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ท่ี INET  OM 0364/2019 
      วันท่ี 13 มีนาคม 2562 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2562 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม 
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2. รายงานประจําปี 2561 และสรุปข้อมูลทางการเงินในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการ

พิจารณาวาระที่ 3 และวาระท่ี 4) 
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ี

ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทํางานของผู้สอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 
7. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
8. เอกสารและหลักฐานท่ีต้องนํามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
9. ข้ันตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้า

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

http://ir.inet.co.th/) 
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลด รายงานประจําปี 2561 
13. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ ถือ หุ้นประจําปี  2562 ในวันพุธท่ี  24 เมษายน  2562 เวลา 13.30 น . ณ  ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที  
บริษัท  อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน ) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี  1768 ถนนเพชรบุ รีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปน้ี 
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วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพ่ือทราบ (ถ้ามี) 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 

(รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 และได้จัดทํา
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับต้ังแต่วันประชุม พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 
14 กุมภาพันธ์ 2562 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมา

ด้วยลําดับท่ี 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2561  
ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ผลการดําเนินงานประจําปี 2561 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

(รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซ่ึงกําหนดให้
บริษัทต้องจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ท้ังนี้ งบการเงินประจําปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจําปี 2561 ท่ีได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 



 
 
 
 
 
 
 

   หน้า 3 / 12 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปีสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบการเงินของบริษัท
ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2561 
สามารถสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป ี2561 ปี 2560 ป ี2561 ป ี2560 
งบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพย์รวม 
- หนี้สินรวม 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
5,205 
3,382 
1,823 

 
4,207 
2,311 
1,896 

 
5,157 
3,297 
1,860 

 
4,247 
2,314 
1,933 

งบกําไรขาดทุน 
- รายได้จากการให้บริการและการขาย 
- รายได้รวม 
- กําไรสําหรับปี 
- กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 

 
1,466 
1,673 

153 
0.35 

 
988 

1,541 
375 
0.75 

 
1,510 
1,813 

232 
0.46 

 
1,005 
1,473 

313 
0.63 

งบกระแสเงินสด 
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 
- เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน 

(ลดลง) สุทธิ 
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 

 
106 

(460) 
355 

1 
 

44 
45 

 
65 

129 
(364) 
(170) 

 
214 
44 

 
95 

(421) 
328 

2 
 

31 
33 

 
3 

264 
(369) 
(102) 

 
133 
31 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระท่ี 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 

ความเป็นมาและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญั ติบ ริษัทมหาชนจํากัด พ .ศ . 2535 มาตรา 116 และข้อบั งคับบริษัท 
ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านั้น  
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และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 49 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกําไร 
ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงิน
ปันผลต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น…” 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุ
จําเป็นอ่ืนใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัท 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จํานวน 232,408,746 บาท และหักเงินสํารองตามกฎหมาย (5%)  11,620,437.30 บาท เหลือกําไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงิน
ปันผล  220,788,308.70 บาท เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจ่ายปันผลตามนโยบายดังนี้  

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจําปี ดังนี้ 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2559 2560 2561 

1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 83,056,055 313,118,052 232,408,746 
2. หัก สํารองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) 4,152,802.75 15,655,902.60 11,620,437.30 
3. คงเหลือ กําไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล (บาท) 

(1) - (2) 
78,903,252.25 297,462,149.40 220,788,308.70 

4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 50.00 21.16 30.00 
5. รวมเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น (บาท)  39,451,626.13 62,938,644.82 66,236,492.61 
6. จํานวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 
7. เงินปันผลประจําปีต่อหุ้น (บาท/หุ้น) (5)/(6) 0.0789 0.1259 0.1325 

 
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ดังนี้  

1) จัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 11,620,437.30  บาท   
2) จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการประจําปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1325 บาท โดยคิดจาก

จํานวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังสิ้น 66,236,492.61 บาท 
ท้ังนี้ บริษัทกําหนดให้วันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับ 

เงินปันผล (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําปี 2562 (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ี
ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย
ลําดับท่ี 3) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 28 ซ่ึงระบุว่า “...เม่ือมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีทุกคร้ัง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่งโดยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยู่ในเวลานั้น...”  บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน 
ในปี 2562 ทําให้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีจํานวน 4 ท่าน 

 ปัจจุบันมีกรรมการท่ีดํารงตําแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปน้ี 
 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  กรรมการ  
 2. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์  กรรมการอิสระ  
 3. นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 
 4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา* กรรมการ  
หมายเหตุ: *นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา เข้าเป็นกรรมการแทน ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังโดยมติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น คร้ังที่ 1/2559 

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพ่ือเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลท่ี
มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท และนายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่รับการพิจารณา
เลือกต้ังกลับเข้ามาดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสม
ตามประโยชน์สูงสุดแก่การดําเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามกระบวนการสรร
หาอย่างครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4) และมี
ความเห็นดังนี้ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ท้ัง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ รวมท้ังมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซ่ึงปฏิบัติงานในตําแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกท้ังในปีท่ีผ่านมาบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่
บริษัท อันเป็นผลทําให้บริษัทมีการพัฒนาข้ึนมาตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท้ัง 2 ท่าน กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

2. นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ เป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีดํารงตําแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซ่ึงสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังได้นําความรู้ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท อันเป็นผลให้บริษัทมีการพัฒนาข้ึนมาตามลําดับ จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ี
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ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

3. นายชวลิต จินดาวณิค เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่เป็นกรรมการอิสระแทนนายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดได้พิจารณาจากทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพ่ือให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไป
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพ่ือเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 
2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

ความเห็นของกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียท่ีเป็นกรรมการท่ีครบกําหนดและออก
ตามวาระได้พิจารณาและกล่ันกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามท่ีคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกต้ังกรรมการที่ครบวาระท้ัง 3 
คน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกต้ังให้ นายชวลิต จินดาวณิค เข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการแทน  
นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  กรรมการ 
2. นางสาวกัลยาณี  กิตติศาสตรา กรรมการ 
3. นางสาวนิโลบล  ต้ังประสิทธ์ิ  กรรมการอิสระ 
4. นายชวลิต  จินดาวณิค กรรมการอิสระ 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการ ประจําปี 
2562 เป็นจํานวนเงิน 6,500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2561 เป็นเงินจํานวน 
10,000,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ตาม
รายละเอียดต่อไปน้ี 
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซ่ึงเท่ากับปี 
2561 เป็นจํานวนเงิน 6.5 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
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ค่าเบี้ยประชุม ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

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

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ

ประชุม 
17,500 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ

ประชุม 
17,500 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ

ประชุม 
-รองประธานกรรมการชุด
ย่อย 

15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ
ประชุม 

15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ
ประชุม 

15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ
ประชุม 

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ
ประชุม 

15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ
ประชุม 

15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการ
ประชุม 

2. เพ่ือเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัททุกท่านท่ีต่างทุ่มเทความรู้ความสามารถในการให้คําแนะนํา 
ข้อเสนอแนะ และช่วยเหลือบริษัทให้สามารถมีผลประกอบการท่ีดี และบริษัทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มท่ี ทํา
ให้บริษัทมีผลประกอบการในปี 2561 เติบโตเป็นอย่างมาก  จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาจ่าย
ค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทสําหรับปี 2561 เป็นเงินจํานวน 10 ล้านบาท  

(หน่วย : ล้านบาท) 2559 2560 2561 
โบนัสกรรมการ 7.3 10.0 10.0 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้  

1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็นจํานวน 6,500,000 บาท  
2) อนุมัติโบนัสกรรมการสําหรับปี 2561 เป็นจํานวน 10,000,000 บาท 
3) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 (รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6) 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพ่ือ 
ฯลฯ “(5) แต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณา
คัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท  
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เพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้น” นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ได้กําหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ซ่ึงมีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติ
หน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
โดยบริษัทจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เม่ือพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จํากัด ในแนวทางความเป็น
อิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2561 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยการแต่งต้ังใน
คร้ังนี้เป็นรอบปีบัญชีท่ี 2 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 -2562 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน
บัญชี  ซี แอนด์ เอ จํากัด ดังนี้ 

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จํานวนปีท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 
2 ปี (ปี 2561 – 2562) 

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 
หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ

ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์กําหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียด ป ี2562 ป ี2561 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,940,000 1,690,000 
หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะท่ีจ่ายตามจริง 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2562 ดังนี้ 

1) อนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สําหรับปีสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 

จํานวนปีท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีท่ีผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 
2 ปี (ปี 2561 – 2562) 

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 
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หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน 1,940,000 บาท 
ซ่ึงค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่าพาหนะท่ีบริษัทจะจ่ายตามจริง ท้ังนี้ บริษัท สํานักงานบัญชี   
ซี แอนด์ เอ จํากัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสําหรับปี 2562 ด้วย 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล : สืบเนื่องจากการทําธุรกรรมเพื่อจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน IDCIF (กองทุนฯ) ตามท่ี 
ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติบริษัทอนุมัติให้บริษัทฯ ดําเนินการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เม่ือ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

 ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว บริษัทฯจะต้องก่อหลักประกันทางธุรกิจบนอุปกรณ์ระบบ Core Network 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี วัตถุประสงค์ข้อ 4 ของบริษัทฯ ยังไม่ครอบคลุมถึงการก่อ
หลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้น จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 4  ให้ครอบคลุมการก่อหลักประกันทาง
ธุรกิจ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้ 

เดิม  ขาย แลกเปล่ียน โอน จํานอง จํานํา หรือจําหน่ายโดยประการอ่ืนใด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ให้ ให้เช่า ให้เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 

