
 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

บริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) 
วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอท ีอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
 

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 11.30 น. 
 

 

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019  
ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ร่วมประชุม ในสถานการณ์ COVID-19 จึงขอเสนอแนวปฏิบัติในการเข้า

ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้ 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู ้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่อ
อันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรเป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ 
น้อยกว่า 14 วันเข้าร่วมการประชุม 

2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าห้องประชุม เพ่ือเฝ้าระวัง คัดกรอง และป้องกันการ
แพร่ระบาดที่อาจเกิดข้ึน ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีอาการเก่ียวกับโรคทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่
อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม  เพื่อความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทุกท่าน 

3. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ควรมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมแทน 

4. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าทางบริษัทได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อน
เริ่มการประชุม อย่างไรก็ดีบริษัทขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่
ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 

ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 

 

**ไม่มีการแจกของที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีม่าร่วมประชุม** 
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ที่ INET OM 0090/03/2020 

วันท่ี 19 มีนาคม 2563 
       
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม 
1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และสรุปข้อมูลทางการเงินใน

รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4) 
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญช ี(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 
7. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
9. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
10. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

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

http://ir.inet.co.th/) 
12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2562 
13. แผนที่แสดงสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

  
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2563 ในวันพุธที่  22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์  ช้ันไอที   
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน ) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  เลขที่  1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่   
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
 
วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ (ถ้ามี) 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
 
วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  24 เมษายน 2562 

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) 

http://ir.inet.co.th/
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ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 และได้จัดทำรายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://ir.inet.co.th/)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
24 เมษายน 2562 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา

ด้วยลำดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562  
ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้
บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี งบการเงินของบริษัทดังกล่าว
ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 สามารถ
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 

หน่วย : ล้านบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
งบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพย์รวม 
- หนี้สินรวม 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
6,377 
4,481 
1,896 

 
5,220 
3,397 
1,823 

 
6,257 
4,350 
1,907 

 
5,159 
3,299 
1,860 

http://ir.inet.co.th/
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รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
งบกำไรขาดทุน 

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

 
1,882 
2,013 

169 
0.34 

 
1,466 
1,673 

152 
0.35 

 
1,837 
2,003 

169 
0.34 

 
1,510 
1,813 

232 
0.46 

งบกระแสเงินสด 
- เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 
- เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน 
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 

 
(16) 

(552) 
552 
(16) 
48 
32 

 
106 

(460) 
358 

4 
44 
48 

 
(34) 

(476) 
500 
(10) 
35 
25 

 
95 

(421) 
330 

4 
31 
35 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  

วาระที่ 5   พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำป ี2562 

ความเป็นมาและเหตุผล  : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุ
จำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท 

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการ จำนวน 169,557,665 บาท และหักเงินสำรองตามกฎหมาย (5%)  8,477,883.25 บาท  

สืบเนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุน เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่าง
ดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน และพัฒนาบริการใหม่ๆ  จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562  

ข้อมูลสรุปการจดัสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผล ตั้งแต่ป ี2560 – 2562 ดังนี ้
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2560 2561 2562 

1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 313,118,052 232,408,746 169,557,665 
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) 15,655,902.60 11,620,437.30 8,477,883.25 
3. คงเหลือ กำไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2) 297,462,149.40 220,788,308.70 161,079,781.75 
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 21.16 30.00 - 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)  62,938,644.82 66,236,492.61 - 
6. จำนวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 500,041,575 - 
7. เงินปันผลประจำปตี่อหุ้น (บาท/หุน้) (5)/(6) 0.1259 0.1325 - 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตาม
กฎหมายจำนวนเงิน 8,477,883.25 บาท  และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่6   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) 
ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน 
ในปี 2563 ทำให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน 

 ปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ*  กรรมการ  
 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ  
 3. นางสาวธันวด ีวงศ์ธีรฤทธิ์  กรรมการ 
 4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการ  
หมายเหตุ: 1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มีผลต้ังแต่วันที ่12 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป 

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นราย
ใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท  

ความเห็นของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ : ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคล ท้ัง 4 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยมีความเห็นดังน้ี 

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล และ นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
ของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าท่ี ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้
ข้อช้ีแนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งมา 5 วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์และ
ความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

ความเห็นของกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและออก
ตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และ
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ประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ  กรรมการ  
 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ  
 3. นางสาวธันวด ีวงศ์ธีรฤทธ์ิ  กรรมการ 
 4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการ  
 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เสนอค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี  2563 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเท่ากับปี 2562 เป็น
จำนวนเงิน 6.5 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี ้

ค่าเบี้ยประชมุ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชดุย่อย 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
-รองประธานกรรมการชุดยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 

2. โบนัสกรรมการ : ไมม่ ี

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้ 

1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวน 6,500,000 บาท  
2) โบนัสกรรมการ : ไม่มี 
3) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) 
ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ 
ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณา
คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็น
อิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีและข้อเสนอของ บริษัท 
สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจาก
รอบปีบัญชี 2561 -2563  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2563 ดังนี ้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ 
งบการเงินของบริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 2 ปี (ปี 2561 – 2562) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล 10305 - 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบ
การเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท 
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,950,000 1,940,000 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง 

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้รับคัดเลอืกเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สำหรับปี 2563 ด้วย 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน  

2563 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 หรือหนังสือมอบฉนัทะแบบ ก. 
หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วย
ตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที ่11 มอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่10  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
นำมาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 9 โดยบริษัท จะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่7 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ในการนี้ บริษัท จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้ งแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม 
ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

อนึ่ ง บริษั ทฯ ได้ กำหนดราย ช่ือผู้ ถื อหุ้ นที่ มี สิ ทธิ ในการ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจำปี  2563 
(Record Date) ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563       

     
  ขอแสดงความนับถือ 
 

                
 

 ( นางมรกต กุลธรรมโยธิน ) 
       กรรมการผู้จัดการ 

 โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ :  
นางสาวพรวิสาข์ มังกิจ หรือ นางสาวศิริพร สื่อเสาวลักษณ์ หรือ นางสาวพลอยไพลิน โยธา 
สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
โทร. 02 257 7000 หรือ Email: inet-om@inet.co.th  

http://ir.inet.co.th/
mailto:inet-om@inet.co.th
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2562 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ช้ัน ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.33 น. 

