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ที่ INET 0006/2019 

 วันท่ี 3 มกราคม 2562 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
  2. สารสนเทศตามบัญชี 1 เกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องจากการเข้าท าธุรกรรม

กับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

3.  สารสนเทศตามบัญชี 2 เกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์อันเนื่องมาจากการเข้าท า
ธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  

4. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
5. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 
7. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 
8. ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก . หรือแบบ ค. ได้จาก 

http://ir.inet.co.th) 
10. แผนที่แสดงสถานท่ีประชุม 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
ประชุมเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา  
13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2561 และได้จัดท ารายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม ตามระยะเวลาที่
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กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/) และได้จัดส่งให้
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ งประชุมเมื่อวันที่   
23 เมษายน 2561 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดต้ังกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานซ่ึงขณะนี้อยู่ในระหว่าง
เตรียมการเพ่ือยื่นขออนุมัติการจัดต้ังกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับกองทุนฯ และเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ธุรกรรมกองทุน
รวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , 3 และ 4) 

ความเป็นมาและเหตุผล ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้
บริษัทฯ ด าเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับกองทุนฯ และ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน”) รายการดังกล่าวถือเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ
รายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มี
นัยส าคัญที่เข้าข่ายในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาค านวณขนาดรายการจ าหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สิน ขนาดรายการอยู่ที่ประมาณ 2,400 ล้านบาท ถึง 2,850 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 51.0 ถึง 60.6 
ของสินทรัพย์รวม และขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ขนาดรายการอยู่ที่ประมาณประมาณ 2,274 ล้านบาท ถึง 7,666  
ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 65.3 ถึง 183.1 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งเข้าข่ายเป็นรายการซึ่งมีขนาดรายการสูงกว่า 
ร้อยละ 50 จึงต้องด าเนินการแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถอื
หุ้นของบริษัทเพ่ือขออนุมัติการเข้าท ารายการ รวมทั้งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (“IFA”) 

ทั้งนี้ เรื่องที่จะพิจารณาในวาระที่ 2.1 วาระที่ 2.2 วาระที่ 2.3 และ วาระที่ 2.4 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ วาระอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ ในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิกและวาระ
ต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา 

วาระที่ 2.1  พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรม
ให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงด าเนินการกับกองทุนฯ 

ความเป็นมาและเหตุผล การเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน นั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกรรมที่ส าคัญ 2 ธุรกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 
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1. ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว  
ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจัดการกองทุนฯ  

จะด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนฯ  
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. จากนั้นกองทุนฯ จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปช าระค่าเช่ า
ทรัพย์สินระยะยาวทั้งหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) โดยเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับบริษัทฯ 
เพื่อกองทุนฯ จะได้สิทธิการเช่าทรัพย์สินระยะยาว ตลอดอายุสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว  

บริษัทฯ จะให้กองทุนฯ เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่ง
ประกอบด้วย อาคาร Data Center และ อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า รวมถึงให้
เช่าอาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวม
อุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง มีระยะเวลาของสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2588 ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะเป็นไปตามข้อก าหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวดังกล่าว 

การให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดของรายการอยู่ ที่ประมาณ 
2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าสิ่งตอบแทน (ราคาค่าเช่าสุดท้าย) ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการท าสญัญาให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว
จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น 
สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนในช่วงนั้น เป็นต้น ท้ังนี้ มูลค่าสิ่งตอบ
แทน (ราคาค่าเช่าสุดท้าย) จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะตกลงกัน และกองทุนฯจะช าระเงินเต็ม
จ านวนภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวส าเร็จหรือ
ได้รับยกเว้นแล้ว 

2. ธุรกรรมตกลงด าเนินการ  
บริษัทฯ จะตกลงด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ 

เพื่อให้การด าเนินการของธุรกิจให้บริการ Data Center เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น โดยบริษัทฯ 
ตกลงจะด าเนินการในเรื่องส าคัญ เช่น  

(ก) ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) และรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ดังกล่าว ในสัดส่วนตามที่ได้ตกลงกันในภายหลัง 

(ข) ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และ
สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการ Data Center 

(ค) ให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ง) ข้อตกลงอื่นๆ และข้องดเว้นกระท าการตามที่ได้ก าหนดในสัญญาตกลงด าเนินการ 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดย
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงด าเนินการกับ
กองทุนฯ ดังรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่า
ช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ 

ความเป็นมาและเหตุผล การเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน นั้น บริษัทฯ ต้องพิจารณาการเข้าท ารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประกอบด้วยธุรกรรมที่ส าคัญ 2 ธุรกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  
บริษัทฯ จะท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน โดยจะเป็นการเช่าช่วง (Sub-Lease) อาคาร (พร้อมส่วน

ควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึง
ทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า เช่าช่วงอาคารรับรองลูกค้า และเช่าช่วงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการ Data Center จากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลาของสัญญาเช่า
ช่วงด าเนินงานมีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงครั้งละประมาณ 9 ปี บริษัทฯ สามารถต่ออายุสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินการใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2588 ภายใต้รายละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานโดยมีมูลค่าของรายการรวม
ประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท 

2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 
ภายหลังจากที่กองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 
33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดของกองทุนฯ ในครั้งแรก ท้ังนี้ บริษัทฯจะใช้เงินกู้
ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวดว้ย
เงินท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ 

ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ หลายประการ 
เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนั้น เป็นต้น โดยคิด
ค านวณบนสมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท  โดยค่าซื้อหน่วย
ลงทุนที่บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องช าระให้แก่กองทุนฯ อยู่ท่ีประมาณไม่เกิน 800 ถึง 
950 ล้านบาท ท้ังนี้จะเป็นไปตามขนาดของกองทุนฯ  
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการที่ได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดย
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ 
ดังรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าท าสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพ้ืนฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน 
ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง 

ความเป็นมาและเหตุผล ในการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 และ วาระที่ 2.2 
ข้างต้นนั้น จ าเป็นต้องพิจารณาให้บริษัทฯ เข้าท าสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงธุรกรรม ดังต่อไปนี้ 