แก้ไขเป็น  ขาย แลกเปลี่ยน โอน จํานอง จํานํา ก่อหลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันไม่ว่าประเภทใดๆ 
หรือจําหน่ายโดยประการอ่ืนใด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ รับ ให้เช่า เช่า ให้เช่าช่วง เช่าช่วง 
โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่า หรือจัดการโดยประการอ่ืนซ่ึงทรัพย์สินใดๆ 

ความเห็นของกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  
ข้อ 4 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้
ครอบคลุมถึงการก่อหลักประกันทางธุรกิจ 

การลงมติ : ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 
และเพ่ิมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 

ความเป็นมาและเหตุผล : สืบเนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไข/
เพ่ิมเติมข้อ 38 และเพ่ิมข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 38/1 ดังนี้ 

ข้อความเดิม 
ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะ
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

ข้อความใหม่ 
ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุม

โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะ
ประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชน์ของ
บริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณี ท่ีเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัดประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดําเนินการประชุมจะ
กระทําโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ท่ีกรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพ่ือการเข้าประชุมได้ 

เพ่ิมข้อบังคับใหม่ ข้อ 38/1 
ข้อ 38/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) กรรมการท่ีเข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการ

ท่ีเข้าร่วมประชุมท้ังหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชุม 
(2) กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ประธานท่ีประชุมจะต้องจัดให้กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าร่วมประชุม 
(4) ประธานท่ีประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุม

ทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
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(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

ความเห็นของกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพ่ิมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพ่ือให้สอดคล้องประกาศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

การลงมติ : ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันพุธท่ี 24 เมษายน  
2562 เวลา 13.30 น. (เร่ิมลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 13 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ท่ีจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมคร้ังนี้
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรือแบบ ค. ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งต้ังคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 11 มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10  

ท้ังนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
นํามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่ งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี  9 โดยบริษัท จะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 7 ท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ในการนี้ บริษัท จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ต้ังแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม 
ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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อนึ่ ง บริษัทฯ ได้กําหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ี มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี  2561 
(Record Date) ในวันพุธท่ี 14 มีนาคม 2561       

     
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 

                
 

 ( นางมรกต กุลธรรมโยธิน ) 
       กรรมการผู้จัดการ 

 โดยคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี :  
นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ หรือ นางสาวนิเทศศาสตร์ เรืองแสน หรือ นางสาวพลอยไพลิน โยธา 
สํานักกรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
โทร. 02 257 7000 หรือ Email: inet-om@inet.co.th  
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  
เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

___________________ 

เริ่มประชุมเวลา 13.50 น. 

นายสิรณรงค์ พิลา (“พิธีกร”) ได้แถลงต่อท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 (“ท่ีประชุม”)  ว่า ปัจจุบันบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจํานวน 500,041,575 บาท เรียกชําระแล้วท้ังสิ้น 
500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญท่ีจําหน่ายได้แล้ว 
500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมีจํานวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จํานวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมคร้ังนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจํานวน 69 คน และรับมอบฉันทะให้
เข้ามาประชุมแทนจํานวน 45 คน นับจํานวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ท้ังสิ้น 266,780,652 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.3517 ของจํานวนหุ้นท่ี
จําหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซ่ึงจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้ 
1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

2. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 1 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

3. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 2.1 วาระท่ี 2.2 วาระท่ี 2.3 วาระท่ี 2.4 วาระท่ี 3 และวาระท่ี 4 ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

4. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียงท้ังหมด
ท่ีเข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 
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5. สําหรับผู้ถือหุ้นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวม
ไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือการลงมติตามวาระแล้ว 

6. ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามท่ีท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนท่ีบริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะ
ลงทะเบียน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว นํามานับคะแนนต่อไป 

7. กรณีดังต่อไปน้ี บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นฐานคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกํากับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

8. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 

9. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซ่ึงใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ถือหุ้น ท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้ 
Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 

10. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อท่ี
ประชุมถึงชื่อของท่านผู้ถือหุ้น หรือชื่อของท่านผู้รับมอบฉันทะท่ีประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดง
ความคิดเห็น หรือซักถาม  

11. ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทํากิจธุระด้านนอกห้อง
ประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้น ๆ หรือในวาระที่เหลือท้ังหมดไว้
ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าท่ีได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะ
ลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าท่ี เพ่ือรวบรวมไว้สําหรับการนับคะแนนเม่ือถึงการนับ
คะแนนในวาระนั้น ๆ  

ท้ังนี้ รายละเอียดตามท่ีได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับข้ันตอนการลงคะแนน เม่ือไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถาม  

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ
แนะนํากรรมการ เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้  

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 12 ท่าน และมาประชุมในวันนี้จํานวน 10 ท่านดังนี้ 

กรรมการท่ีเข้าประชุม  

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์            ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล           กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
3. นายมรกต  เธียรมนตรี กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ       กรรมการและประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
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5. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์                กรรมการ 
6. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์               กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 
7. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน  และกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
9. นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ      
 

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน              กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการ 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

ท้ังนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 83.33 

ท่ีปรึกษาประธานกรรมการ 
ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล 

ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จัดการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อํานวยการอาวุโส 
4. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อํานวยการอาวุโส 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จํากัด 
คุณจินตนา มหาวนิช และคุณนิภา ชาวสมุน 

ท่ีปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จํากัด 
นายเลิศศักด์ิ สุธรรมพร 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน จาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) 
คุณประเสริฐ ดีจงกิจ  และคุณกีรติ รอดจั่น 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย)  
คุณยรรยง ตันติวิรมานนท์ และคุณกรองกาญจน์ นพวรรณ  

ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด 
คุณพีรจิต จันทรโมลี และคุณณัฐทิชา วิริยาทรพันธ์ุ    

ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดย นายอัครวัฒน์ ศิลปวิทยาทร ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ประสงค์
เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การตรวจนับคะแนนดังกล่าว 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

ประธานรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 
และได้จัดทํารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับต้ังแต่วันประชุม ตามระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดแล้ว พร้อมท้ังเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/) และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดแล้ว นั้น 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวาระนี้  

1. นายไกรวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ในการรับรองรายงานการประชุมคร้ังนี้ บริษัทควรท่ีจะมีการแก้ไขรายงานการ
ประชุม เนื่องจากไม่มีการระบุชื่อของผู้ถามและผู้ตอบ เพราะว่าการไม่ระบุชื่อ สามารถท่ีจะพิสูจน์ได้ยากต่อ
ตัวตนผู้ถามท่ีแท้จริง เพราะว่าคนท่ีตอบเป็นกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่าน ซ่ึงในการดําเนินการตามวาระ
การประชุมคร้ังท่ีแล้วมีการระบุชื่อ ว่าเป็นผู้บริหารหรือกรรมการท่านใดท่ีแจ้งต่อท่ีประชุมเร่ืองอะไร ในวาระ
ต่างๆ แต่ไม่ได้ระบุผู้ตอบคําถามแต่ละคําถาม และก็ไม่ได้ระบุชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีถามในแต่ละคําถาม ซ่ึงก็พิสูจน์
ไม่ได้ว่าเป็นคําถามตอบ ท่ีถามตอบข้ึนมาเอง หรือว่ามีผู้ถามท่ีแท้จริง ซ่ึงอันนี้ก็น่าจะมีผลต่อ CG ของบริษัท
ด้วย และในการท่ีมีการระบุชื่อของผู้ถามยังถือเป็นการให้เกียรติผู้ถือหุ้นด้วย เพราะว่าไม่เพียงแค่ควรจะระบุท้ัง
ฝ่ายถามกับฝ่ายตอบ เนื่องจากฝ่ายท่ีแจ้งตามวาระท่ีไม่ได้เป็นการตอบอะไร ท่ีเป็นการแจ้งวาระตามปกติมีการ
ระบุชื่อ ท้ังท่ีมีการแนะนําตัวผู้บริหารทุกท่านก่อนหน้านี้แล้ว ดังนั้นการท่ีใส่ชื่อลงไปท้ังผู้ถามและผู้ตอบถือเป็น
การให้เกียรติผู้ถือหุ้นด้วย จึงอยากให้บริษัทมีการแก้ไขในตรงน้ี 

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะและจะนําไปปรับปรุงต่อไป 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ซ่ึงประชุม
เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 273,662,484 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 

 หน้า 5 / 17  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดําเนินการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการเพ่ือยื่น
ขออนุมัติการจัดต้ังกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ 
เข้าทําธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”) 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในวาระนี้มีระเบียบวาระที่ 2.1 วาระท่ี 2.2 วาระท่ี 2.3 และ วาระท่ี 2.4 นําเสนอแก่ 
ผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาทั้งหมด 4 วาระ ซ่ึงรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 2 3 และ 4 เป็นวาระท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกรรม 
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานและเปน็เงื่อนไขซ่ึงกันและกัน  

ดังนั้น หากวาระใดวาระหน่ึงดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วาระอ่ืนๆ ในวาระก่อนหน้าซ่ึง
ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะถูกยกเลิกและวาระต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา 

ก่อนท่ีจะเข้าสู่การพิจารณาวาระท่ี 2.1 วาระท่ี 2.2 วาระท่ี 2.3 และ วาระท่ี 2.4 ประธานมอบหมายให้ 
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ นําเสนอความคืบหน้าโครงการ INET-IDC3 ขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงิน ธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด  (มหาชน) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือทราบและพิจารณาและ
ขอให้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด ให้ความเห็น
ต่อรายการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ รายงานความคืบหน้าโครงการ INET-IDC3  ผ่านทางวีดิทัศน์ 
(เทปวีดิทัศน์มีความยาว ประมาณ 3.48 นาที) สรุปได้ดังนี้ 