นายสิรณรงค์ พิลา (“พิธีกร”) ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (“ที่ประชุม”)  ว่า ปัจจุบันบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,041,575 บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 
500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 
500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมีจำนวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 คน และรับมอบฉันทะให้
เข้ามาประชุมแทนจำนวน 14 คน นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 265,234,463 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.04 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

เปิดการประชุม 
พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนท่ีได้รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

2. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

3. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

4. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

6. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก
เสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

7. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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9. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจาก
เสียงท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของ
ท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

11. ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้
ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่
บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว นำมา
นับคะแนนต่อไป 

12. ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือ
ช่ือของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นำส่งบัตร
ลงคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน 

13. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไมไ่ด้ลงลายมือช่ือของท่านผู้ถือหุ้น 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือกำกับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

14. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
15. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
16. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้ง

ต่อที่ประชุมถึงช่ือของท่านผู้ถือหุ้น หรือช่ือของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม 
แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม 

ทั้งนี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไม่ระบุ
ช่ือ-สกุล ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ในแต่ละประเด็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ
มอบฉันทะท่านใด ต้องการให้บริษัทบันทึกช่ือ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งความประสงค์ 
แล้วจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม 

17. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้น ๆ หรือในวาระที่
เหลือท้ังหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีเจ้าหน้าที่
ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้
สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ  

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถาม  

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ
แนะนำกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี 

ปัจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจำนวน 12 ท่าน และมาประชุมในวันนี้จำนวน 11 ท่าน ดังนี้ 

กรรมการที่เข้าประชุม  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ ประธานกรรมการกำกบัดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ 
3. นายมรกต เธียรมนตรี กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ 
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4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการ 
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ  
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
7. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ 
9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 
10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกำกับดแูลกิจการ 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ 
ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.97 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อำนวยการอาวุโส 
4. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อำนวยการอาวุโส 
5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท สำนักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 
คุณจินตนา เตชะมนตรีกลุ คุณจินตนา มหาวนิช และคณุนิภา ชาวสมุน 
ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด 
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคุณสรศักดิ์ เจริญวัย ประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนดังกล่าว 
วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

1. บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอช่ือบุคคลเข้า
ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2562 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอช่ือบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท 

2. ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐานซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”) เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 น้ัน 

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามข้อหารือจากสำนักงาน กลต. และการเตรียมเอกสารต่างๆ 
เพื่อยื่น filing กับสำนักงาน กลต. 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารดำเนินการติดตามและรายงานความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่
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ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/) 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสยีงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265,248,963 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 

5.59 นาที) สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์  
• เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีช้ันนำ มีความน่าเช่ือถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อ

พัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป 

 ภารกิจ 
• เปลี่ยนนวัตกรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
• ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
• ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ลูกค้าคนไทยที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศไทย 
• เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง 

คุณค่าหลัก 
• นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนา

อย่างไม่หยุดนิ่ง 
• ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่

บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว 
• ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ทำงานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความ

กระตือรือร้น ทำงานอย่างคึกคัก  
• ความซื่อสัตย์เช่ือถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ทำธุรกิจด้วย 

พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นท่ีน่าไว้วางใจทั้งต่องาน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
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INET Roadmap  
• ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 
• ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
• ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband 
• ปี 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
• ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
• ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
• ปี 2561 เน้นการให้บริการในรูปแบบ Platform as a Services 

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

ผลการดำเนินงาน 
                                                                หน่วย : ล้านบาท 

  2559 2560 2561 
รวมสินทรัพย ์                2,589                 4,207               5,205  
รวมหนี้สิน                1,236                 2,311               3,382  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 1,353                 1,896               1,823  
รายได้รวม                1,001                 1,541               1,673  
รายได้จากการดำเนินงาน 858  988               1,466  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ              84             376           153  

 

รายได้แยกตามบริการ 
                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายได้แยกตามบริการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
Cloud Solutions 430 481 843 
Internet Access 153 213 333 
Co-Location 146 185 209 
EDC Network Pool 28 35 40 
Software Services & Other 101 75 41 

 

ก้าวย่างท่ีสำคัญปี 2561 
• บริษัทฯ มีลูกค้าเติบโตขึ้น ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 จำนวน 810 ราย , 1,405 ราย และ 2,149 ราย ตามลำดับ 
• บริษัทฯ เพิ่มบริการ Platform ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 4 แพลตฟอร์ม และขยายพื้นท่ีให้บริการ Co-

location ไปยัง INET-IDC3 Phase 2 
• บริษัทขยายมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้น ได้แก่  

- มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) สำหรับการให้บริการ  Cloud และ Online 
Payment  

- มาตรฐาน ISO 27018:2014 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จาก Certification Body (SGS) 
และเป็นรายที่ 5 ของโลก 

• บริษัทฯ ได้รับรางวัล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ 
(HPE), NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบริษัท  นูทานิกซ์  ประเทศไทย จำกัด  และ 
Innovative Organization 2018 จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 



 

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่1 

   

หน้า 6 / 18 

• บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก เดลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ ( Cloud Service Provider หรือ 
CSP) รายแรกของประเทศไทย 

• บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย
จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับโครงการ และเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2561 ได้รับการรับรองเป็นบริษัทใน “โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 

• บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมา จัดกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ทาสีอุโบสถ ณ วัดป่าไผ่  
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี"  ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561  โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ เปิดรับสมัครทีมงานจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม  ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และ
ชาวบ้านในชุมชนตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ที่มีจิตศรัทธาเข้าร่วมโครงการฯถือเป็นการบูรณะ
อุโบสถ บำรุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานให้คงอยู่กับชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบต่อไป 

• จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เปิดโลกทัศน์
ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับมหาวิทยาลัยช้ันนำ และหน่วยงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายโดย
วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อจะได้นำความรู้เชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อไป   

• ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และชาวบ้านในชุมชนตำบลบ้านป่า ผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมงานทำบุญ
ทอดกฐินสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่  15 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวังกวาง ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย  
จังหวัดสระบุรี  โดยได้รับการสนับสนุนเงินทำบุญจากผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  ทั้งนี้ เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัท วัด และชุมชนในการร่วม
ทนุบำรุงพุทธศาสนาร่วมกัน  

• จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" แค่แยก ก็ได้ให้ โดยการแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ และทิ้งลงถังที่จัดเตรียม
ไว้ ตั้งแต่วันท่ี 29 กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นำขยะเหล่านี้ไปขายและนำไปจัดกิจกรรมให้เด็กพิการซ้ำซ้อน 
ณ บ้านเด็กรามอินทรา ภายในเดือนเมษายน 2562 

• บริษัทฯ ส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร่
นวัตกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

• บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  โดยมีผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. การรับรู้รายได้บริการ Cloud ภาพรวมทั้งปีมีการเติบโตจากปีก่อน 75% ซึ่งหากพิจารณารายไตรมาสพบว่า  
มีเติบโตในอัตราที่ไม่เท่ากัน เกิดจากจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud เพิ่มขึ้นลดลงใช่หรือไม่  
ตอบ รายได้จากให้บริการ Cloud เดิมในการบันทึกบัญชีจะจัดหมวดเฉพาะอุปกรณ์ Server Storage เท่านั้น 
ต่อมามีการพัฒนาบริการเพิ่มเติม อาทิ Platform ของ Cloud , บริการ VDI จึงมีการจัดหมวดการบันทึกบัญชี
ใหม ่จึงทำให้งบการเงินรายไตรมาสมีอัตราเติบโตที่ไม่เท่ากัน 

2. ปัจจุบันมีคู่แข่งในตลาดรายใหญ่ที่มี Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 มีผลต่อการแข่งขันในอนาคตหรือไม่  
ตอบ การทำ Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 ของคู่แข่งเป็นลักษณะการลงทุนให้เอกชนรายใหญ่เช่าใช้ 
สำหรับบริษัทการให้บริการจะเน้นลูกค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งการสร้าง Data Center มาตรฐานระดับ 
Tier 3 ของบริษัท จึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท   

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
ประธานมอบหมายให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอยีด

ของวาระ โดยนายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท 
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่าน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
รหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
ปี 2561  บริษัทมีสินทรัพย์ 5,205  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 998 ล้านบาท หรือ 23.72%  เมื่อเทียบกับ ปี 2560  เกิดจาก

การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์  ซึ่งเป็นแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต  และการขยายธุ รกิจของบริษัทให้เป็นไป
อย่างต่อเนื่อง  บริษัทมีหนี้สินรวม 3,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,071 ล้านบาท หรือ  46.36%  เมื่อเทียบกับ ปี 2560  เกิดจากการ
บริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน  และรายรับที่เกิดขึ้น  ประกอบกับการพิจารณาความสามารถ
ในการชำระหนี้ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม  สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น 1,823 ล้านบาท ลดลง 3.88% เมื่อเทียบกับปี 2560 
เกิดจากการการวัดมูลค่าลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

รายได้ตามลักษณะการดำเนินธุรกิจ 
ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services  จำนวน  843  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจำนวน  362 ล้านบาท  

หรือ  75.35%  จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  เกิดจากการที่บริษัทมีบริการ Cloud  หลาย  Platform  และยังมี Service 
on top  อาทิ  VDI  และ  Zimbra Mail  ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลายกลุ่ม  ประกอบกับบริษัทเปิด
โอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจได้ทดสอบบริการก่อนการตัดสินใจ  จึงทำให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีรายได้จากการ
ให้บริการ Co-Location  209  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจำนวน  24  ล้านบาท  หรือ 12.70%  จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  
เนื่องจากปี 2560 บริษัทเปิดให้บริการ  INET-IDC3  ทำให้บริษัทมีพื้นท่ีในการให้บริการเพิ่มขึ้น  ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไป
ด้วย  ประกอบกับบริษัทพัฒนา  INET-IDC  อย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้บริการ Co-Location  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพื่อให้
ลูกค้าในทุกระดับเช่ือมั่นในคุณภาพ และบริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access  333  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 120  
ล้านบาท  หรือ 56.51%  เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  จากการเติบโตของธุรกิจ  Cloud  และ  Co-Location  
ซึ่งจำเป็นต้องมี  Network  เป็นตัวกลางในการสื่อสาร  เพื่อให้สามารถเช่ือมโยงการทำงานระหว่างกันได้  ด้วยความสำคัญของ  
Network  บริษัทจึงได้พัฒนา  Service ใหม่ๆ  ให้สอดคล้องกับการใช้  Network ในปัจจุบัน พร้อมทั้งรักษาคุณภาพ  โดยการ
รับประกันคุณภาพด้วย  Service Level Agreement (SLA)  99.90%  

กำไรสุทธิ 
ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 153 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จำนวน 223 ล้านบาท คิดเป็น 59.31% 

เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายหุ้นและรับรู้กำไรของบริษัท NETBAY ลดลง 

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท) 
งบกระแสเงินสด 2559 2560 2561 

1. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน 117 66 106 
2. เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน -632 129 -460 
3. เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 720 -364 355 
4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1+2+3) 205 -170 1 
5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 8 214 44 
6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี (4+5) 214 44 45 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265,323,963 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย 
และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี........ฯลฯ 
และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 49 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น…”  

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุ
จำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท  

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จำนวน 232,408,746 บาท และหักเงินสำรองตามกฎหมาย (5%)  11,620,437.30 บาท เหลือกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล  
220,788,308.70 บาท เสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายปันผลตามนโยบายดังนี ้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 
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. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (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. เงินปันผลประจำปตี่อหุ้น (บาท/หุน้) (5)/(6) 0.0789 0.1259 0.1325 

 

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

จำนวนหุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 66,236,492.61 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เป็นวันกำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล 
(Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปนัผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2561 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,108,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 
ประธานมอบหมายให้ นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงข้อมูลกรรมการที่ออก

ตามวาระประจำปี 2562 ทำหน้าที่ประธานในท่ีประชุมในวาระนี้และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจาก
ห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  บริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้น 12 ท่าน ในปี 2562 ทำให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2562 มีจำนวน 4 ท่าน 

ปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายช่ือต่อไปนี้  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  กรรมการ  
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์  กรรมการอิสระ  
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 
4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา* กรรมการ  

หมายเหตุ: *นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา เข้าเป็นกรรมการแทน ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งโดยมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบุคคลมายังบริษัท และนายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่าง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดังนี้ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ และ นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
คุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้ง  
ในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อช้ีแนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมา
ตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ มาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท อันเป็นผลให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับ
เข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

3. นายชวลิต จินดาวณิค เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือใหม่เป็นกรรมการอิสระแทนนายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ คณะกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนท่ีเกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้  

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและออกตามวาระได้พิจารณาและ
กลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให้ นายชวลิต จินดาวณิค เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี ้ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่
บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 
2562 ดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  ตำแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,033,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0  
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2) นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ตำแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,033,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0  

3) นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์  ตำแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,033,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0  

4) นายชวลิต จินดาวณิค  ตำแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 272,013,063 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 95,000  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานมอบหมายใหน้ายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนที่จะ

จ่ายให้แก่กรรมการ ประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6 ,500,000 บาทต่อปี และค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท
สำหรับปี 2561 เป็นเงินจำนวน 10,000,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเท่ากับปี 2561 เป็น
จำนวนเงิน 6,500,000 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้เป็นจำนวน 6,500,000 บาท 
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ค่าเบี้ยประชุม ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอืน 30,000 บาท/คน/เดอืน 30,000 บาท/คน/เดอืน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอืน 25,000 บาท/คน/เดอืน 25,000 บาท/คน/เดอืน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดอืน 17,500 บาท/คน/เดอืน 17,500 บาท/คน/เดอืน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืน 15,000 บาท/คน/เดอืน 15,000 บาท/คน/เดอืน 
คณะกรรมการชุดย่อย 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 
-รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

2. โบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 เป็นจำนวน 10,000,000 บาท  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ : ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการสรร
หาและกำหนดค่าตอบแทนและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี ้ 

1. ในการกำหนดโบนัสประจำปีของกรรมการ ตามข้อเท็จจริงในปี 2559 จ่าย 7.3 ล้านบาท และในปี 2560 จ่าย 10 
ล้านบาท เกิดจากผลการดำเนินงานที่ดีและการเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิในปีนั้นๆ ตามลำดับ แต่ในปี 2561 บริษัท
กำไรสุทธิลดลง ยังมีการเสนอจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการจำนวน 10 ล้านบาทเท่ากับปี 2560 คณะกรรมการ
ควรจะพิจารณาเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการให้สอดคล้องกับกำไรสุทธิท่ีเกิดขึ้นจริงในปีนั้นๆ 
ตอบ ในปี 2560 บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกำไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY จึงพิจารณาการจ่ายโบนัส
ประจำปีของกรรมการเพิ่มขึ้นจากปี 2559 สำหรับในปี 2561 บริษัทมีกำไรในส่วนนี้ลดลง และเน้นการทำกำไร
จากการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาได้จากการเติบโตของรายได้ตามที่ได้นำเสนอในวาระก่อนหน้าน้ี ส่วน
หนึ่งเกิดจากความตั้งใจและความสามารถในการตัดสินใจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ 
จึงเห็นสมควรว่าการให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการควรได้จำนวนเท่ากับปี 2560 เมื่อเทียบกับทรัพย์สินและกำไร
ของบริษัทที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. บริษัทควรกำหนดเกณฑ์การพิจารณาโบนัสประจำปีของกรรมการให้ชัดเจนว่ามีเกณฑ์อย่างไร เป็นแรงจูงใจให้
คณะกรรมการบริหารงานให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดี และสามารถตอบแทนผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผลได้ 

3. ขอเสนอการพิจารณาหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนฯ ขั้นต่ำจำนวนหนึ่ง และมี
ตัวช้ีวัดค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ซึ่งทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น พนักงาน คณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้น ควรถือหลักเกณฑ์เดียวกัน หากบริษัทมีกำไรพิเศษให้ถือเป็นสัดส่วนเพียงเล็กน้อย ให้ยึดรายได้
จากการดำเนินธุรกิจเป็นหลัก โดยสรุปคือ หากบริษัทได้กำไรเพิ่มขึ้นมากจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจ พนักงาน 
คณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น จะได้ผลตอบแทนมากขึน้  
ตอบ ขอรับข้อเสนอนำไปพิจารณา  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 268,062,563 98.2043 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 4,901,600 1.7957 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 
ประธานมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อ 

