่าวยังคงมีสิทธิจองซื้อ
หุ้นสามัญในจ านวนที่ได้รับการจัดสรร  

6.3  ในกรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยพ้นสภาพจากการเป็นผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากการถูกเลิกจ้างหรือปลดออกโดยไม่มีความผิดหรือ
การพ้นสภาพการเป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการ



 

เปล่ียนแปลงอ านาจการควบคุมในบริษัทหรือการโอนย้ายตามค าส่ังบริษัทหรือการปรับโครงสร้าง
องค์กร บุคคลดังกล่าวยังคงมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญในจ านวนที่ได้รับการจัดสรร 

6.4  เว้นแต่คณะกรรมการบริหารจะก าหนดเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/
หรือบริษัทย่อย ลาออก ถูกไล่ออกหรือเลิกจ้างหรือปลดออกโดยมีความผิดในช่วงระยะเวลาห้ามขาย
หุ้นตามที่ก าหนดในข้อ 8 บุคคลดังกล่าวจะต้องชดเชยค่าเสียหาย ให้แก่ บริษัทในจ านวนเท่ากับ
จ านวนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรคูณราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญของบริษัท ณ วันที่พ้น
สภาพจากการเป็นผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยหรือวันที่ได้รับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนแล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าหักด้วยจ านวนเงินภาษีที่บุคคลดังกล่าวได้ช าระ ณ วันที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

6.5  คณะกรรมการบริหารมีอ านาจโดยสมบูรณ์ในการพิจารณาก าหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขข้างต้นให้แตกต่าง
ไปจากที่ได้ระบุมาข้างต้นได้ 

7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น  

 โดยก าหนดให ้

Qo = จ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแลว้เดมิ 250,020,799 หุ้น 

Qesop = จ านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้นจากโครงการการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทย่อยสามัญเพิ่มทุนจ านวน 12,500,000 หุ้น 

7.1 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

  สูตรการค านวณด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 

= (Qesop) / (Qo + Qesop) 

ดังนั้น การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น 

= ร้อยละ 4.76 

7.2 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

  สูตรการค านวณด้านการลดลงของราคา 

= (Po – Pn) / Po 

โดยก าหนดให้ 

Po = ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนัก 7 วันท าการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่  
29 เมษายน 2559 (วันที่ 20 เมษายน 2559 ถึง 28 เมษายน 2559) ซึ่งเท่ากับ 5.80 บาทต่อหุ้น 

Pesop = ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) ซึ่งเท่ากับ 3.00 บาทต่อหุ้น 



 

Pn = ราคาเฉล่ียต่อหุ้นท้ังหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ย่อย ตามโครงการการเสนอขายหุ้น ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และ/หรือ
บริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) 

Pn = [(Po x Qo) + (Pesop x Qesop)] / (Qo + Qesop) 

=  5.67 บาทต่อหุ้น 

ดังนั้น การลดลงของราคา 

   = ร้อยละ 2.30 

 

7.3 การลดลงของส่วนแบ่งก าไร (Earning Dilution) 

สูตรการค านวณด้านการลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

= (EPSo – EPSn) / EPSo 

โดยที ่

ESPo = ก าไรสุทธิ / Qo 

ESPn = ก าไรสุทธิ / (Qo + Qesop) 

ดังนั้น การลดลงของส่วนแบ่งก าไร 

= ร้อยละ 4.76 

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัทและผู้บริหาร และ /หรือพนักงาน ของบริษัทในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้บริหาร และพนักงานที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามโครงการ ESOP-
INET 2016 จะถูกห้ามขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในแต่ละคราว เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (“ระยะเวลาห้ามขายหุ้น”) โดยทุก ๆ 3 เดือนนับจากวันที่หุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ให้ผู้บริหาร และพนักงานที่ถูกห้ามขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกห้ามขายได้ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนที่ถูกห้ามขาย
ทั้งหมด 

9. การด าเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

บริษัทจะด าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย 
ภายใต้กฎระเบียบ เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 32/2551 เรื่อง การ
เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันท่ี 15 ธันวาคม 2551 



 

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

11. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้ 

1)  นางอัจฉรา จันทร์ฉาย 

2)  นายอรัญ  เพิ่มพิบูลย ์

3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 

4) นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ ์



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6    
 

ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในส่ี (4) เดือน นับแต่วันส้ินสุด 
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

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

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

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชุมสามัญประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานท่ีได้จัดท าไปในระยะเวลาที่ล่วงมาและเสนอความคิดที่จะ
ด าเนินการต่อไปในภายหน้า 

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

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

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา 



เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ         
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้หุ้นละหนึ่งเสียงตามจ านวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเอง 
หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจาก
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

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

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

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ         
มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน 
โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

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

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

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



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

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

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

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชมุผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุน้ที่เปน็บุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อน ามาแสดงดังนี้  
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีได้กรอกและลงลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ข) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 
(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและ

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้

ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะ

ได้ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

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

ส าเนาถูกต้อง 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของ 

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

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและ

ผู้แทนนิติบุคคลลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลงายมือชื่อพร้อมประทับตราส าคัญของ
บริษัท (ถ้ามี) 

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

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 

 



 

3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่ง
เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