โครงการ INET-IDC3 ต้ังอยู่บนท่ีดินกรรมสิทธ์ิของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จํากัด ตําบลทับกวาง อําเภอ 
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีเนื้อท่ีประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา  สัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว 30 ปีมีอายุคงเหลือประมาณ 26 ปี 
(สัญญาเช่าท่ีดินสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588) 

สําหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมีนาคม 2560 ปัจจุบันมียอดการใช้งาน
และยอดจองรวมร้อยละ 85 ของพื้นท่ีให้บริการ ในส่วนของการก่อสร้างโครงสร้าง INET-IDC3 เฟส 2 3  และ 4 แล้วเสร็จในเดือน
ธันวาคม 2560 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 300 ล้านบาท 

ตามโครงสร้าง Roadmap ของบริษัทฯ นับต้ังแต่ปี 2556  บริษัทฯ ได้เร่ิมต้นปรับเปล่ียนแนวทางการทําธุรกิจจากลักษณะ
เดิมท่ีเน้น Engineering Lead เป็นการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบของ Cloud Fundamental ให้บริการ Internet Access โดยบุคลากรท่ีมี
ความเชี่ยวชาญท้ังด้าน IDC, Network และ Computing สร้างพันธมิตรในกลุ่มของ Partner และมีกลุ่มลูกค้าชั้นดีมากมาย  และมี
แผนพัฒนารูปแบบการให้บริการเป็นลักษณะ Platform as a Service ในช่วงปี 2562-2564 นี้ 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ของบริษัทฯ ประสบความสําเร็จ บริษัทฯ จึงเห็นความจําเป็นของการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data Center) ท่ีจําเป็นต่อการรองรับการเติบโตทางธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ โดยบริษัทฯได้ศึกษา
ทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงินทุน เพ่ือขยายการลงทุนในเฟสต่อไป พบว่าการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นทางเลือกท่ี
เหมาะสมกับบริษัทในขณะนี้ โดยบริษัทฯ มีแผนการใช้เงินจากการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ 

- เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยการชําระเงินกู้ยืมตามเงื่อนไขในสัญญาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ประมาณ 1,300 ล้านบาท 
- เงินลงทุนเพ่ิมเติมและเงินทุนหมุนเวียน ประมาณในช่วง 200 - 494 ล้านบาท (ข้ึนอยู่กับขนาดกองทุน) 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. เป็นช่องทางในการระดมทุนเพ่ือนําไปใช้ในการลงทุนสําหรับโครงการ INET-IDC3 เฟสอ่ืนๆ และชําระคืนเงินกู้ 
2. ทําให้โครงสร้างเงินทุนของ INET มีความแข็งแกร่งมากย่ิงข้ึนจากกระแสเงินสดท่ีได้รับจากการจัดต้ังกองทุนฯ 

และการชําระคืนเงินกู้ 
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3. บริษัทฯ สามารถขายทรัพย์สินใน Phase 2 3 และ 4 ได้ เพ่ือเป็นการระดมทุนเพ่ิมเติมในอนาคต 
4. การตั้งกองทุนฯ IFF จะเป็นการเพ่ิมช่องทางในการระดมทุนและขยายฐานนักลงทุนให้กับ INET เพ่ิมเติมจากเงิน

กู้ยืม หุ้นสามัญและหุ้นกู้ 
5. เพ่ิมทางเลือกการลงทุนท่ีมีคุณภาพในระบบตราสารทุน อีกท้ังยังสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐท่ีสนับสนุนการ

จัดต้ังกองทุนรวมสําหรับกิจการโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

จากนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) รายงานต่อท่ีประชุมว่า โครงสร้างของกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีกองทุนจะเข้าลงทุนนั้น เป็นทรัพย์สินของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซ่ึงประกอบด้วย 

- อาคาร Customer Center พ้ืนท่ีประมาณ 1,200 ตร.ม. รวมถึงทางเชื่อมกับอาคาร Customer Center   
- อาคาร Data Center พ้ืนท่ีประมาณ 1,900 ตร.ม.  
- อาคาร Utilities พ้ืนท่ีประมาณ 2,000 ตร.ม. 
- อุปกรณ์และงานระบบท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center (ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีข้ันสูง)  
ท้ังนี้ บริษัทฯ จะทําสัญญาเช่าช่วงดําเนินงาน (ระยะเวลาประมาณ 9 ปี และอาจต่ออายุได้อีกคราวละประมาณ 9 ปี 

แต่ไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 หากเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกําหนด) กับกองทุนฯ เพ่ือเช่าช่วงทรัพย์สินท้ังหมดกลับจากกองทุนฯ 
และนําทรัพย์สินดังกล่าวออกให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯต่อไป  

สําหรับโครงสร้างของกองทุนฯ นั้น ภายหลังการจัดต้ังกองทุนฯแล้ว บริษัทฯจะให้สิทธิการเช่าระยะยาวในอาคาร 
(พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC 3 เฟส 1 และเช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีข้ันสูง ระยะเวลาประมาณ 26 ปี 
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 แก่กองทุนฯ จากนั้นบริษัทฯ จะทําการเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 
เฟส 1 และเช่าอุปกรณ์ดังกล่าวกลับจากกองทุนฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึงการต่อสัญญาในคราวต่อๆ 
ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกินวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 ในการธุรกรรมดังกล่าว บริษัทฯ จะเข้าซ้ือหน่วยลงทุนเป็นจํานวนไม่เกิน 1 ใน 
3 (หรือไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในคร้ังแรกของกองทุนฯ 

จากนั้นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ของบริษัทฯ โดย
นําเสนอความสมเหตุสมผลของรายการ ในลักษณะข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทํารายการ ดังนี้ 

1. ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
ข้อดี 

- บริษัทฯ จะได้รับเงินสดจากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสามารถนําไปสร้างผลประโยชน์ให้แก่
ผู้ถือหุ้นได้ 

- บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินท่ีแข็งแกร่งข้ึนภายหลังการชําระคืนเงินกู้ยืม 
- บริษัทฯ โอนภาระค่าใช้จ่าย CAPEX ให้กองทุนฯ สําหรับทรัพย์ท่ีมีอายุการใช้งานตามมาตรฐานเกิน 9 ปี 
- บริษัทฯ จะมีศักยภาพท่ีจะระดมเงนิเพ่ือขยายธุรกิจได้ในอนาคตผ่านกองทุนฯ 

ข้อด้อย 
- บริษัทฯ เกิดข้อจํากัดในการต่ออายุการเช่าทรัพย์สินหลังครบกําหนด 9 ปี 
- บริษัทฯ ต้องชําระค่าเช่าท่ีดินท้ังหมดล่วงหน้าให้แก่ SCG (อายุสัญญาคงเหลือประมาณ 26 ปี) เป็น

จํานวน 36.30 ล้านบาท 
- บริษัทฯ เกิดข้อจํากัดตามร่างสัญญาข้อตกลงดําเนินการ 
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2. ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงานและธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน 
ข้อดี 

- บริษัทฯ จะมีอาคารและอุปกรณ์เพ่ือใช้ในการดําเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
- บริษัทฯ ได้รับประโยชน์เป็นเงินปันผลจากการจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ โดยมีอัตราผลตอบแทน

ประมาณร้อยละ 7 ตลอดระยะเวลาประมาณการ 26.5 ปี 
ข้อด้อย 

- บริษัทฯ มีภาระการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าบริการไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพย์ท่ีเช่าช่วง
ให้แก่กองทุนฯ 

- บริษัทฯ มีภาระต้องวางเงินสดเป็นการประกันการเช่าช่วงอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงเท่ากับค่าเช่าช่วงในปี
แรกจํานวน 6 เดือน (108.19 ล้านบาท) และวางประกันเพ่ิมข้ึนในปีท่ี 4 และปีท่ี 7 

โดยมีความเสี่ยงของการเข้าทํารายการได้มาและจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ดังนี้ 
1. ความเสี่ยงของการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ – ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

- ความเสี่ยงจากการไม่ได้รับเงินจากการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ หากการระดมทุนของกองทุนฯ ไม่สําเร็จ 
- บริษัทฯ อาจถูกยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
- บริษัทฯ อาจไม่ได้รับเงินกู้ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมคืนจากกองทุนฯ (VAT Loan) 
- บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีธุรกรรมจะไม่เป็นการขายขาด (True-sale) 
- บริษัทฯ อาจต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือภาษีธุรกิจเฉพาะจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และ

ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน 
2. ความเสี่ยงของการเข้าทํารายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ – ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงานและธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน 

- ความเสี่ยงจากการผิดนัดชําระค่าเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงดําเนนิงาน 
- ความเสี่ยงจากการต่ออายุสัญญาเช่าช่วงดําเนินการเมื่อครบกําหนดอายุสัญญา 

จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเข้าทําธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. การนําเสนอของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ควรมีการเปรียบเทียบระหว่างกรณีท่ีบริษัทฯจัดต้ังกองทุนฯกับ 
บริษัทฯไม่จัดต้ังกองทุนฯ มีข้อดีข้อจํากัดใดบ้าง ผู้ถือหุ้นจะได้รับประโยชน์อย่างไร และ INET มีความจําเป็น
เพียงใดท่ีต้องระดมทุนผ่านการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยการเรียกประชุมในคร้ังนี้ ท้ังท่ี INET มี
ทางเลือกในการระดมทุนด้วยการเพิ่มทุน น่าจะเป็นทางเลือกท่ีดีให้กับผู้ถือหุ้น แม้ว่า INET จะจัดต้ังกองทุนฯ
แล้วได้รับเงินแล้วนําเงินไปชําระหนี้สินท่ีมีอยู่ประมาณ 1,300 ล้านบาท แต่ INET ก็ยังคงมีภาระในการจ่ายค่าเช่า
ให้กับกองทุนฯ ทุกๆป ี 