ที่ประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตาม  
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเลิกจ้างผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” นอกจากนี้ 
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและ  
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้น  
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็นอิสระ 
และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2561 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้  
เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 - 2562 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  
ซี แอนด์ เอ จำกัด ดังน้ี  

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

7 ปีที่ผ่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 1 ปี (2561) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 

 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทัง้นี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561 

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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ดังนี ้
1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ 
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รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

7 ปีทีผ่่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 1 ปี (2561) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบ
บัญชีทั้ง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท   
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2562 ด้วย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชี
และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้ 

1. ค่าสอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นมาจากช่ัวโมงการทำงานที่เพ่ิมขึ้น หรือราคาตอ่ช่ัวโมงการทำงานเพิ่มขึ้น 
ตอบ ค่าสอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นมาจากปริมาณงานท่ีเพิ่มขึน้ และคาดว่าปีนี้จะมีธุรกรรมเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาในรายละเอียดจากการทำธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น  

2. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง หมายความว่าอย่างไร 
ตอบ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีเสนอผู้ถือหุ้นเป็นค่าธรรมเนียมทั่วไปท่ีผู้สอบบัญชีพิจารณาตามเนื้องาน แต่การ
ทำงานของผู้สอบบัญชีน้ันจะมีการเรียกเก็บค่าเดินทางตามจริงที่เดินทางมาปฏิบัติงานกับบริษัท 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ 
เอ จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5131 หรือ 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4687  

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จำกดั ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2562 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,964,163 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการทำธุรกรรมเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน IDCIF (กองทุนฯ) 
ตามที่ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2562 นั้น 

ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว บริษัทฯจะต้องก่อหลักประกันทางธุรกิจบนอุปกรณ์ระบบ Core Network 
ภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ดี  วัตถุประสงค์ข้อ 4 ของบริษัทฯ ยังไม่ครอบคลุมถึงการก่อ
หลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์บริษัท ข้อ 4  ให้ครอบคลุมการก่อหลักประกันทางธุรกิจ 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี ้

เดิม 
ขาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำนำ หรือจำหน่ายโดยประการอื่นใด ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ให้ ให้เช่า ให้เช่า
ช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการเช่าทรัพย์สิน 

แก้ไขเป็น   
ขาย แลกเปลี่ยน โอน จำนอง จำนำ ก่อหลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันไม่ว่าประเภทใดๆ หรือจำหน่ายโดย
ประการอื่นใด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ รับ ให้เช่า เช่า ให้เช่าช่วง เช่าช่วง โอนสิทธิการเช่า รับโอนสิทธิการ
เช่า หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเตมิวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้ครอบคลุมถึงการก่อ
หลักประกันทางธุรกิจ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

พิธีกรได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมว่าวาระนี้ตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 4 และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,964,163 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  
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หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพ่ิมเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 
และเพ่ิมข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1  

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับโดยแก้ไข/
เพิ่มเติมข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับใหม่เป็นข้อ 38/1 ดังนี ้
 ข้อความเดิม 
 ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 
 ข้อความใหม่ 
 ข้อ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือบุคคลได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือตัวแทนของผู้รับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือนัด
ประชุมจะส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
 ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือนัดประชุมจะต้องระบุโดยชัดแจ้งว่าการดำเนินการประชุมจะ
กระทำโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กรรมการแต่ละคนจะสามารถเข้าถึงเพื่อการเข้าประชุมได้ 
 เพ่ิมข้อบังคับใหม่ ข้อ 38/1 

 ข้อ 38/1 การประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) กรรมการที่เข้าประชุมอย่างน้อยหนึ่งในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการที่

เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม 
(2) กรรมการที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
(3) ประธานที่ประชุมจะต้องจัดให้กรรมการที่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ก่อนเข้าร่วมประชุม 
(4) ประธานท่ีประชุมจะต้องจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพของกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม 
(5) การประชุมจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่ มี คำถาม ใดๆ จากผู้ ถือหุ้ น ในวาระนี้  ประธานจึ งขอให้ ที่ ป ระ ชุมพิ จารณ าอนุ มั ติ การแก้ ไข/เพิ่ ม เติ มข้ อบั งคั บ  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพื่อให้สอดคล้องประกาศ
ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุม
คณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไข/เพิ่มเติมข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) โดยแก้ไขข้อ 38 และเพิ่มข้อบังคับข้อใหม่เป็นข้อ 38/1 เพื่อให้สอดคล้องประกาศของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รองรับให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,964,163 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่น

นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีกำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

ประธานได้ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็น ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก 
ที่กำหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามใน
ประเด็นต่างๆ โดยสรุปดังนี้ 

1. ขอสอบถามเรื่องสถานะลูกหนี้คงค้างชำระค่าบริการ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแนวทางการจัดการการจัดเก็บ
หนี้อย่างไร 
ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้นและเป็นลูกค้าองค์กรที่ต้องจัดการเรื่องกระบวนการในการทำ
สัญญา วางบิลไปจนถึงขั้นตอนการชำระเงิน จึงทำให้เกิดความล่าช้า แต่ในส่วนลูกค้ารายเดิม เมื่อผ่านขั้นตอน
ดังกล่าวมาแล้วจะชำระค่าบริการตามรอบดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดวิธีการติดตามการชำระค่าบริการของลูกค้า 
หากเกินกำหนดจะมีการส่งจดหมายแจ้งเตือนให้ชำระค่าบริการ หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทจะแจ้งเตือนการระงับ
การให้บริการช่ัวคราว ซึ่งเง่ือนไขดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในสัญญาให้บริการ  