ก. สัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว สัญญาตกลงด าเนินการ สัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

ข. ลงนามในร่างหนังสือช้ีชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  
ค. เข้าท าสัญญารับประกันการจัดจ าหน่ายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ (Underwriting Agreement) 
ง. เข้าท าสัญญากู้ยืมเงินเพื่อจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ จ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ออก

และเสนอขายครั้งแรก หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณไม่เกิน 950 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอในวาระที่ 2.2 ข้อ 2 
จ. เข้าท าสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 

เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าท าสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ 
ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลง
ด าเนินการ ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติการมอบหมายและมอบอ านาจที่เกี่ยวข้องในการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อ
หน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ข้างต้น 
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ความเป็นมาและเหตุผล พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ดังกล่าวมีอ านาจในการพิจารณา  เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนก าหนด
หรือเปลี่ยนแปลง ข้อก าหนด เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมกองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐานธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อหน่วย
ลงทุน และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุในวาระที่ 2.1 ถึง วาระที่ 2.3  ข้างต้น เพื่อให้การเข้าท าธุรกรรม
ดังกล่าวส าเร็จเสร็จสิ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด การแก้ไขเปลี่ยนแปลง การเข้าท าและลงนามในสัญญาและ
เอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานตามที่ระบุในวาระที่ 2.3 ข้างต้น การติดต่อกับหน่วยงานราชการ 
หรือองค์กรก ากับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น และมีอ านาจในการลงนามว่าจ้าง
บุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายในการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ การด าเนินการ
อื่นใดท่ีเกี่ยวข้องตามที่ระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ข้างต้น ดังรายละเอียดข้างต้น 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องไดร้ับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมถึงธุรกิจที่บริษัทขยายในอนาคต 
บริษัทจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยเพิ่มเติมอีก จ านวน 3 ข้อ คือ ข้อ 38  ข้อ 39 
และ ข้อ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 38 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้การรับรองลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการออกใบรับรอง
ลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหรือบุคคลโดยทั่วไปในนามของ
ตนเอง หรือรับบริการและบริการการประกอบการรับรองให้กับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
ที่มีความประสงค์จะออกใบรับรองลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ในนามของหน่วยงานนั้น ๆ 

ข้อ 39 ให้บริการพร้อมจ าหน่ายอุปกรณ์ เครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (Unmanned 
Aerial Vehicle) 

ข้อ 40 ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านดิจิทัล (Digital Service) แบบครบวงจรและธุรกิจที่
เกี่ยวเนื่อง 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้
สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท และครอบคลุมถึงธุรกิจ Digital Services ที่บริษัทจะขยาย
ในอนาคต 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัท 

ความเป็นมาและเหตุผล  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในวาระที่ 3 ข้างต้น 
ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้ท าการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทตามวาระที่ 3  

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

การลงมต ิ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ ์2562 
เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานท่ีจัด
ประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้  
โปรดกรอกรายละเอียด และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ
แบบ ค. ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ir.inet.co.th (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง 
และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ  เข้าประชุมและออกเสียงแทนตน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
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ให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ  โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8  

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาค าช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้อง
น ามาแสดงในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ  ที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

ในการนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลา 11.30 น. ของวันประชุม 
ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

อนึ่ง บริษัทฯ ก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 
(Record Date) ในวันท่ี 7 มกราคม 2562  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 
(นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 

กรรมการผู้จดัการ 
 โดยค าสั่งของคณะกรรมการ 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจ าปี 2561 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล ์ช้ัน ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ือหุ้น 

นายวีรภัทร กองกูล พิธีกร (“พิธีกร”) ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 (“ที่ประชุม”)  ว่า ปัจจุบัน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจ านวน 500,041,575 บาท เรียกช าระแล้วทั้งสิ้น 
500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ านวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 
500,041,575 หุ้น 

ตามขอ้บังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีจ านวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จ านวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจ านวน 43 คน และรับมอบฉันทะให้
เข้ามาประชุมแทนจ านวน 27 คน นับจ านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 264,670,830 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.93 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

เปิดการประชุม 
พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนท่ีได้รับ ณ ตอน

ลงทะเบียน ท้ังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น

ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ  

ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 
ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของ

ท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้น าคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ใน
เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว 

ในแต่ละวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 เฉพาะผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรุณายกมือ และหากมีผู้ถือหุ้น
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนตามที่ท่านประสงค์ลงในบัตรคะแนนที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ให้ท่าน ณ 
ขณะลงทะเบียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบร้อยแล้ว น ามานับคะแนนต่อไป 

ส่วนในวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้น และหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือของท่าน เสร็จแล้วให้ส่งคืน
ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อด าเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่น าส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียง
ลงคะแนน 

กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือช่ือของท่านผู้ถือหุ้น 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือก ากับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้  ส าหรับการ
มอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ใน
ประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 

หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอให้ยกมือและขอความกรุณาแจ้งต่อที่
ประชุมถึงช่ือของท่านผู้ถือหุ้น หรือช่ือของท่านผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม แล้วจึงแสดงความ
คิดเห็น หรือซักถาม  

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปท ากิจธุระด้านนอกห้อง
ประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้น ๆ หรือในวาระที่เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่าน
สามารถลงคะแนนออกเสียงไดโ้ดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีเจา้หน้าท่ีไดม้อบให้แก่ท่านเมือ่ขณะลงทะเบียน และส่งมอบ
บัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้ส าหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ  

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 

พิธีกรได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ท่านใดซักถาม ผู้ด าเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ คุณบุษกล ชินธรรมมิตร์ อาสาสมัครเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  

ส าหรับการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วยดังนี้ 

กรรมการที่เข้าประชุม  
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ กรรมการ 



    

หน้า 3 จาก 19 

3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ  
4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
5. ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน  

และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
10. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

กรรมการที่ลาประชุม 
1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ ประธานกรรมการก ากบัดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 90.90 

ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อ านวยการอาวโุส 
4. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธ์ิ ผู้อ านวยการอาวุโส 
5. นายอรรถวุฒิ ค าประดิษฐ์ ผู้อ านวยการอาวุโส 

ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
นายยุทธพงศ์ เช้ือเมืองพาน 

ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด 
คุณจินตนา มหาวนิช 

ที่ปรึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล คอนซัลแตนท์ซี จ ากัด 
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 

และเสนอช่ือบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 
2561 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือ
หุ้นได้ขอให้กล่าวถึงแนวโน้มและทิศทางของธรุกิจเป็นอย่างไรและปัจจุบันบริษัทท าธุรกิจอะไร  

ประธานได้กล่าวขอขอบคณุและขอให้ผู้ถือหุ้นรับฟังในวาระที่ 3  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงเสนอให้ด าเนินการประชุมในวาระต่อไป 



วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 เมื่อวันที่  

21 เมษายน 2560 และได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม ตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นขอให้ที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2560   

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  
ซึง่ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 271,708,730 99.9853 
ไม่เห็นด้วย 40,000 0.0147 
งดออกเสียง 375,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

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

6.58 นาที) สรุปได้ดังนี ้
วิสัยทัศน์  

 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ช้ันน า มีความน่าเช่ือถือ โดยท าธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อ
พัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป 

 ภารกิจ 
 เปลี่ยนนวัตกรรมด้านไอที ให้เป็นบริการแก่ลูกค้าองค์กร เพื่อพัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล  
 ด าเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่ลูกค้าคนไทยที่มีความปลอดภัยและได้มาตรฐานสากล ท่ีตั้งศูนย์ข้อมูลในประเทศ

ไทย 
 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง 

คุณค่าหลัก 
 นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนา

อย่างไม่หยุดนิ่ง 
 ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่
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บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว 
 ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ท างานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความ

กระตือรือร้น ท างานอย่างคึกคัก  
 ความซื่อสัตย์เช่ือถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ท าธุรกิจด้วย 

พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นท่ีน่าไว้วางใจท้ังต่องาน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 
INET Roadmap  

 ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 
 ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
 ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband 
 ปี 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
 ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
 ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 

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

ผลการด าเนินงาน 
                                                                หน่วย : ล้านบาท 

   ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

รวมสินทรัพย์  1,184 2,589 4,206 

รวมหนี้สิน 682  1,236  2,310  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 502  1,353  1,896  

รายได้รวม 624 1,001 1,541 

รายได้จากการด าเนินงาน 610 858 988 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 39 84 376  
 

รายได้แยกตามบริการ 
                                                                          หน่วย : ล้านบาท 

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

ก้าวย่างท่ีส าคัญปี 2560 
 บริษัทฯ มีลูกค้าเติบโตขึ้นเมื่อคิดค่าเฉลี่ยอัตราการเติบโตของจ านวนลูกค้าตั้งแต่ปี 2558 – 2560 เท่ากับ 52% 



 บริษัทฯ เพิ่มบริการ Cloud Solutions ให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า 5 แพลตฟอร์ม และขยายพื้นท่ีให้บริการ 
Co-location ไปยัง INET-IDC3 Phase 1 

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

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ  
- ISO 22301:2012 CLOUD IaaS BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT มาตรฐานด้้านการบริหาร

จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
- PCI-DSS Payment Card Industry Data Security Standard มาตรฐานด้้านความปลอดภัยทาง

ธุรกรรมด้านการเงินซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสาระสนเทศท่ีแพร่หลายทั่วโลก 
 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Strategic Award 2016 “Data Center Cloud Services” จาก HPE , FY16 Cloud 

Partner of the Year จาก Cisco , Cloud Service Provider of the Year จาก NetApp , APxJ BSP of the 
Year 2016 จาก Zimbra และ Cloud Provider of the Year จาก VMWare 

 บริษัทรณรงค์ให้พนักงานตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้าานการทุจริตและคอร์รัปชัน โดย
จัดให้พนักงานมีส่วนร่วมกับโครงการ และเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ์  2561 ได้รับการรับรองเป็นบริษัทใน “โครงการ
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” 

 บริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในปีที่ผ่านมาจัดกิจกรรมร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ากัด (มหาชน)  
เพื่อท าบุญทอดกฐินสามัคคีที่วัดป่าไผ่ อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560  โดยได้รับ
การสนับสนุนเงินท าบุญจากผู้บริหารและพนักงานของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) และบริษัทใน
เครือ  เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบริษัท วัด และชุมชน ในการร่วมทนุบ ารุงพุทธศาสนาร่วมกัน  

 บริษัท ฯ ส่งเสริมการศึกษาไทยผ่านกิจกรรมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร่
นวัตกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุด 

 บริษัทฯ ให้ความส าคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องเมื่อไม่มี
ค าถาม ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  
ประธานให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด ของวาระ

ซึ่งสรุปสาระส าคัญได้ดังนี ้ 
งบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการสอบ

ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM 
พร้อมหนั งสื อ เชิญ ประชุม โดยคณ ะกรรมการเห็ นสมควรเสนอให้ ที่ ป ระ ชุม ผู้ ถือหุ้ นพิ จารณ าอนุ มั ติ และรับรอง 
งบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี โดยงบ
การเงินของบริษัทดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 4,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี  2559 จ านวน  
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1,617 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 1,257.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.01 เพื่อขยาย
การเติบโตของธุรกิจในอนาคต มีเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 367.04 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 170.11 และบริษัทลงทุน
ในการสร้างแอพลิเคชั่นต่างๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้าท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัทเพิ่มขึ้น 123.09 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 154.40 

หนี้สิน ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 2,310 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 1,074 ล้านบาท 
บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2559 จากการลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 โดยการท า
สัญญากู้ยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน  และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
โดยเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายการบริการให้กับลูกค้าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐาน
ระดับสากล โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3 -5  ปี 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,896 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เนื่องจาก
บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงาน โดยงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสะสมคงเหลือจ านวน 394.22 ล้านบาท 
และส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีก าไรสะสมคงเหลือจ านวน 345.37 ล้านบาท และส าหรับมูลค่าตามบัญชีงบการเงิน
รวมหุ้นละ 3.79 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.87 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น)  