ตอบ วัตถุประสงค์ของการทํารายการคร้ังนี้ INET ต้องการสร้างช่องทางในการระดมทุนใหม่ โดยทํากองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IDCIF) ปัจจุบัน INET 
ยังมีศักยภาพในการกู้เงิน แต่ทางเลือกในการระดมทุนมีหลากหลาย แทนท่ีบริษัทจะระดมทุนโดยการกู้เงิน ยัง
สามารถระดมทุนผ่าน Infrastructure fund ได้ การระดมทุนผ่าน Infrastructure fund เป็นธุรกิจท่ี INET มี
ความเชี่ยวชาญเพราะว่า INET เป็นเจ้าของ Data Center อยู่ถึง 3 แห่ง การทําสัญญาจําหน่ายไป โดยให้เช่าช่วง
ระยะยาว และเช่ากลับมาดําเนินงาน โดยหลักการ INET ก็ยังคงบริหารงานเช่นเดิม และสิ่งท่ี INET จะได้รับ คือ 
เงินทุน ณ วันแรกจํานวน 2,400-2,850 ล้านบาท เพ่ือนําเงินไปชําระหน้ี 1,300 ล้านบาท แล้วก็นําเงินส่วนท่ี
เหลือมาลงทุนในกองทุนฯ อีกประมาน 30% ซ่ึงการลงทุนในกองทุนฯ INET จะได้รับเงินปันผลในฐานะผู้ถือ
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หน่วยด้วย โดยมีสัดส่วนการลงทุน 1 ใน 3 ส่วนการท่ี INET จะเข้าไปลงทุนในหน่วยลงทุน เป็นจิตวิทยาทาง
เทคนิคอย่างหน่ึงว่า INET ยังอยู่ในหน่วยลงทุนนั้น ไม่ใช่จําหน่ายไปแล้วไม่ดูแล สรุปภาพรวมได้ว่า การท่ีได้รับ
เงินมา และนําเงินไปชําระหนี้และนําไปลงทุน จะเหลือเป็น Working capital ถึงแม้ว่าหากมีข้อผิดพลาดใด
เกิดข้ึน ค่าใช้จ่ายทุกรายการเกิดข้ึนพร้อมกัน INET ไม่ได้รับคืนเงินกู้ และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ภาพรวมคือ INET ก็ยังมี NPV ท่ียังเป็นบวกอยู่ท่ี 120.28 -361 ล้านบาท ซ่ึงกรณีนี้ หากเปรียบเทียบกับการท่ี 
INET ไม่ดําเนินการใดเลย คือ INET ก็จะไม่ได้รับเงินทุนนี้  ถึงแม้จะเป็นจํานวนเงินหลักร้อยล้าน หากพิจารณาว่า
ในอนาคตการระดมทุนจะมีช่องทางท่ีหลากหลายมากขึ้น บริษัทไม่จําเป็นต้องระดมทุนผ่านการการเพิ่มทุนเพียง
อย่างเดียว เพราะการเพิ่มทุนเป็นการเพ่ิมภาระผู้ถือหุ้น การไปกู้เงินก็จะเป็นการเอาหลักทรัพย์ไปค้ําประกัน  แต่
การท่ีเข้ากองทุนอาจจะมีความคล้ายกับการกู้เงิน แต่ว่า INET ยังดําเนินงานได้ตามปกติ แม้ว่าจะมีข้อจํากัดใน
สัญญาตกลง  

สําหรับในส่วนของแผนธุรกิจของ INET บริษัทมี Data Center เป็นโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกิจหลักใน
ปัจจุบันท่ีมีการแข่งขันสูง คือ ธุรกิจ Cloud Service ซ่ึงบริษัทเติบโตได้ดีมากประมาณ 40%-50% ต่อปี ในอดีต 
INET ทําธุรกิจ Internet Provider ท่ีมีรายได้ประมาณ 200-300 ล้านบาทต่อปี ปัจจุบัน INET มีรายได้อยู่ท่ี 
1,000 กว่าล้านบาทต่อปี และจะเติบโตข้ึนตามลําดับ ฝ่ายบริหารมีนโยบายท่ีจะนําเงินท้ังหมดไปลงทุนในธุรกิจท่ี
บริษัทได้กําไร ในขณะท่ี Data Center มีผลตอบแทนตํ่า แต่ Data Center เป็นปัจจัยพ้ืนฐานท่ีส่งเสริม
ความสามารถในการให้บริการ Cloud Service หรือ Platform ในทางกลับกันถ้าบริษัทไปเช่าใช้บริการของผู้
ให้บริการรายอื่น บริษัทจะสูญเสียการบริหารจัดการ Infrastructure เองลูกค้าก็จะไม่เชื่อถือ  

ดังนั้น บริษัทจึงต้องลงทุนใน Data Center ให้มีเสถียรภาพ และถ้าลงทุนจํานวนมาก เงินทุนก็จะหมด 
ซ่ึงรูปแบบในการจัดหาเงินก็ทําได้ 2 แบบ คือ 1. การกู้เงิน ซ่ึงจะทําให้ D/E Ratio ของบริษัทไม่ดี 2. การระดม
ทุน ข้อเสียคือไม่ได้แสดงศักยภาพของบริษัท  

ปัจจุบัน INET เติบโตอยู่ท่ี 30% ต่อปี ซ่ึงบริษัทมีเป้าหมายจะเติบโตเพ่ิมข้ึน แต่ปัญหาคือบริษัทต้องมีเงิน
สด หาก D/E Ratio เกิน 1.5 ธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ยเงินกู้สูง ความเสี่ยงก็จะเพ่ิมข้ึน ดังนั้น การตั้งกองทุนฯ 
Data Center ซ่ึงเป็นหมวด Infrastructure ของโลกยุค 4.0  นอกจากนี้บ ริษัทไม่ได้เพ่ิมทุนใดๆ จึงไม่มี
ผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แต่สามารถนําเงินทุนไปพัฒนาบริการใหม่ๆท่ีสร้างผลตอบแทนสูงในอนาคต 
ดังนั้น การจัดต้ังกองทุนฯ จึงเป็นทางออกท่ีดี ซ่ึงมีความเสี่ยงค่อนข้างตํ่า  

นอกจากนี้ ในแง่ทางบัญชี ถ้า INET ขายสินทรัพย์ส่วนนี้เข้ากองทุน ส่วนของค่าเสื่อมราคาจะหายไป แต่
มีความเสี่ยงคือการจ่ายค่าเช่า เพราะฉะนั้นในทางบัญชีไม่ได้ทําให้บริษัทเสียประโยชน์ ในทางกลับกัน บริษัทจะ
นําเงินท่ีได้มาไปใช้หนี้ จะทําให้ภาระดอกเบ้ียน้อยลง กําไรอาจจะเพิ่มข้ึนและอาจจะไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย ซ่ึงเป็น
การนํา เงินในอนาคตมาใช้ในปัจจุบัน 

2. สัญญาเช่าท่ีดินของ INET กับ SCG ได้ระบุเงื่อนไขท่ีอนุญาตให้ INET สามารถนําท่ีดินไปเช่าช่วงต่อหรือนํามา
จัดต้ังกองทุนฯ ได้หรือไม่ ขอให้บริษัทและท่ีปรึกษาทางกฎหมายของบริษัทพิจารณาในเรื่องนี้ด้วย  

ตอบ เร่ืองการเช่าท่ีดินของ SCG หากมีการส่งต่อสิทธิใดๆ SCG อนุญาตให้กองทุนฯ รับช่วงต่อ ซ่ึงบริษัทได้รับ
ความยินยอมจาก SCG เรียบร้อยแล้ว  

3. ขอให้ฝ่ายบริหารนําเสนอข้อจํากัดในการจัดต้ังกองทุนฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ท้ังเร่ืองโอกาสในการทํากําไร การจะ
เติบโตมากกว่า 30% ฝ่ายบริหารได้นําเสนอผ่านกรรมการบริษัทและตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นของ INET หรือไม่  

ตอบ ฝ่ายบริหารได้เสนอวาระเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทและได้เชิญท่ีปรึกษาทางการเงินมาให้ข้อมูล ซ่ึงมี



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 

 หน้า 9 / 17  

ความเห็นสอดคล้องกับตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  

4. ท่ีผ่านมา INET จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ ถึง 7% ของราคาตลาดหรือไม่ และท่ีผ่านมาจ่ายปันผล 
16%, 50% เป็นเปอร์เซ็นต์จากกําไรไม่ใช่จ่ายจาก Capital หรือ Market Price ใช่หรือไม่ INET จ่ายปันผลให้ผู้
ถือหุ้นคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคา Par Value หรือ Market Price ซ่ึงตอนนี้ INET กําลังจะทํากองทุน และมี 
Commitment จะต้องทํากําไร และต้องจ่ายเงินปันผลด้วย 