2. จากแนวโน้มการเติบโตในการให้บริการต่างๆของบริษัท โดยมีบริการ Cloud ที่ได้รับการตอบรับและเป็นที่นิยม
ในการใช้บริการมากที่สุด ณ ปัจจุบัน บริษัทจึงไม่มีความจำเป็นที่จะสร้าง INET-IDC3 ในเฟสถัดไป เพื่อรองรับ
การใช้บริการ Co-location ใช่หรือไม่ 
ตอบ: สำหรับโครงการ INET-IDC3 คาดว่าจะยังไม่ขยายเพิ่ม แต่บริษัทมีแผนหาศูนย์สำรองข้อมูลอีกแห่งในระยะ
ถัดไป เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

3. จากการนำเสนอผลการดำเนินงานปัจจุบันบริษัทเริ่มให้บริการ Platform as a Service และ Software as a 
Service การนำเสนอนั้นนำรายได้ไปรวมกับการให้บริการ Cloud ในอนาคตหากรายได้ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจนจะมีการแยกประเภทออกมาหรือไม่ 
ตอบ บริษัทจะแยกรายได้จากการให้บริการ Platform as a Service และ Software as a Service หากมีการ
เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนและมีนัยสำคัญ 
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เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 15.43 น. 

 
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ์) 

                                         ประธานกรรมการ 
  

 
 

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 
รักษาการเลขานุการบริษัท 

 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 

อายุ 53 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

1 สิงหาคม 2509 
ไทย 
เลขท่ี 360 ถ.สิรินธร แขวงบางพลดั เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 

ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและ
กำกับดูแลกิจการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผกูพันบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2560 - ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลติ  
มหาวิทยาลยัเบอรม์ิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ 

- Advance Management Program (AMP174),  
Harvard Business School 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทำงาน 
2562 – ปัจจุบัน 
 
2561 – ปัจจุบัน 

 
2560 – 2562 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบยีนอื่น -ไม่มี- 

 
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ 

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 

- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการ บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 



 
 

องค์กรอื่น 
2546 – 2559 
2556 – 2559 

   2559 – ปัจจุบัน 

 
- รองผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลย ี
- ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2562  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 8 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล

กิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของกรรมการสรร
หา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่เหมาะสมซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า 
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มคีุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที ่ ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งได้ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้น
มาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

อายุ 71 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

6 สิงหาคม 2491 
ไทย 
เลขท่ี 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปี่ยมจันทร์) แขวงพลับพลา  
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2549 – 2552 
ครั้งท่ี 2 / ปี 2552 – 2554 
ครั้งท่ี 3 / ปี 2554 – 2557 
ครั้งท่ี 4 / ปี 2557 – 2560 
ครั้งท่ี 5 / ปี 2560 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis Arizona  
State University,สหรัฐอเมริกา  

- ปริญญาโท พบ.ม.(การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์พ.ศ. 2517 

- ประกาศนียบตัรนักสอบบัญชีจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2514 
- ปริญญาตรี บญัชีบัณฑติ(บช.บ.) จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย พ.ศ. 2513 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Program 
(ACP) สมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ประวัติการทำงาน 
2552 – ปัจจุบัน 

   2549 – ปัจจุบัน 

 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



 
 

บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
2559 – ปัจจุบัน 

องค์กรอื่น 
2556 – 2561 
2548 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 
 

 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.เจ้าพระยามหานคร 

 
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.สหยเูนี่ยน 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.แพน ราชเทว ีกรุ๊ป 
- ศาสตราจารย์กิตตคิุณคณะพาณิชยศาสตร์ และการบญัชี  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2562  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของกรรมการสรร
หา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่เหมาะสมซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่ง
มา 5 วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย
การดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 

อายุ 58 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

16 พฤษภาคม 2504 
ไทย 
เลขท่ี 74 ซอยเทียมบุณอัง ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร  
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

ตำแหน่งในบริษัทฯ  กรรมการ ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท 

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2552 – 2554 
ครั้งท่ี 2 / ปี 2554 – 2557 
ครั้งท่ี 3 / ปี 2557 – 2560 
ครั้งท่ี 4 / ปี 2560 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรม์หาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
University of Miami, U.S.A. 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Financial Statements for Directors (FSD)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Advance Management Program รุ่นที่ 177  
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประวัติการทำงาน 
2561 – ปัจจุบัน 

 
2552 – ปัจจุบัน 

 
- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ  

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการ บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 



 
 

2552 – ปัจจุบัน 
 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น -ไม่มี- 
องค์กรอื่น 
    2560 – ปัจจุบัน 
    2561 – ปัจจุบัน 
 

2556 – 2558 
2558 – 2560 

 
2560 – 2561 
 
 
 

- กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ  
บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
 
 

- กรรมการ บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต จำกัด 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานกลยุทธ์องค์กร) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานกลยุทธ์องค์กร บมจ. กสท โทรคมนาคม 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บมจ. กสท โทรคมนาคม 
- รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ (สายงานธุรกิจ NGDC และNBN) 

บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2562  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของกรรมการสรร
หา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่เหมาะสมซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า 
นางสาวธันวด ีวงศ์ธีรฤทธิ ์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มคีุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ 
มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที ่ ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งได้ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้น
มาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  

 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง 
เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร 

อายุ 72 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

27 พฤศจิกายน 2490 
ไทย 
เลขท่ี 213 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร 10600 

ตำแหน่งในบริษัทฯ  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ กรรมการบริหารและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2544 – 2545 
ครั้งท่ี 2 / ปี 2545 – 2547 
ครั้งท่ี 3 / ปี 2547 – 2550 
ครั้งท่ี 4 / ปี 2550 – 2553 
ครั้งท่ี 5 / ปี 2553 – 2555 
ครั้งท่ี 6 / ปี 2555 – 2557 
ครั้งท่ี 7 / ปี 2557 – 2560 
ครั้งท่ี 8 / ปี 2560 – ปัจจุบัน 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science ,  
Syracuse University, สหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy 
(HMS) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 



 
 

ประวัติการทำงาน 
2562 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
2549 – 2562 
2544 – ปัจจุบัน 