รายได้ตามลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
บริษัทฯ มีรายได้การให้บริการในปี 2560 จาก Cloud Solutions จ านวน 480.84 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 11.93 เมื่อเทียบกับปี 2559 มีรายได้จาก Internet Access มีรายได้จ านวน 212.78 ล้านบาท เติบโตสอดคล้องกับการ
ให้บริการ Cloud Solutions  รายได้จาก Co-Location มีรายได้จ านวน 185.28 ล้านบาท และรายได้จากบริการ EDC Network 
Pool มีการเติบโตเล็กน้อย จ านวน 27.82 ล้านบาท  

ก าไรสุทธิ 
ในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 376 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จ านวน 292 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

347.62 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายหุ้นและรับรู้ก าไรของบริษัท NETBAY  
อัตราก าไรขั้นต้นและอัตราก าไรสุทธิ  
ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 25.21 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากมีการรับรู้โครงการระหว่างสร้าง

จ านวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี และบริษัทฯ มีก าไรจากการขายหุ้นและการรับรู้ก าไรของบริษัท 
NETBAY ท าให้บริษัทฯ มีอัตราก าไรสุทธิในปี 2560 ร้อยละ 37.99  

งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 2558 2559 2560 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน         88.84          116.73  65.64 

เงินสดสุทธิในกิจกรรมลงทุน        (62.51)      (631.64) 129.03 

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน        (42.44) 720.49 (364.23) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี         24.46            8.35  213.93 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสิน้ปี           8.35        213.93  44.37 
 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และ

ฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้ 
1. บริษัทส่งรายงานประจ าปีในรูปแบบของ CD-ROM ท าให้ผู้ถือหุ้นบางส่วนมีความยุ่งยากในการเปิดดู จึงขอเสนอให้ท า

เป็นรูปเล่มส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนหรือไม่ต้องส่งแล้วให้มารับในการประชุมผู้ถือหุ้น  และมีความเห็นว่า ในหนังสือเชิญ



ประชุมในวาระที่ 3 และ 4 ควรมีเอกสารอ้างอิงสรุปข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย ก าไรก่อนหักภาษี ภาษี
สุทธิ ก าไรสุทธิ ก าไรต่อหุ้น เป็นต้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจได้ง่าย โดยไม่จ าเป็นต้องไปเปิดหรือเลื่อนดูจาก CD-ROM 
ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะและจะน าไปปรับปรุงในการประชุมครั้งถัดไป 

2. ขอให้อธิบายก าไรจากการด าเนินงาน กับ ก าไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY เนื่องจากดูข้อมูลแล้ว พบว่า การ
ขายหุ้น NETBAY น่าจะได้ก าไรประมาณ 500 – 600 ล้านบาท แต่ก าไรสุทธิเหลือประมาณ 300 กว่าล้านบาท 
อยากทราบว่าบริการหลักๆ ของบริษัทได้ก าไรหรือไม่ 
ตอบ ในส่วนของก าไรพิเศษจากการขายหุ้น NETBAY อยู่ที่ 438 ล้านบาท ซึ่งทุกครั้งที่มีก าไรพิเศษบริษัทจะมีการ
ตั้งส ารองทางภาษีประมาณ 30 กว่าล้านบาท และตั้งส ารองโบนัสของบริษัทด้วย หากตัดในส่วนนี้ออกบริษัทจะมี
ก าไรจากการด าเนินงานประมาณ 50 ล้านบาท 

3. ก าไรจากการด าเนินงาน 50 ล้านบาท หักภาษีแล้วหรือไม่ และจากการตั้งส ารองประมาณ 100 ล้านบาท นั้น ถ้า
บริษัทจ่ายภาษีไม่ครบหรือจากเงื่อนไขใดๆ ก็ตาม จะมีปรับปรุงรายการมาเข้าปี 2561 ใช่หรือไม่ และบริษัทได้ลอง
ค านวณในส่วนนี้และหุ้นของ NETBAY ที่เหลืออยู่หรือไม่ 
ตอบ ก าไรจากการด าเนินงานหักภาษีเรียบร้อยแล้ว หากการตั้งส ารองในปี 2560 และบริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
จริงจะมีปรับปรุงรายการในปี 2561 ในส่วนของมูลค่าหุ้น NETBAY ที่คงเหลือ ณ ปัจจุบันมีมูลค่าอยู่ประมาณ 200 
ล้านบาท ในทางบัญชีได้มีการรับรู้ก าไรบางส่วนในปี 2560 ไปแล้ว เนื่องจากกลางปี 2560 INET ได้เปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนจากมีฐานะในการครอบง ากิจการเป็นการลงทุนทั่วไป จึงมีรายการทางบัญชีที่เป็นรายการพิเศษจ านวน
หนึ่ง จึงท าให้ตัวเลขทางบัญชีดีขึ้น แต่ไม่ได้มีการขายออก 

4. การ Mark to Market ในงวดใดงวดหนึ่ง หากราคาหุ้น NETBAY ลงมากๆ จะท าให้บริษัทขาดทุนหรือไม่ และ
ปัจจุบันมีการขาดทุนในส่วนนั้นด้วยหรือไม่ 
ตอบ เดิมต้นทุน NETBAY ราคา 1 บาทต่อหุ้น เมื่อมีการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนท าให้มีต้นทุนปัจจุบันอยู่ที่
ประมาณ 13 – 14  บาทต่อหุ้น ซึ่งมูลค่าหุ้นในตลาดประมาณ 40 บาทต่อหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงยังมีก าไรจากส่วน
ต่างตรงนี้อยู่ 