ตอบ การกําหนดราคาและผลตอบแทนของกองทุนจะเป็นไปตามราคาตลาด  เม่ือได้มติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
วันนี้ บริษัทย่ืนคําขอจัดต้ังกองทุนฯไปท่ี ก.ล.ต. และหากได้รับการอนุมัติเรียบร้อย ไม่มีประเด็นหรือปัญหาทั้ง
ด้านบัญชีและภาษี การกําหนดราคาหรือผลตอบแทนข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้ลงทุน  ขอชี้แจงว่ากลุ่มผู้
ลงทุนในหุ้นสามัญกับผู้ลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นคนละกลุ่มกัน ยกตัวอย่างเช่น ผู้ลงทุนใน
กองทุนโครงสร้างพ้ืนฐานบางท่านไม่ซ้ือหุ้นบริษัท เพราะว่าความต้องการในผลตอบแทนจะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็น
หุ้นสามัญผลตอบแทนคือเงินปันผล นอกจากนั้นยังสามารถได้รับผลตอบแทนในรูปแบบของ Capital Gain ด้วย 
ส่วนผู้ลงทุนในกองทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องการเงินปันผลท่ีสมํ่าเสมอ อาจจะเป็นมูลค่าท่ีมากกว่าเม่ือเทียบกับ
หุ้นสามัญ เนื่องจากอาจจะไม่มี Capital Gain หรือมีน้อย   

5. เพ่ือพิจารณาจากขนาดของกองทุนเล็กมากประมาณ 2,500 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันมาสนใจลงทุน การที่ 
INET เช่ากลับท้ังหมด และนําเงินไปซ้ือกองทุนอีก 33% ซ่ึงเงินจํานวนดังกล่าวมีมูลค่าเกือบ 1,000 ล้านบาท ถ้า
จะเทียบกับกอง REIT ประเภทอ่ืน ควรจะให้ INET เป็นผู้บริหารแต่ไม่ต้องเช่ากลับ ให้ผู้บริหารกองทุนไปหา
รายได้เพ่ิม เพ่ือให้กองทุนช่วยรับความเสี่ยงและช่วยหารายได้เพ่ิม เพราะเมื่อ INET เช่ากลับกองทุน และ INET 
มีรายได้เพ่ิมกองทุนก็ได้เพ่ิม อย่างน้อย INET ควรเช่าในส่วนท่ีใช้ 

ตอบ กองทุนเม่ือจัดต้ังแล้วจะได้กระแสเงินสดจากสัญญาเช่า และถ้าเปิดให้คนอ่ืนหรือ INET เช่า ก็จะมีกระแสเงิน
สดท่ีแน่นอนจากค่าเช่า ส่วนเงินลงทุนในกองทุนมีข้อกําหนดว่าต้องปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 แต่ทําไม INET 
หรือบริษัทท่ัวไปไม่สามารถจ่ายปันผลร้อยละ 90 ได้  คําตอบเป็นเพราะว่าบริษัทต้องนําเงินไปลงทุนต่อเพ่ือให้เกิด 
Capital Gain ในอนาคต แต่กองทุนถ้าอยาก Growth ต้องระดมทุนใหม่ แต่บริษัทท่ัวไปถ้าอยาก Growth ต้องนํา
เงินท่ีมีไปบริหารจัดการ โดยต้องเทียบว่าจะนําเงินไปปันผล หรือ นําเงินไปบริหารจัดการให้ได้มากกว่าเงินปันผล 
สิ่งนี้เป็นปัจจัยหลักท่ีเรียกว่า Corporate Finance และคําถามท่ีว่าทําไมไม่ให้กองทุนอ่ืนไปเช่าต่อ เนื่องจาก
กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานมีความพิเศษ เป็นการให้บริการ Data Center ซ่ึงผู้เชี่ยวชาญในกรุงเทพฯ มีไม่กี่ราย 
และพื้นท่ีนี้ INET เลือกและต้องการเช่ากลับ เพราะ INET ไม่ต้องหาท่ีใหม่ การออกแบบได้มาตรฐาน ซ่ึงในทาง
บัญชีเช่าไปเช่ากลับแบบ 100% ทําไม่ได้ บริษัทฯจึงเช่า 9 ปี ต่อ 9 ปีไปเร่ือยๆ เพ่ือผลประโยชน์ด้านภาษีและ
บัญชี 

ปัจจุบันลูกค้าท่ีอยู่กับ INET 85% ใช้บริการ Data Center และ Capacity กําลังจะเต็ม 100% ปัญหา
คือเม่ือพ้ืนท่ีไม่พอให้บริการ กําไรท่ีได้จากการให้บริการมาจาก Cloud จึงจําเป็นต้องนํามาขยาย  Data Center 
ซ่ึงใน Phase 2 บริษัทใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท สร้างรอไว้ก่อน เพราะหากมีโอกาสทางการตลาดและ 
Data Center ไม่มีพ้ืนท่ีพอจะขายไม่ได้ อีกท้ังเห็นขนาดความต้องการมีความย่ังยืนสําหรับการเช่า 9 ปี ดังนั้น
การเช่าแบบเช่าไปเช่ากลับ ทําให้ได้ Volume สามารถเจรจาในราคาท่ีสมเหตุสมผล  

6. จากสไลด์ท่ีนําเสนอมี Data center 4 เฟส และในผังมีพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีใช่ร่วมกันทุก Phase และตอนนี้ยังไม่ได้
เปิดใช้ทุกเฟสจะคุ้มทุนหรือไม่ ซ่ึง 85% เป็นเพียง เฟส1 และจากท่ีเคยไปดู Data Center ในต่างประเทศ เขาจะ
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ดึง Member เข้ามาก่อน เพ่ือเป็นรายการส่งเสริมปีแรก เพ่ือให้เต็มก่อน เพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่ได้เพ่ิมข้ึนมากจาก
การเปิดเต็มทุก Phase หากใช้ส่วนกลางร่วมกัน จึงต้องการ Feedback ในส่วนนี้ว่าเป็นอย่างไร 

ตอบ จากท่ีได้นําเสนอข้อมูล Data Center ท้ัง 4 เฟส จะเห็นได้ว่ามีตึกแรกท่ีบริษัทฯสร้าง ลงทุน 750 ล้านบาท โดย
เงินลงทุนหลักคืองบประมาณส่วนของงานระบบต่างๆ  ในส่วน เฟส 2,3 และ 4 บริษัทฯลงทุนในสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็น
อาคารเท่านั้น ยังไม่รวมงานระบบ ถ้าจะสร้างครบทุกเฟสบริษัทฯต้องมีเงินลงทุนไม่ตํ่ากว่า 3,000-3,500 ล้านบาท 

7. อาคาร Utility ใช้ร่วมกันหรือไม่ในแต่ละเฟส 

ตอบ ในการออกแบบจะแยกตึกเป็นอิสระ Utility จะแยกเป็นอิสระ ถ้าดูจากผังจะเห็นว่าตัวตึกจะมี Visitor อยู่
ด้านหน้า ส่วน Data Center มีท้ังหมด 4 เฟส ท่ีไว้ Storage, Network และมี Utility คู่กันเสมอ ดังนั้นในแต่ละ
เฟสจะเป็นอิสระต่อกัน  

8. อยากเรียนถามผู้สอบบัญชีว่า ในกรณีท่ีจะรับรู้กําไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน กับการท่ีไม่รับรู้กําไรจาก
การขายสินทรัพย์เข้ากองทุน มีความแตกต่างใน Balance Sheet หรือไม่ และการรับรู้และไม่รับรู้กําไร จะ
กระทบ Equity หรือไม่ 

ตอบ: Transaction ท่ีเกิดข้ึนเป็นลักษณะ True sales จะเกิดกําไรจากการขายทรัพย์สิน ซ่ึงจะว่ิงเข้า Retained 
Earnings ซ่ึงทําให้บริษัทฯมีกําไรมากข้ึน แต่ภาพรวม Consolidate ทาง INET ต้องไปลงทุนในกองทุนอีก 30% 
ดังนั้น INET ต้องไม่รับรู้กําไรของตนเอง เพราะฉะนั้นกําไรอีก 30% จะถูกตัดใน Consolidate 

9. เม่ือมีกําไร ก้อนนี้เสียภาษีหรือไม่ 

ตอบ เสียภาษี ท้ังนี้รูปแบบของภาษี บริษัทอยู่ระหว่างหารือกับกรมสรรพากร ว่ารายการน้ีจะถือเป็นเงินกู้หรือ
เป็น Transaction ท่ีรับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายตามสัญญา เนื่องจากสัญญาท่ี INET ทําเป็นสัญญาระยะยาว ซ่ึง
อาจจะถูกตีความว่าการทําสัญญาระยะยาว จะต้องถูกรับรู้รายได้ตามสัญญา ซ่ึงจะมีการรับรู้รายได้ตามข้อตกลง
ตามสัญญา ท่ีมีความแตกต่างทางบัญชีท่ีรับรู้กําไรจากการขายท้ังจํานวน ดังนั้นถ้าวิธีการ 2 แบบนี้แตกต่างกัน 
สิ่งท่ีเกิดใน Balance Sheet อีกตัวหนึ่งคือ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี (Deferred Tax)  

10. เรียนถามที่ปรึกษาทางการเงิน ในการท่ีบริษัทฯจัดต้ังกองทุนข้ึนมา ธนาคารกรุงเทพจะเป็น Underwriter หรือ
ผู้อ่ืนเป็น Underwriter และมีความกังวลว่ากองทุนนี้จะขายหมดหรือไม่ 

ตอบ : หลังจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติรายการแล้ว บริษัทฯจะย่ืนเอกสาร Filing ต่อ ก .ล .ต . หากผ่าน
กระบวนการพิจารณาแล้วจะเข้าสู่กระบวนการแต่งต้ัง Underwriter ต่อไป สําหรับการเปิดขายกองทุนจะต้องดู
ท่ีราคาตลาด ณ วันท่ีออกและเสนอขาย 