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

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

4.  หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้  
1.  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายอรัญ เพิ่มพิบูลย ์กรรมการอสิระ 
3.  นางสาวนฤมล วงัศธรธรคุณ กรรมการอิสระ 
4.  นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ 

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 

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

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
5. ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

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

 



 

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



 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 559 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ี 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นไอที 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

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

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

เอกสารส าคัญ – โปรดน ามาในวันประชุม 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นเริ่มลงทะเบยีนเวลา 11:30 น. 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที 

อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

ประธานเปิดประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

ในแต่ละวาระ เฉพาะผูถ้ือหุ้นทีไ่ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือชื่อ  

ในแต่ละวาระ เจ้าหน้าทีเ่ก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

พิธีกรสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

เข้าห้องประชุม 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

ชื่อ : ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 67 ปี  
ที่อยู ่: 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร)์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 

ชื่อ : นายอรัญ เพิ่มพิบูลย ์
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 72 ปี  
ที่อยู ่: 96/1 ซอยสมเอก ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวดันนทบุรี 10210 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 

ชื่อ : นางสาวนฤมล วงัศธรธรคณุ 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 61 ปี  
ที่อยู ่: 32 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 

ชื่อ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ ์
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
อายุ : 56 ปี  
ที่อยู ่: 18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพรา้ว เขตลาดพร้าว  
กรุงเทพมหานคร 10230 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไม่มี - 
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น         เขียนที่ 
Shareholder registration number Written at 

วันที ่ เดือน   พ.ศ. 
Date   Month   Year 

(1) ข้าพเจ้า สัญชาต ิ  อยู่เลขที่       ซอย 
I/We nationality       residing/located at no.  Soi 

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

รหัสไปรษณีย์
Postal Code

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons

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

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



 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย Prof.Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. หรือ/Or 
 นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ Mr. Aran Permpiboon  หรือ/Or 
 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ Ms. Narumol  Wangsatorntanakun หรือ/Or 
 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ Ms. Nilobon Tangprasit 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  9 ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559) (Details of members of the Independent Directors of 
the Company are specified in Enclosure 9 of the Notice of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2016) 

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ในวันท่ี 
13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา 
และสถานที่อ่ืนด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 
on June 13, 2016 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 
New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held.  

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

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

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

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
Agenda item no. 1 To consider and certify the minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016. 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

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



วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 
Agenda item no. 2 To consider and approve the appointment of director 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 83,312,534 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
333,333,333 บาท เป็น 250,020,799 บาท โดยการตัดหุ้นท่ียังไม่ ได้ออกจ าหน่ายของบริษัทจ านวน 
83,312,534 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda item no. 3 To consider and approve the reduction of the registered capital of the Company by Baht 83,312,534 from 
the current registered capital of Baht 333,333,333 to Baht 250,020,799 by canceling 83,312,534 unissued 
shares of the Company with a par value of Baht 1 per share  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve  Disapprove Abstain 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท 

Agenda item no. 4 To consider and approve the amendment of clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the capital reduction  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 



วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และ/หรือบริษัทย่อย (โครงการ ESOP-INET 2016) 

Agenda item no. 5 To consider and approve the issuance and offering of newly issued ordinary shares of Internet Thailand 
Public Company Limited to executives and employees of the Company and/or its subsidiaries (ESOP-INET 
2016 Scheme) 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
250,020,799 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 512,541,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 
262,520,799 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

Agenda item no. 6 To consider and approve the increase of the registered capital of the Company in the amount of Baht 
262,520,799 from the current register capital of Baht 250,0250,799 to Baht 512,541,598 by issuing 
262,520,799 newly issued shares with a par value of Baht 1 per share 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 

Agenda item no. 7 To consider and approve the amendment of clause 4. of the Memorandum of Association of the Company 
to be in line with the capital increase 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 



วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท 
Agenda item no. 8 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company 

วาระท่ี 8.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จ านวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ี ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) 

Agenda item no. 8.1 To consider and approve the allocation of not exceeding 250,020,799 newly issued ordinary shares of the 
Company with a par value of Baht 1 per share to the existing shareholders pro rata their shareholding 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

 Approve Disapprove  Abstain 

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

Agenda Item 8.2  To consider and approve the allocation of not exceeding 12,500,000 newly issued ordinary shares of the 
Company with a par value of Baht 1 per share to accommodate the offering of newly issued ordinary 
shares to executives and employees of the Company and/or its subsidiaries under ESOP-INET 2016 
Scheme 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

วาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 Other matters (if any) 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการ
ใด ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร



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

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

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

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

หมายเหตุ/Remarks 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้

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

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

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



ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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

ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่
จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2016 on June 13, 2016 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai 
Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, 
or such other date, time and place as the meeting may be held. 

 วาระท่ี เร่ือง 

Agenda item no. Re : 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี เร่ือง 

Agenda item no. Re : 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี เร่ือง 

Agenda item no. Re : 

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

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

Approve Disapprove Abstain 



 วาระท่ี เร่ือง 

Agenda item no. Re : 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี เร่ือง 

Agenda item no. Re : 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

 วาระท่ี เร่ือง 

Agenda item no. Re : 

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

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

Approve Disapprove Abstain 

ลงช่ือ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 
(...…………………...…………………….) 

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

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

ลงช่ือ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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	แบบรายงานการเพิ่มทุน
	บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)