5. ขอทราบทิศทางการด าเนินธุรกิจในที่ดินท่ีบริษัทซื้อไว้ 260 กว่าไร่ 
ตอบ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทเช่าที่ดิน SCG ระยะเวลา 30 ปี บริษัทมีทิศทางท า Data Center ที่สามารถสร้าง 
Infrastructure ของประเทศได้ บริษัทพบว่า Data ส่วนใหญ่มักไปอยู่ต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทคิดว่าควรสร้าง 
Data Center ที่เป็นของประเทศไทยเอง และเป็นที่มาในการท ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน แต่กลับค้นพบว่า
การท ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เช่าในระยะยาวไม่เหมาะ แต่เหมาะส าหรับด าเนินการบนที่ดินของ
ตัวเอง แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ก่อนหน้าหากบริษัทเช่าที่ดินเพื่อด าเนินการสร้าง INET-IDC3 เป็นการการันตีว่าจะ
มีลูกค้าเข้ามาอยู่ รวมถึงที่ดินตรงนั้นหากจะซื้อก็ไม่สามารถซื้อได้ เมื่อบริษัทเค้าไปเปิดให้บริการในพ้ืนที่น้ัน บริษัท
ก็หาช่องทางขยายพื้นท่ีไปยังบริเวณใกล้เคียง เพื่อประโยชน์ของการท ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเสี่ยง
ในอีก 30 ปีข้างหน้า รวมถึงการลงทุนในที่ดินดังกล่าวเอื้อให้มูลค่าของที่ดินสูงขึ้น บริษัทจึงลงทุนในพื้นที่ดังกล่าว
โดยก าลังศึกษาแผนจัดตั้ง Solar farm บนพื้นท่ีบางส่วน เนื่องจาก data center ต้องการไฟฟ้าปริมาณสูงมาก จะ
ท าให้ในระยะยาวบริษัทสามารถลดต้นทุนหลักลงได้และสุดท้ายก็สามารถสร้างก าไรให้บริษัทอย่างยั่งยืน 

6. จากข้อมูลดังกล่าวจึงเป็นที่มาของการชะลอการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานใช่หรือไม่ 
ตอบ บริษัทชะลอการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเนื่องจากโครงสร้างการท าธุรกรรมที่ยังด าเนินการไม่
เรียบร้อย คณะกรรมการมองว่าอยากให้ท าโครงสร้างที่ดีที่สุดทั้ง INET และนักลงทุนทั้งหมด จึงเลื่อนการพิจารณา
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ออกไป 

7. ในการลงทุนในที่ดินอีก 260 ไร่ นี้จะมีการเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นอีกหรือไม่ 

ตอบ : บริษัทยังไม่มีแผนการเพิ่มทุนอีก โดยแหล่งเงินทุนท่ีวางแผนไว้คือเงินทุนจากการจัดตัง้กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน  นอกจากนี้ยังจะส่งผลดีให้บริษัทคือ D/E Ratio จะลดลง ท าให้ความสามารถในการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น 
ผลตอบแทนในหุ้นของ INET จะดีขึ้น 

8. คณะกรรมการเช่ือว่า บริษัทจะสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าส่วนที่น าไปลงในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  ใช่
หรือไม่ 
ตอบ คณะกรรมการเห็นเป็นเช่นนั้น เนื่องจากการลงทุนในส่วนของ Data Center เป็นการลงทุนระยะยาว การที่
บริษัทเช่า data center กลับมาให้บริการ Cloud Service จะท าให้บริษัทบริหาร return on asset ได้ดีขึ้น  

9. รายได้ Cloud ไตรมาส 4 มากขึ้นหรือไม่ และแนวโน้มในปีนี้ของ Cloud Service เป็นอย่างไร 
ตอบ ไตรมาส 4 ปีที่ผ่านมา รายได้จาก cloud สูงขึ้นกว่าไตรมาสอื่นๆ แต่อัตราการเติบโตรวมทั้งปีต่ ากว่าการ
เติบโตในปี 2559 เนื่องจากปีท่ีแล้วช่วงไตรมาส 2 บริษัทมีลูกค้ารายใหญ่ที่ยกเลิกสัญญาโดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 
200 ล้านบาท บริษัทด าเนินการหารายได้มาชดเชยโดยการหาลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นหลักร้อยราย ซึ่งจะท าให้ความเสี่ยง
จากการยกเลิกจากลูกค้ารายใหญ่ลดลง และมองว่าแนวโน้มการเติบโตของ Cloud ในปีนี้จะเติบโตประมาณ 40-
50% เหมือนปีก่อนๆ 

10. การให้บริการของ INET Cloud ในขณะที่มีคู่แข่งรายใหญ่อย่าง Microsoft, Google และ Amazon บริษัทมีอะไร
ที่ได้เปรียบคู่แข่ง ราคาแพงกว่าของต่างประเทศ ในขณะที่เทนเซนราคาถูกมาก 
ตอบ INET เป็น Local public Cloud ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยโดยมีระบบทั้งหมดตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
แตกต่างจากคู่แข่งรายใหญ่ที่มีระบบตั้งอยู่ที่ Data Center ต่างประเทศ ลูกค้าระดับองค์กรที่เป็นเป้าหมายของ
บริษัทให้ความมั่นใจในด้านข้อกฎหมายและการที่เก็บข้อมูลไว้ในประเทศ  นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการแบบครบ
วงจร ให้ค าปรึกษา วางแผนกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องและยาวนาน และมีลูกค้าจากปีที่ผ่านมาขยับตัวจาก 800 ราย 
เป็น 1,500 ราย 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,049,630 99.9963 
ไม่เห็นด้วย 10,100 0.0037 
งดออกเสียง 75,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย 



และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 
ประธานรายงานต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท 

ข้อ 49 “บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่าน้ัน  

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจาก
เงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล.......ฯลฯ 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุ
จ าเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัท 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวน 313,118,052 บาท โดยจ านวนหุ้นที่จดทะเบียนช าระแล้ว ณ ปัจจุบัน 500,041,575 หุ้น คิดเป็นก าไรต่อหุ้น เท่ากับ 
00.6262 บาท 
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 

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

 