11. จากท่ีเคยแจ้งในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 การเช่าพ้ืนท่ีกับ SCG อายุสัญญา 30 ปี ในขณะนั้น 
หากครบกําหนด คาดว่าจะต่อรองขอเช่าอีก 30 ปี ยังคงเป็นไปตามที่เคยแจง้ไว้หรือไม่ 

ตอบ: ในส่วนนี้ SCG ยังเปิดช่องให้ INET ต่อสัญญาได้ แต่เร่ืองราคาเช่าต้องตกลงกันอีกคร้ัง  

12. จากรายการในรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการอิสระ หน้าท่ี 29 จะเห็นได้ว่า จํานวน Rack ท่ีติดต้ังไว้ 
262 Rack จากท้ังหมด 492 Rack คิดเป็น 53% โดยประมาณ ดังนั้นในเฟส 1 53% คือรายได้เข้ามาเต็มแล้วใช่
หรือไม่ และเทียบแผนธุรกิจท่ีบริษัทได้นําเสนอไปในปีท่ีผ่านมา พ้ืนท่ีในการให้บริการน่าจะเต็มภายในปีท่ี 2 ใช่
หรือไม่ 
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ตอบ: จาก Rack ท่ีติดต้ัง 53% คือ การใช้งานจริง และมีรายได้เข้ามาเรียบร้อยแล้ว หากเทียบกับแผนธุรกิจ  
สมมติฐานเดิม INET-IDC3 เฟส 1 เป็นลักษณะ Site สํารอง ใช้ไฟไม่มาก แต่หน้างานจริงลูกค้าข้ึนเป็น 
Production ทําให้ใช้ไฟมาก ปัจจุบัน Phase1 เหลือพ้ืนท่ีเล็กน้อยเพ่ือสํารองลูกค้าท่ีใช้พ้ืนท่ีไม่มาก 

13. ขอให้ ผู้ตรวจสอบบัญชีชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ True sale  ว่าในกรณีท่ีไม่ใช่ True sale จะบันทึกยังไงในงบกําไร
ขาดทุน 
ตอบ เนื่องจากว่า รายการนี้เป็นการทําสัญญา ซ่ึงจะต้องอ้างอิงมาตรฐาน ฉบับท่ี17 เร่ืองสัญญาเช่า โดยแยกเป็น
สัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาเช่าการเงิน โดย True sale เป็นสัญญาเช่าการเงินซ่ึงรับรู้กําไร ณ วันท่ีมีการ
ขายออกไป แต่ถ้าไม่ใช่ True sale จะรับรู้เหมือนสัญญาเช่าดําเนินงาน ซ่ึงกรณีท่ีบริษัทฯมีข้อตกลงกับทาง
กองทุน โดยเอาผลรวมจากรายได้ท้ังหมดหารด้วยจํานวนปี และรับรู้ตามวิธี straight-line ส่วนขาท่ีจ่าย รับรู้
ตามสัญญาข้อตกลงเหมือนกัน  

14. การจัดต้ังกองทุนฯ จะแล้วเสร็จและสามารถ มีการโอน จําหน่าย หรือ ซ้ือขายกองทุนฯได้ในไตรมาสใด 
ตอบ ตามแผนการที่วางไว้ คือหลังจากประชุมวันนี้จะทําการย่ืน Filling ก.ล.ต.จะใช้เวลาภายใน 165 วัน คาดว่า
จะแล้วเสร็จประมาณไตรมาส 4 ปี 2562 

15. มีความม่ันใจ ได้อย่างไรว่า INET มีความสามารถในการจ่ายค่าเช่าให้กองทุนอีกถึง 26 ปี 
ตอบ INET ดําเนินธุรกิจด้าน Platform ซ่ึงต่อยอดจาก Data center แต่เม่ือเทียบกับทางเลือกอ่ืนท่ี INET ยังคง
ดําเนินธุรกิจด้าน Platform คือไปเช่า Data center ท่ีอ่ืน ซ่ึงต่อยอดเป็น Cloud Platform เช่นกัน ถ้าเทียบกัน 
กับการสร้างเองและเช่ากลับในราคาตลาด กับไปเช่าท่ีอ่ืนเป็นเวลา 9 ปี ถือว่ามีต้นทุนท่ีใกล้เคียงกัน จึงมีความ
ม่ันใจว่าจากการให้บริการดังกล่าว INET จะมีความสามารถในการจา่ยค่าเช่าให้กองทุน 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการ
เข้าทําธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ิมเติมแล้ว ประธานจึงขอเสนอวาระย่อยท้ัง 4 วาระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ 

วาระท่ี 2.1  พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมให้เช่า
ทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงดําเนินการกับกองทุนฯ 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าการเข้าทําธุรกรรมการกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน นั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาการเข้าทํา
รายการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกรรมท่ีสําคัญ 2 ธุรกรรมหลัก ดังต่อไปน้ี 

1. ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว  
บริษัทฯ ให้กองทุนเช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซ่ึงประกอบด้วย  

- อาคาร Data Center 
- อาคาร Utility รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า รวมถึงให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า  
- อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีข้ันสูง  
- มีระยะเวลาของสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 
- ขนาดของรายการอยู่ท่ีประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท 

2. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ  
บริษัทฯ จะตกลงดําเนินการในเร่ืองดังต่อไปน้ีเพ่ือเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือให้การดําเนินการ

ของธุรกิจให้บริการ Data Center เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบร่ืน โดยบริษัทฯตกลงจะดําเนินการในเรื่องสําคัญ เช่น  



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 

 

 หน้า 12 / 17  

(ก). ลงทุนซ้ือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ (ไม่ว่าจะเป็นการซ้ือเองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ) และ
รักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ดังกล่าวในสัดส่วนตามท่ีได้ตกลงกันในภายหลัง 

(ข). ดําเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาให้เชา่ทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาต่าง  ๆท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประกอบกิจการให้บริการ Data Center 

(ค). ให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเพ่ือชําระภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีเกิดข้ึนจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  
(ง). ข้อตกลงอ่ืนๆ และข้องดเว้นกระทําการตามท่ีได้กําหนดในสัญญาตกลงดําเนินการ 
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดย

พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงดําเนินการกับกองทุนฯ ดังรายละเอียดข้างต้น 
พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรม
ให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงดําเนินการกับกองทุนฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,611,655 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 500 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 2.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมเช่าช่วง
ดําเนินงาน และธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าการเข้าทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน นั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาการเข้าทํา
รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกรรมท่ีสําคัญ 2 ธุรกรรมหลัก ดังต่อไปน้ี 

1. ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน  
บริษัทฯ จะทําธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน โดยจะเป็นการเช่าช่วง (Sub-Lease) อาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของ

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซ่ึงประกอบด้วย 
- อาคาร Data Center 
- อาคาร Utility รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า รวมถึงให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า  
- อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีข้ันสูง  
- มีระยะเวลาการเช่าช่วงคร้ังละประมาณ 9 ปี บริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าช่วงดําเนินการใหม่ได้ ท้ังนี้ไม่

เกินระยะเวลาส้ินสุดของสัญญาเช่าทรัพย์สนิระยะยาว ซ่ึงสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588  
- ขนาดของรายการอยู่ท่ีประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท 

2. ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน 
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ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดต้ังกับสํานักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะ
ซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจํานวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจํานวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจํานวนหน่วยลงทุนท่ีออกและ
เสนอขายทั้งหมดของกองทุนฯ ในคร้ังแรก  

จํานวนเงินค่าซ้ือหน่วยลงทุนข้ึนอยู่กับราคาเสนอขายและข้ึนอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ หลายประการ เช่น สภาวะของตลาด
ทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนในช่วงนั้น เป็นต้น  

โดยคํานวณตามขนาดของกองทุนฯ อยู่ท่ีประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท  ค่าซ้ือหน่วยลงทุนท่ีบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องชําระให้แก่กองทุนฯ อยู่ท่ีประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการท่ีได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดย
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน และธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ ดังรายละเอียดข้างต้น 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติการเข้าทํารายการที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทําธุรกรรมเช่า
ช่วงดําเนินงาน และธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,611,655 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 500 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 2.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือ
หน่วยลงทุน และ/หรือ การดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้อง 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าในการเข้าทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานตามรายละเอียดในวาระท่ี 2.1 และ 
วาระท่ี 2.2 ข้างต้นนั้น จําเป็นต้องพิจารณาให้บริษัทฯ เข้าทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงธุรกรรม ดังต่อไปน้ี 

(ก). สัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว สัญญาตกลงดําเนินการ สัญญาเช่าช่วงดําเนินงาน และ/หรือ สัญญาอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

(ข). ลงนามในร่างหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  
(ค). เข้าทําสัญญารับประกันการจัดจําหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ (Underwriting Agreement) 
(ง). เข้าทําสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือจองซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จํานวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนท่ีออก