บริษัทจดทะเบยีนอื่น 
2551 – ปัจจุบัน 
 
 
2555 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 

 
องค์กรอื่น 

2559 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ  

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการบริหาร บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย            
- กรรมการ บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 

 
- ประธานกรรมการ บมจ.ซโีอแอล 
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซีโอแอล 
- กรรมการอิสระ บมจ.ซีโอแอล 
- ประธานกรรมการ บมจ.เธยีรสุรัตน์ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้
- กรรมการอิสระ บมจ.ออรจิิ้น พร็อพเพอร์ตี ้

 
- ประธานกรรมการ บจก.ไทย ดอท คอม  

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2562  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทน 4 ครั้ง จาก 

4 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และกำกับดูแล

กิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

0.002 % 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของกรรมการสรร
หา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว โดยพิจารณาคุณสมบัติของ
บุคคลที่เหมาะสมซึ่งได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองหรือการพิจารณาด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวัง เห็นว่า 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มคีุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มลีักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที ่ ให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งได้ทุ่มเทความรู้
ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้น
มาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท มีวิธีดำเนินการดังนี้ 

การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือ
บุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น  จากนั้นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือผู้ที่
ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดย
ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็

ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึง

จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี  
คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
การแต่งต้ังกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการ
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ( ¾ ) 
ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

 ทัง้นี้ องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับข้อ 25 ให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 
11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือก
กรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง ตาม
คุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายช่ือต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 
 องค์ประกอบและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 แนวทางการกำหนดคุณสมบัติและความรู้ความชำนาญของกรรมการ 

ในการกลั่นกรองรายช่ือผู้ที่จะถูกเสนอช่ือเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการได้ใช้แนวทางตามแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
โดยคำนึงถึงองค์ประกอบดังน้ี 



1. คุณลักษณะท่ีต้องการในกรรมการแต่ละคน 
พิจารณาและกำหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือกรรมการในด้านต่างๆ อาทิเช่น  

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and accountability) 
• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล (Informed judgment) 
• ความมีวุฒิภาวะและความมั่นคงเป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างและเป็นอิสระ 
• ยึดมั่นในการทำงานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ 
• คุณลักษณะอื่นๆ ท่ีคณะกรรมการสรรหาเห็นว่ามีความสำคัญ 

 2. ความรู้ความชำนาญที่ต้องการให้มีในคณะกรรมการ 
  คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการควรพิจารณากำหนดองค์ประกอบของความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีในคณะกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย รวมทั้งกำกับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิผล อาทิเช่น 

• ความรู้ทางบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance) 
• การบริหารจัดการองค์กรซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล (Organization and Human 

Resource Management) 
• การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
• การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 
• ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 
• การตลาดระหว่างประเทศ (International Marketing) 
• การกำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning) ความรู ้ความชำนาญเฉพาะด้านอื ่นๆ ที ่

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

  ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้จัดทำตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของ
คณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อพิจารณาว่าคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการที่มี
ความรู้ความชำนาญครบถ้วนตามความจำเป็นหรือไม่อย่างไร และสมควรสรรหากรรมการที่มีความรู้ความชำนาญในด้านใด
เพิม่เติมเพื่อให้มีความครบถ้วนมากยิ่งข้ึนหรือไม่อย่างไร 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงได้เสนอช่ือบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 
(Independent Director) โดยมีนิยามและคุณสมบัติเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

⚫ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือ           
โดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

⚫ ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็น  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

⚫ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน         
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้
ขาดความเป็นอิสระ 

⚫ ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

 ทั้งนี้  นิยามกรรมการอิสระของบริษัทกำหนดเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ       
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว ้
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจำปี 2563 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131) 
อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

65 ปี  
• บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• นิติศาสตร์บณัฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบัญชี จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ(สาขาการเงิน) จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
• ศิลปศาสตรม์หาบณัฑิต(สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• กรรมการผู้จดัการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ  จำกัด   
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2S เมทัล จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสเอสอาร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2. นางสาวจินตนา  มหาวนิช (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687) 

อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

52 ปี  
• บัญชีบัณฑิต จาก  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประกาศนียบตัรบณัฑติทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
• บัญชีบัณฑิต จาก  มหาวิทยาลยัรามคำแหง 
• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาด

หลักทรัพย์)  
• ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธปีฏิบัติใน

ด้านการลงทุน และด้านอื่น ๆ ที่เกีย่วข้องจากกรมการประกันภยั) 
• หุ้นส่วน บริษัท สำนักงานสอบบญัชี ซี แอนด์ เอ จำกัด    

3. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305) 

อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
ประสบการณ ์

37 ปี  
• บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ หลักสูตรนานาชาติ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ชนะการแข่งขัน Global Social Business Plan Competition (GSVC – SEA) 
• บริหารธรุกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (เกียรตินยิมอันดับสอง) สาขาบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• นักเรียนแลกเปลีย่น Fresno State University, California 
• รองประธานเจ้าหน้าที่บรหิารฝ่ายการเงิน บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกดั (มหาชน)  
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ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 
ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด 

ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 
ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  
 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะ

เข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึง่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 17. หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราวนั้น คณะกรรมการจะต้องมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ 
ผู้ถือหุ้นทุกรายตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และให้ลงพิมพ์โฆษณาใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม 
(3) วันก่อนวันประชุม ในหนังสือบอกกล่าวนั้นต้องระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอ
ต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย 

 สถานท่ีที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ข้อ 18. การประชุมสามัญประจำปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดทำไปในระยะเวลาที่ ล่วงมาและเสนอความคิดที่จะ
ดำเนินการต่อไปในภายหน้า 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน 
(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ  

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้หุ้นละหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเอง หรือ
จะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  