จากข้อมูลที่แสดงดังตาราง พบว่าอัตราการจ่ายเงินปันผล อยู่ในอัตราร้อยละ 21 ซึ่งต่ ากว่านโยบายการจ่ายปันผลของ
บริษัทที่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 เนื่องจากในปี 2561 บริษัทมีแผนการขยายการลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการขยาย INET-IDC3 เฟส 2 เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการภายในปี 2561 รวมถึงการขยายพื้นที่ BCP ที่มีขนาด
ใหญ่ขึ้นในที่ดินที่บริษัทซื้อไว้ จึงต้องส ารองเงินบางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุนดังกล่าว  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ตามที่กฎหมายก าหนด 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 15,655,902.60 บาท   
2) จ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.1259 บาท โดยคิดจากจ านวน

หุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 62,938,644.82 บาท 
ทั้งนี้ บริษัทก าหนดให้วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record 

Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่ง

ประธานและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้ 
1. ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสูงกว่าปีก่อน การจ่ายเงินปันผลปี 2560 ที่อัตราการจ่าย 21%ของก าไรสุทธิ ต่ ากว่า
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นโยบายที่บริษัทประกาศไว้ไม่ต่ ากว่า 30%ของก าไรสุทธิ ซึ่งในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีก าไรเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า แต่
บริษัทกลับปันผลเพิ่มช้ึนจากปีก่อนเพียงเล็กน้อย จึงมองว่าไม่เหมาะสม และยังมีความเห็นว่าควรจะจ่ายที่  30 
สตางค์ต่อหุ้น  

2. ขอให้บริษัทช้ีแจงก าไรทางบัญชีว่ามีเท่าไหร่ ในส่วนของเรื่องเงินปันผล ในฐานะผู้ถือหุ้นถ้าอัตราปันผลมากขึ้นก็ดี 
แต่หากการที่ได้ปันผลมากขึ้นแล้วท าให้กระทบ Cash Flow ของบริษัท ก็ไม่สมควรเท่าไหร่ 

3. เมื่อดูกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทแล้วมีเพียง 65 ลา้นบาท แต่บริษัทยังมีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้
ถือหุ้นถึง 62 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีภาระหนี้สินอยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาทและยังมีแผนขยายการลงทุนต่ออีก 
แต่บริษัทมีเงินในกิจกรรมการลงทุนเพียง 300 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงเรื่องสภาพคล่อง หากมีการ
จ่ายเงินปันผล และอยากทราบว่าบริษัทมีแผนการบริหารเงินอย่างไรให้มีสภาพคล่องต่อเนื่อง 

4. อยากทราบความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเงินปันผลต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ว่ามีความเห็นอย่างไรบ้างและอยากให้อธิบาย Cash Flow สั้นๆว่ามีการแบ่งสัดส่วนหรือการ
บริหารอย่างไร และส่วนของการลงทุนน ามาจากส่วนไหน อย่างไรบ้าง  เพื่อบ่งบอกถึงสาเหตุการจ่ายเงินปันผลได้
น้อย 
ตอบ ในปีท่ีแล้วบริษัทได้มีการเพิ่มทุนเท่าตัว เป็นสาเหตุหลักท่ีคณะกรรมการมีมติจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ให้ไว้เป็น 
50% ในขณะนั้นกระแสเงินสดของบริษัทในขณะยังอยู่ในระดับท่ีสามารถจ่ายได้ แต่ในปีน้ีกลับกัน บริษัทมีแผนการ
ลงทุนเพื่อขยาย INET-IDC3 เฟส 2 ให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานและลงทุนใน
ส่วนระบบ cloud ที่มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดไว้หมุนเวี ยนและ
ลงทุน   

ส าหรับตัวเลขและหลักการที่เป็นที่มาการจ่ายในอัตรา 21% ฝ่ายจัดการและคณะกรรมการได้มีหลักการคือ 
ไม่จ่ายน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทเคยจ่าย และให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลไม่ต่ ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนของเงินปันผลที่นักวิเคราะห์ได้ประมาณการไว้เฉลี่ยในตลาดหลัทรัพย์ทีป่ระมาณ 2.8%  

เมื่อดูจากงบการเงิน ในส่วนของงบกระแสเงินสด จะเห็นว่าบริษัทมีการลงทุนสูงใน INET-IDC3 การลงทุนนี้
จะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะท าให้บริษัทเตบิโตอย่างยั่งยืน แต่จะท าให้บริษัทสูญเสียสภาพคล่องเป็นจ านวนมาก ปัจจุบัน
บ ริ ษั ท ขย าย สิ น ท รัพ ย์ ให้ เติ บ โตขึ้ น  เพื่ อ เพิ่ ม ค วามส าม ารถ ใน ก ารแข่ งขั น  และบ ริษั ท ส าม ารถ 
ปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้เมื่อผลประกอบการมีก าไร  อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงในปีนี้ แต่คาด
ว่าในปีหน้าจะมีลูกค้าทยอยเข้ามาใช้บริการเยอะขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้กระแสเงินสดบริษัทดีขึ้น และบริษัทก็จะ
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ดีขึ้นในปีถัดๆไป การปันผลในครั้งนี้คณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้พิจารณาหลายๆด้าน
ประกอบกัน โดยผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับผลตอบแทนไม่ต่ ากว่าตลาด และบริษัทยังมีสภาพคล่องที่ยังสามารถแข่งขัน
ได้ 

ส าหรับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ การตัดสินใจจ่ายปันผลดูจากผลการด าเนินงานของบริษัทปี
ปัจจุบันเทียบกับปีก่อน ประกอบกับสภาวะตลาดในขณะนั้น และพิจารณาแผนการเงินในอนาคตควบคู่กับแผนการ
ลงทุน โดยดูผลประโยชน์ของทุกฝ่ายที่จะให้องค์กรอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ
เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ



จ่ายเงินปนัผลส าหรับผลประกอบการประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,924,153 69.0337 
ไม่เห็นด้วย 83,399,579 30.9663 
งดออกเสียง 2,820,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561 
ประธานให้นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อท่ี 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งโดยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3)  ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...”  บริษัทมี
กรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในปี 2561 มีกรรมการลาออก 1 ท่าน คือ  