และเสนอขายคร้ังแรก หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 950 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอในวาระท่ี 2.2 ข้อ 2 
(จ). เข้าทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เพ่ือให้ธุรกรรมต่างๆ ท่ีได้รับมอบหมายสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ 
ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วง
ดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดข้างต้น 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ การ
ดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,611,655 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 500 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 2.4 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายและมอบอํานาจที่เก่ียวข้องในการเข้าทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน 
และ/หรือ การดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวข้องตามท่ีระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ข้างต้น 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้การเข้าทํารายการกับกองทุนรวมโรงสร้างพ้ืนฐานเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้จึง
ต้องพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวมีอํานาจในการ
พิจารณา  เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกําหนด 
เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์สําหรับการเข้าทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานธุรกรรมให้
เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ การดําเนินการอ่ืน
ใดท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีระบุในวาระท่ี 2.1 ถึง วาระท่ี 2.3  ข้างต้น เพ่ือให้การเข้าทําธุรกรรมดังกล่าวสําเร็จเสร็จสิ้น ซ่ึงรวมถึงแต่ไม่
จํากัดเพียง การกําหนด การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเข้าทําและลงนามในสัญญาและเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐานตามท่ีระบุในวาระท่ี 2.3 ข้างต้น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรกํากับดูแลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
สํานักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และมีอํานาจในการลงนามว่าจ้างบุคคลใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการทําธุรกรรมกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนดําเนินการต่างๆ ตามที่จําเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับเร่ืองดังกล่าวข้างต้น 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายในการเข้าทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรม
เช่าช่วงดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ข้างต้น ดัง
รายละเอียดข้างต้น 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติการมอบหมายและมอบอํานาจท่ีเกี่ยวข้องในการเข้าทําธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงดําเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงดําเนินงาน ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน และ/หรือ 
การดําเนินการอ่ืนใดท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,611,655 99.9998 
ไม่เห็นด้วย 500 0.0002 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมถึงธุรกิจท่ีบริษัทขยายใน
อนาคต บริษัทจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมอีก จํานวน 3 ข้อ คือ ข้อ 38  ข้อ 
39 และ ข้อ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 38 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้การรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมท้ังการออกใบรับรอง
ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหรือบุคคลโดยท่ัวไปในนามของ
ตนเอง หรือรับบริการและบริการการประกอบการรับรองให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีมี
ความประสงค์จะออกใบรับรองลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ 39 ให้บริการพร้อมจําหน่ายอุปกรณ์ ผลิต ประกอบอุปกรณ์เคร่ืองบินไร้คนขับท่ีควบคุมด้วยวิทยุ
ทางไกล (Unmanned Aerial Vehicle) 

ข้อ 40 ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านดิจิทัล (Digital Service) แบบครบวงจรและธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่อง 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพ่ือให้
สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมถึงธุรกิจ Digital Services ท่ีบริษัทจะขยายในอนาคต 

จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์ในข้อ 40  มีเนื้อหาท่ีครอบคลุมกับการดําเนินธุรกิจของ INET อยู่แล้ว ใช่หรือไม่ และในข้อ 38 และ
ข้อ 39 ก็เป็นสว่นหนึ่งของข้อ 40 แล้วเพราะเหตุใดจึงแยกออกมา 

ตอบ เนื่องด้วยวัตถุประสงค์นี้ได้เขียนมาต้ังแต่ปี 2539 โดยไม่ได้แก้ไข ในสมัยก่อนไม่ได้เรียก Digital service แต่
ใช้คําว่า Internet หรืออ่ืนๆ ดังนั้นเพ่ือจะให้วัตถุประสงค์ตรงและครอบคลุม รวมไปถึงการดําเนินติดต่อ
หน่วยงานอ่ืนๆ และการดําเนินงานในอนาคตล่วงหน้า 

เม่ือไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท 
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พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,612,155 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในวาระท่ี 3 ข้างต้น ท้ังนี้ ให้บุคคลท่ี
คณะกรรมการมอบหมายให้ทําการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของ
บริษัทตามวาระท่ี 3  

จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คําถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมลงมติในวาระนี้ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียง
ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 274,612,155 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เม่ือท่ีประชุมได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหน่ึงแล้ว ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ท้ังหมดอาจขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

จากน้ัน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจาก 
ท่ีกําหนดในวาระท่ีกล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอ่ืนท่ีประชุมพิจารณา  

เม่ือไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระท้ังหมดตามท่ีกําหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 16.34 น. 

 
 
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์) 

                                         ประธานกรรมการ 
 
 
 

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 
รักษาการเลขานุการบริษัท 
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ประวัติโดยสงัเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 
ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ 

อายุ 74 ป ี

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ  
ท่ีอยู่ 

7 พฤศจิกายน 2487 
ไทย 
5 ซอยพัฒนเวศม์ 11 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 

ตําแหน่งในบริษัทฯ  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท 

วาระการดํารงตําแหน่ง  คร้ังท่ี 1 / ป ี2544 - 2546 
คร้ังท่ี 2 / ปี 2546 - 2559 
คร้ังท่ี 3 / ปี 2549 – 2551 
คร้ังท่ี 4 / ปี 2551 – 2553 
คร้ังท่ี 5 / ปี 2553 – 2555 
คร้ังท่ี 6 / ปี 2555 – 2557 
คร้ังท่ี 7 / ปี 2557 – 2559 
คร้ังท่ี 8 / ปี 2559 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอก สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทํางาน 
2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 
- ประธานกรรมการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



 
 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
2551 – ปัจจุบัน 

บริษัทอ่ืน 
2549 – ปัจจุบัน 

องค์กรอ่ืน 
2548 – ปัจจุบัน 

 
2558 – ปัจจุบัน 

 
- ประธานกรรมการ บจก.เน็ตเบย์ 

 
- กรรมการบริหาร บจก.คลื่นปัญญา 

 
- ท่ีปรึกษาอาวุโส สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- เลขาธิการ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 คร้ัง จาก 11 คร้ัง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังให้กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสงัเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 
นางสาวกัลยาณี  กิตติศาสตรา 

อายุ 60 ป ี

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ  
ท่ีอยู่ 

5 ธันวาคม 2501 
ไทย 
อาคาร 1 ชั้น 5 โซน A บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ่ 
แจ้งวัฒนะ 89/2 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 10120 

ตําแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ   

วาระการดํารงตําแหน่ง  คร้ังท่ี 1 / ป ี2561 – ปัจจุบัน (ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์) 

การศึกษา 
 

- วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

- MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย (AIT) 

- คุณวุฒิเพ่ิมเติม Executive Master of Business Administra-
tion (EMBA) 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

การอบรมหลักสูตรอ่ืนๆ - หลักสูตร Digital Economy for Management (DE4M) รุ่นท่ี 7 
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

- หลักสูตร Digital Economy ประจําปี 2560 จัดโดยสถาบัน
พัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC Academy) ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และธนาคารโลก (Work Bank) 

- หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นท่ี 7  
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) 



 
 

- หลักสูตรตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development 
Plan : IDP) เร่ืองเทคนิคการแก้ปญัหาและตัดสินใจ รุ่นท่ี 5 จัด
โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ 

- หลักสูตร ผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีทียุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

ประวัติการทํางาน 
2561 – ปัจจุบัน 

บริษัทอ่ืน 
2559 – ปัจจุบัน 
2558 – 2559  
2558 – 2559  
 
2556 – 2557  

 
- กรรมการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักยุทธสาสตร์ บมจ.ทีโอที 
- กรรมการ บจก.เทรดสยาม 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บมจ.ทีโอที 

- ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ทีโอที 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 3 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นางสาวกัลยาณี  กิตติศาสตรา  มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ 
และประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังให้กลับ
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสงัเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 
นางสาวนิโลบล  ต้ังประสิทธ์ิ 

อายุ 59 ป ี

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาติ  
ท่ีอยู่ 

4 กันยายน 2502 
ไทย 
18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

ตําแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ  กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการ
ตรวจสอบ  กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

วาระการดํารงตําแหน่ง  คร้ังท่ี 1 / ป ี2557 - 2559 
คร้ังท่ี 2 / ปี 2559 - ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LL.M.”) โรงเรียน
กฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปิล,ฟิลลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย 
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

- เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)  
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย( IOD) 

ประวัติการทํางาน 
2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 

 

- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



 
 
2559 – ปัจจุบัน - กรรมการกํากับดูแลกิจการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอ่ืน 
2547 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน  
2548 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

 

- กรรมการ บจก.เซเบอร์ ทราเวล เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี 
- กรรมการ บจก.ฮานนา อินสทรูเม้นทส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจก.ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
- กรรมการ บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
- กรรมการ บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ บจก.สํานักงานท่ีปรึกษาภาษีเอสซีแอล 
- กรรมการ บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี จีพี 
- กรรมการ บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ี ดีอาร์ 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2561 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 - เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 11 คร้ัง จาก 11 คร้ัง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10 คร้ัง จาก 10 คร้ัง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2 คร้ัง จาก 2 คร้ัง 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 4 คร้ัง จาก 4 คร้ัง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไม่มี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของ
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธ์ิ  เป็นกรรมการอิสระเดิมท่ีดํารงตําแหน่ง
น้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซ่ึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังได้นําความรู้ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จงึ
เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังให้กลับเข้า
ดํารงตําแหนง่กรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ 

 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสงัเขปของบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเพื่อพจิารณาเลือกต้ัง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 
นายชวลิต  จินดาวณิค 

อายุ 56 ป ี

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ท่ีอยู่ 

13 มกราคม 2506 
ไทย 
238/355 วินด์รัชโยธินคอนโดมิเนียม ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขต
จตุจกัร กรุงเทพ 10900 

ตําแหน่งในบริษัทฯ  -ไม่มี- 

วาระการดาํรงตําแหน่ง  -ไม่มี- 

การศึกษา 
 

- Master of Business Administration Eastern Michigan           
University, U.S.A. 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (เครื่องกล) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ  - หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) สมาคม
บริษัทจดทะเบียนไทย 

- หลักสูตร Director Certification Program Update (DCPU) สมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermedi-
aries (CGI) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

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

- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย  

- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) สมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) สมาคม
ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



 
 

- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย 

การอบรมหลักสูตรอื่น ๆ - หลักสูตร TLCA Executive Development program รุ่นท่ี 2 (EDP) 
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประวัติการทํางาน (กลุ่มธุรกจิการเงนิเกียรตินาคินภัทร) 
2555 – ธ.ค.2561 
2550 – ธ.ค.2561 
2550 – ธ.ค.2561 
2555 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2554 – เม.ย.2560 

 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
  
กิจการอ่ืนท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน 

2552 – 2559 
2553 – 2559 
2552 – 2559 

 

- รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

- ประธานสายการเงินและงบประมาณ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารเกียรตินาคิน จํากดั (มหาชน) 

- กรรมการ บมจ.ทุนภัทร 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ทุนภัทร 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลกัทรัพย์ ภัทร 

- กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์ ภัทร 

- กรรมการ กรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์จดัการกองทุนภัทร 
 

- ไม่มี - 
 

- กรรมการ บจก.สํานักกฎหมายเอราวณั 

- กรรมการตรวจสอบ บจก.หลักทรัพย์ เคเคเทรด 

- กรรมการ บจก.หลักทรัพย์ เคเคเทรด 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดสว่นการเข้าประชุมปี 2561 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 

สัดสว่นการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 -ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธกีารสรรหา 
 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกล่ันกรองข้อเสนอแนะของกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า  
นายชวลิต  จินดาวณิค  เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือใหม่ มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ี
เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ี
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เป็นกรรมการอิสระแทน 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 4    

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีด าเนินการดังนี้ 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท  ตามข้อบังคับข้อ 25 ของบริษัทก าหนดให้มีคณะกรรมการบริษัท ไม่น้อย
กว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับ
เลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
โดยข้อบังคับบริษัทข้อ 26 ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้ 
 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ 
ก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
 3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมี 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่จะพึงมีให้เลือก  โดยวิธีจับ
ฉลากเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการที่จะพึงมี  

 ตามข้อบังคับข้อ 31 ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือก
บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

 ตามข้อบังคับข้อ 32 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ        
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท และเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง       
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ    
บริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท  

องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 



แนวทางการก าหนดคุณสมบัติและความรู้ความช านาญของกรรมการ 
ในการกลั่นกรองรายช่ือผู้ที่จะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทาง

ตามแนวปฏิบัติที ่ด ีในการสรรหาและแต่งตั ้งกรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยค านึงถึง
องค์ประกอบดังน้ี 

1. คุณลักษณะท่ีต้องการในกรรมการแต่ละคน 
พิจารณาและก าหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น  

 ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 
 การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment) 
 ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
 ยึดมั่นในการท างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
 คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความส าคัญ 

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

 ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
 การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human 

Resource Management) 
 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
 การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
 ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 
 การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 
 การก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู ้ความช านาญเฉพาะด้านอื ่นๆ ที่

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

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้จัดท าตารางความรู้ความช านาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อ
พิจารณาว่าคณะกรรมการที่ด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มีความรู้ความช านาญครบถ้วนตาม       
ความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความช านาญในด้านใดเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วน         
มากยิ่งข้ึนหรือไม่อย่างไร 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5 

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

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

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือ           
โดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

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

 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน         
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะท าให้
ขาดความเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ทั้งนี้  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทก าหนดเท่ากับข้อก าหนดขั้นต่ าของเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ       
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ก าหนดไว้ 



  สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 

 

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การท างานของผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131) 
อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

64 ปี  
 บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 นิติศาสตร์บณัฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบัญชี จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต(สาขาการเงิน) จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต(สาขากฏหมายเศรษฐกิจ) จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการผู้จดัการ บริษัท ส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ  จ ากัด   
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  บริษัท 2S เมทัล จ ากัด (มหาชน) 

2. นางสาวจินตนา  มหาวนิช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687) 

อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

50 ปี  
 บัญชีบัณฑิต จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
 บัญชีบัณฑิต จาก  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์และตลาด

หลักทรัพย)์  
 ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธปีฏิบัติใน

ด้านการลงทุน และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากกรมการประกันภยั) 
 หุ้นส่วน บริษัท ส านักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด    

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7   
 

ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด 
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าช่ือกันท าหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 17. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวนั้น คณะกรรมการจะต้องมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และให้ลงพิมพ์โฆษณาใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัทติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วันก่อนวันประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนั้นต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ 
หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชุมสามัญประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดท าไปในระยะเวลาที่ล่ วงมาและเสนอความคิดที่จะ
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 านวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมสีิทธิออกเสยีงได้หุ้นละหนึ่งเสยีงตามจ านวนหุ้นที่ตนม ีโดยผู้ถือหุ้นมีสทิธิมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเอง หรือ
จะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติ ให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมก าหนด 

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

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

(1) จ านวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ช่ือของผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ          
มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน 
โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุม แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ใน 
ที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม 
ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคน
หนึ่ง ท าหน้าที่ประธานท่ีประชุมครั้งนั้นได้ 

ข้อ 23. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามล าดับระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนล าดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ 



 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ ถือหุ้นเสนอ          
ไม่เสร็จ ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจ าเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ท่ีประชุมก าหนด สถานท่ี วัน และเวลาที่จะ
ประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่8 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อน ามาแสดงดังน้ี  

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ข) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 
(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะ

เป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทนนิติ

บุคคลลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนพร้อมประทับตรา

ส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจ
กระท าแทนนิติบุคคล 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรอืผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแตก่รณี ท้ังนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

 



 

(ก)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผูกผันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือ
ข้อจ ากัดอ านาจในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งส านักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

4.  หากผู้ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 

         เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

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

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่
เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

8. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้ งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

9. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือก ากับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 



 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 24 เมษายน 2562 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 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นลงทะเบยีน 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอท ีอาคาร

ไทยซัมมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบคุคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

ในแต่ละวาระเฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในแต่ละวาระเจา้หน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 

พิธีกรสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 



สิ่งท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10 

ประวัติโดยสงัเขปของกรรมการอิสระท่ีได้รับมอบหมายให้เปน็ผู้รับมอบฉันทะแทนผูถื้อหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ชื่อ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย 
ตําแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 70 ปี 
ท่ีอยู่ : 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงวังทองหลาง เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพฯ  
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 

ชื่อ : นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ 
ตําแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 64 ปี 
ท่ีอยู่ : บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 
27 ถนนสีลม เขตบางรัก กทม.                                                
การมีส่วนได้เสียในวาระการประชุม :  วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการ
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

 





สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 11 
 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

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

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่               
Shareholder registration number Written at               

 วันที่ เดือน    พ.ศ. 
  
 Date          Month              Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                 สัญชาติ     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 ากดั )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 Being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”) 

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

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

  หุ้นบุริมสิทธิ                หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ    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                                                   อาย ุ           ป ีอยู่บ้านเลขที ่                 
Name                                               age            years residing/located at no. 
ถนน                                 ต าบล/แขวง     อ าเภอ  
Road                                 Tambol/Kwaeng                Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/Anyone of these persons 

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

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

20) 



 

 

 
 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ 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 
 นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ Ms. Narumol  Wangsatorntanakun 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  10 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562) (Details of members of the Independent Directors of 
the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2019 Annual 
General Meeting of Shareholders) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรร มการ
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2562 ในวันที่   
24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 
24, 2019 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

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

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

วาระที ่1 เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ )ถ้ามี(  

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

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

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



 

 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  

Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2019 which held 
on February 14, 2019    

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561   

Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2018  

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 
31, 2018, audited by the Certified Public Accountant  

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2561 
Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and 2018 dividend payment 

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
            Approve Disapprove Abstain 

 

 

 



 

 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2562  

Agenda item no. 6 To consider the Election of Director in Replacement of director who retired by rotation for the year 2019  

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

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

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

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 
การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้ 

The election of the individual director , namely;  

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์/ 1. Prof. Dr. Pairash Thajchayapong 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

2. นางสาวกัลยาณ ีกิตติศาสตรา / 2. Ms. Kunlaryarnee Kittisadtra  

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

3. นางสาวนโิลบล ตั้งประสิทธิ ์/ 3. Ms. Nilobon Tangprasit 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. นายชวลิต จินดาวณิค / 4. Mr. Chavalit Chindavanig 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

Agenda item no. 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
 The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it 

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 
 



 

 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 
Agenda item no. 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2019  

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

Agenda item no. 9 To approve the amendment to Section 4 of the objectives of the Company and amendment to Article 
3 of the Company’s Memorandum of Association 

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่ม
ข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 

Agenda item no. 10 To approve the amendment to the Articles of Association by amending Clause 38 and inserting new 
Clause 38/1 

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      Approve Disapprove  Abstain 

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

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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 เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท 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. 

 
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
 

 
หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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 าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ 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 ากดั )มหาชน(  
A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

 
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2019 Annual General Meeting of Shareholders on April 24, 2019 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. 
 
 วาระที ่  เรื่อง   

Agenda item no. Re : 

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

appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

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

 วาระที ่  เรื่อง   

Agenda item no. Re : 

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

appropriate.  

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

 วาระที ่  เรื่อง   

Agenda item no. Re : 

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

appropriate.  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 

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

  



 

 

 วาระที ่  เรื่อง   

Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที ่  เรื่อง   

Agenda item no. Re : 

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

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

 วาระที ่  เรื่อง   

Agenda item no. Re : 

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

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

 

 
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor 

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

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

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

(...…………………...…………………….) 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่12 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ส าหรับดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2561 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจ าปี 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในส่งมาด้วยล าดับที่ 12) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

ส าหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 

หมายเหต:ุ    กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

ส าหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code    

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม                                                                                                
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที ่13 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2562 
ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
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