 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติ ให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมกำหนด 

ข้อ 21. ผู้ถือหุ้นคนใดอาจจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้ 
จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคล ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนดซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) จำนวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ช่ือของผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ         
มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดย
ระบุช่ือผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

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

ข้อ 23. ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ ใน
หนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม 

 เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้น
ที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ 
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม
ในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้
ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) 
วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ฌ) การออกหุ้นกู้ 
(ญ) การควบหรือเลิกบริษัท 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่8 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเขา้ประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดงดังน้ี  

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 
(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 
2.1 กรณีผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะ

เป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือช่ือรับรอง

สำเนาถูกต้อง 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่ เกิน 3 เดือนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทนนิติ

บุคคลลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนพร้อมประทับตรา

สำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอำนาจมีอำนาจ
กระทำแทนนิติบุคคล 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแตก่รณี ท้ังนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

(ก)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่
ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือ
ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 

(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติ
บุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

 



 

4.  หากผู้ถือหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
1. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
3. นายชวลิต จินดาวณิค 

         เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

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

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่

กำหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่
เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

8. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

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



 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นไอที 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

 ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
หมายเลขบัตรประจำตัว                                                   ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นลงทะเบยีน 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอท ี 

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โตะ๊ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ 

ในแต่ละวาระเฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในแต่ละวาระเจา้หน้าท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 

ผู้ดำเนนิรายการสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำ
หน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็น ไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
อายุ : 60 ปี 
ที่อยู่ : 18 ซ.โชคชัย 4 ซอย 41 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว  
เขตลาดพรา้ว กรุงเทพฯ  
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-9  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ  

 

ช่ือ : นางสาวนฤมล วังศธรธณคณุ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 65 ปี 
ที่อยู่ : บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์  
ช้ัน 27 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ                                                                                                
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-9  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ 
 

 

ช่ือ : นายชวลิต จินดาวณิค 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 56 ปี 
ที่อยู่ : 193 ซ.เฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตจุักร กรุงเทพฯ                                                                                                
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-9  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ 

หมายเหตุ : การมสี่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมลู เฉพาะในส่วนของกรรมการ
อิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มี
ส่วนไดเ้สียพเิศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลอืกตั้งกลบัเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ 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   ตำบล/แขวง                อำเภอ/เขต      จังหวัด      
 Road  Tambol/Kwaeng                Amphur/Khet      Province 

 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

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

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                 เสียง ดังนี ้
         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  

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

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

 1. ชื่อ                                                   อาย ุ           ป ีอยู่บ้านเลขที ่                 
Name                                               age            years residing/located at no. 
ถนน                                 ตำบล/แขวง     อำเภอ  
Road                                 Tambol/Kwaeng                Amphur/Khet 
จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย์      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/Anyone of these persons 
 
 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ Ms. Nilobon Tangprasit หรือ/Or 
 นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ Ms. Narumol  Wangsatorntanakun หรอื/Or 

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ที ่ 
 1. ระบุชือ่ผู้รับมอบอำนาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark ✓ at  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

กรณเีลือกขอ้ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ 
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. 
 

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

20) 



 

 

 นายชวลิต จินดาวณิค Mr. Chavalit  Chindavanig 
 (รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  10 ของหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563) (Details of members of the Independent Directors of 
the Company are specified in Enclosure 10 of the Notice of the 2020 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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น  ประจำปี  2563 ในวันที่   
22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (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 2020 Annual General Meeting of Shareholders on 
April 22, 2020 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: 

วาระที่ 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.)  

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 
Agenda item no. 2 To consider and adopt the Minutes of the Annual General Meeting of shareholders’ date for the year 2020 

which held on April 24, 2019    

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

deems appropriate.  

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562   
Agenda item no. 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2019  
 (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No Casting of votes on this agenda item is required.) 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
Agenda item no. 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 

31, 2019, 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 ดังนี ้



 

 

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

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 
Agenda item no. 5 To consider and approve the allocation of Net Profit to be a reserve fund and no dividend payment 

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

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

            Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563  
Agenda item no. 6 To consider the Election of Director in Replacement of director who retired by rotation for the year 2020  

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
การเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 
The election of the complete set of the Board of Directors 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้ 
The election of the individual director , namely;  

1. ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล / 1. Dr. Narong Sirilertworakul 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

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

Approve 
 ไม่เห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 

Abstain 

3. นางสาวธันวด ีวงศ์ธีรฤทธิ์ / 3. Ms. Tanwadee Wongterarit 
 เห็นด้วย 

Approve 
 ไม่เห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 

Abstain 

4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร / 4. Mr. Sahas Treetipbut 
 เห็นด้วย 

Approve 
 ไม่เห็นด้วย 

Disapprove 
 งดออกเสียง 

Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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 ดังนี ้
 The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  



 

 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 
Agenda item no. 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the year 2020  

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

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

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda item no. 9 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
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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. 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้
ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน

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 ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
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. 



 

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on April 22, 2020 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. 
 
 วาระที่   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 ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:  
 เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่   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 ดังนี ้

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

 วาระที่   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 ดังนี ้

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



 

 

 
 วาระที่   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 ดังนี ้

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

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

 วาระที่   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 ดังนี ้
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 

(...…………………...…………………….) 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่12 

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียน
หลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปี 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในส่งมาด้วยลำดับที่ 12) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 
หมายเหตุ:    กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 
(Application) อื่นๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น 

สำหรับระบบ 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 เพื่อดูข้อมลูประกอบการประชุม                                                                                                
 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่13 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 
ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

 



0-2257-7000 I        info@inet.co.th I        INETclub 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 
 

Internet Thailand Public Company Limited 

1768 Thai Summit Tower, 10-12 Flr. and IT Flr., 

New Petchaburi Rd., BangKapi, Huay Khwang,  

Bangkok 10310 
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