1) นายก าธร ไวทยกุล   กรรมการ 
และกรรมการที่ครบวาระจ านวน 3 ท่าน ได้แก ่
1) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์   กรรมการ 
2) นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการ 
3) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ  กรรมการอิสระ 
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี จึงขอเรียนเชิญกรรมการที่พ้นต าแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น  
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2561 - 31 มกราคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายช่ือบุคคลมายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงได้พิจารณาความเหมาะสมตามประโยชน์สูงสุดแก่
การด าเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนตา ม
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดังน้ี 

เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งนายมรกต เธียรมนตรีเข้ามาด ารงต าแหน่ง
กรรมการแทนนายก าธร ไวทยกุลและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) นายมรกต เธียรมนตรี  กรรมการ  เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายก าธร ไวทยกุล 
2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระ 
3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ  ได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระ 
4) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ได้รับการเสนอให้กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระ 
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้เข้าร่วมพิจารณาในวาระนี้  
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เ กี่ยวข้อง ซึ่ง

ประธานได้ตอบข้อซักถามของตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธ์ิผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้ 
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1. คุณนฤมล วังศธรธนคุณ ได้ด ารงต าแหน่งในปีนี้ครบ 9 ปี ตามหลักธรรมมาภิบาลกรรมการอิสระควรด ารงต าแหน่งไม่
เกิน 9 ปี จึงขอให้ประธานกรรมการพิจารณาในส่วนนี ้
ตอบ วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่เกิน 9 ปี เป็นค าแนะน าจากตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันบริษัทยัง
ไม่มีระเบียบในการพิจารณาในเรื่องนี้ บริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติจากความเหมาะสม ประสบการณ์ท างานที่
สามารถปฏิบัติหน้าที่และน าพาบริษัทมาถึงทุกวันน้ีได้ 

2. เพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งกรรมการให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง ขอให้มีรายงานการเข้าประชุมย้อนหลังอย่าง
น้อย 2 ปี เสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมปีถัดไป และขอให้กรรมการแต่ละท่านน าเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการ
บริหารงานของกรรมการประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น 
ตอบ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูประวัติการเข้าประชุมของกรรมการได้ในรายงานประจ าปีของบริษัท  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 2561  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในใบลงคะแนนเสียงที่
บริษัทฯ ได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือ เสร็จแล้วส่งให้แก่เจ้าหน้าที่รวบรวมใบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจ าปี 
2561 ดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) นายมรกต เธียรมนตรี  ต าแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 173,685,924 99.9815 
ไม่เห็นด้วย 32,100 0.0185 
งดออกเสียง 105,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

2) นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  ต าแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 173,672,707 99.977 
ไม่เห็นด้วย 40,017 0.023 
งดออกเสียง 105,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

3) นางมรกต กุลธรรมโยธิน   ต าแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการ 
มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 173,686,224 99.9816 
ไม่เห็นด้วย 32,000 0.0184 



งดออกเสียง 105,000  
บัตรเสีย 0 0.0000 

4) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ  ต าแหน่งท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 
มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 258,742,707 99.9689 
ไม่เห็นด้วย 80,517 0.0311 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานให้นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 และโบนัสให้แก่กรรมการบริษัทส าหรับปี 2560 จากความเหมาะสม
เกี่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและ
ผลการด าเนินงานของบริษัท ตลอดจนภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวน 6,500,000 บาท 
ค่าเบี้ยประชมุ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
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) โบนัสกรรมการส าหรับปี 2560 เป็นจ านวน 10,000,000 บาท  

3) สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ : ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่าย
จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้  

1. บริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานเติบโตจากปี 2559 ไม่ถึง 20% เพราะเหตุใดโบนัสกรรมการปี  2560 จึงเพิ่มขึ้น
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ประมาณ 40% นอกจากนี้ จากงบกระแสเงินสด บริษัทกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 65 ล้านบาท 
จ่ายเงินปันผล 62 ล้านบาท โบนัสกรรมการ 10 ล้านบาท ค่าตอบแทนกรรมการ 6.5 ล้านบาท แต่เมื่อดูที่งบแสดง
ฐานะทางการเงินในรายงานประจ าปี 2560 บริษัทยังมีโบนัสค้างจ่ายพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 23 ล้านบาท 
เห็นว่าบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไหนจะต้องลงทุนขยาย INET-IDC3 บริษัทจะบริหารกระแสเงินสดอย่างไร 
ตอบ โบนัสพนักงานในปี 2560 ได้มีการปรับลดลงเหลือประมาณ 20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีปัญหาเรื่องของ
กระแสเงินสด ฝ่ายจัดการจึงน าเสนอคณะกรรมการให้พิจารณาลดสัดส่วนผลตอบแทนแก่กรรมการและผู้ถือหุ้นลง
ด้วยเพื่อใหไ้ม่กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัทมากนัก 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 270,715,908 99.4753 
ไม่เห็นด้วย 1,057,084 0.3884 
งดออกเสียง 105,000 0.0386 
บัตรเสีย 265,740 0.0976 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
ประธานให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การ

ประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎ
บัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น”  

นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ได้ก าหนดให้บริษัทท่ีออกหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนจดัให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดมิปฏิบัตหิน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีราย
เดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี นับแต่วันท่ีผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 

โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตใิห้แต่งตั้งผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส านักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทประจ าปี 2561 แทนบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เพื่อเป็นการหมุนเวียนส านักงานสอบบัญชี 
เนื่องจากบริษัทใช้บริการสอบบัญชีบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นระยะเวลา 5 ปี ติดต่อกันตั้งแต่ปี 2556ตามรายชื่อต่อไปนี้  

 



 
 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

5 ปีที่ผ่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 เสนอให้เป็นผู้สอบบญัชี 

ส าหรับปี 2561 เป็นปีแรก 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 
 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
ของบริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

ค่าสอบบัญช ี(บาท) ปี 2561
1
 ปี 2560

2
 ปี 2559 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 1,690,000 1,545,210 1,150,000 
หมายเหตุ :  

1. ค่าธรรมเนียมบริการในปี 2561 รวมค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ยกเว้นค่าพาหนะในการเดินทาง  
2. ค่าธรรมเนียมบริการในปี 2560 รวมค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ดังนี ้
1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2561 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จ านวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

5 ปีที่ผ่านมา 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 เสนอให้เป็นผู้สอบบญัชี 

ส าหรับปี 2561 เป็นปีแรก 2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 
 
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 
2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,690,000 บาท  
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ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมบริการข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ยกเว้นค่าพาหนะในการเดินทาง 
จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง

ประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้ 
จากการ Consolidate งบการเงิน บมจ.เน็ตเบย์ จะหายไป 1 บริษัท แต่เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีจึงเพิ่มขึ้น 
ตอบ เนื่องจากในปี 2561 มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น การท ารายการต่างๆ เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก INET-IDC3 จึงท าให้เกิด
ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มข้ึน 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ

ก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  
มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 

จ ากัด เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้ 
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5131 หรือ 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4687 หรือ 
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชีจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท 

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความ
คิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันและอนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ของบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 1,690,000 บาท ทั้งนี้ค่าธรรมเนียมบริการข้างต้นรวมค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว ยกเว้นค่า
พาหนะในการเดินทางตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,133,632 99.9963 
ไม่เห็นด้วย 10,100 0.0037 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง  
เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16  
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขมาตรา 100 ตามค าสั่ง

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560  เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
โดยมีสาระส าคัญของการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 มีดังนี้ 

• ลดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นลงเหลือร้อยละ 10ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด (จากเดิมร้อยละ 20) และคณะกรรมการต้องจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 



45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) และ 

• หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เอง 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ข้อความภายหลังปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามที่เสนอในหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 ดังนี ้
ข้อ 16 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ

เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการ
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า 
(45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือ
ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้ นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อิ นเทอร์เน็ต 
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ข้อ 16 เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ที่มาตรา 100 ที่แก้ไข
ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีค าถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด 
(มหาชน) ข้อ 16 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 272,028,632 99.9577 
ไม่เห็นด้วย 10,100 0.0037 
งดออกเสียง 105,000 0.0386 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทฯ ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 



    

หน้า 19 จาก 19 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้พิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก 
ที่ก าหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา  

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่ก าหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุม  

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

    
                         (ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ์) 

                                         ประธานกรรมการ 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส าหรับธุรกิจการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กองทุนฯ”) ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทุนฯ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”) รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนก าหนดหรอื
เปลี่ยนแปลง ข้อก าหนด เง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลง
ทุน (ตามนิยามด้านล่าง) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการเข้าท าธุรกรรมของกองทุนฯ 
จ านวน และ/หรือ ประเภททรัพย์สิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จ านวนหน่วยลงทุนท่ีจะจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การเข้า
ท าสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  รวมถึงสัญญาอื่นๆ  และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน การติดต่อกับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรก ากับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น รวมถึงมีอ านาจในการลงนามว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรม
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว  
 ทั้งนี้ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้บริษัทฯ เข้าท า
ธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 และ
ต่อมาได้มีการพิจารณาถอดถอนวาระการประชุมดังกล่าวออกจากการประชุมสามัญของผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เพื่อพิจารณาโครงสร้างการจัดตั้งกองทุนฯ ที่เหมาะสม
ส าหรับบริษัทฯ และกองทุนฯ นั้น ปัจจุบัน คณะท างานของบริษัทฯ ได้ท าศึกษาและปรับปรุงโครงสร้างการจัดตั้งกองทุนฯ รวมทั้ง
โครงสร้างการลงทุนที่เหมาะสมเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติตามที่กล่าวมาข้างต้น  
  ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเข้าท าธุรกรรมเกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ ระหว่างบริษัทฯ กับกองทุนฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ก. อนุมัติให้เข้าท ารายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ โดยอนุมัติการเข้าท ารายการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 

 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ Internet Data Center แห่ง
ที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึง
ทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกค้า ให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยี
ขั้นสูง เป็นระยะเวลาประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2588 โดยทรัพย์สินที่ให้เช่าดังกล่าวเป็น
ทรัพย์สินที่ใช้ส าหรับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 รวมถึงอาคารรับรองลูกค้าให้แก่กองทุนฯ (รวมเรียกว่า 
“ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 



 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการตามสัญญาตกลงด าเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้
สัญญา และกองทุนฯ ในฐานะผู้รับสัญญา เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีกับกองทุนฯ 
(“ธุรกรรมตกลงด าเนินการ”)  

 
  อนึ่ง ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุใน (1) สัญญาเช่าอาคาร (พร้อมส่วน
ควบ) ระหวา่งบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า และกองทุนฯ ในฐานะผู้เช่า และ (2) สัญญาเช่าอุปกรณ์ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้เช่า และ
กองทุนฯ ในฐานะผู้เช่า (รวมเรียกว่า “สัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว”) และสัญญาตกลงด าเนินการ และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว มีขนาดรายการประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท หรือคิด
เป็นประมาณร้อยละ 51.0 ถึง 60.6 ของสินทรัพย์รวม ซึ่งจัดเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยค านวณจาก
เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบ
การเ งินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่  30 กันยายน 2561 ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์”) อน่ึง ในการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าท่ีดังต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ตลาดหลักทรัพย”์)  

(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser, “IFA”) ให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เกี่ยวกับการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งจัด เตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นตามที่
หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 

(3) ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าท ารายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและมสีิทธิออกเสียง โดยไม่นบั
รวมผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการข้างต้น 

  ทั้งนี้ ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และธุรกรรมตกลงด าเนินการ ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)  
 

ข. อนุมัติให้เข้าท ารายการที่ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 
(อาคาร Data Center และอาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า ) เช่าช่วงอาคาร
รับรองลูกค้า และเช่าช่วงอุปกรณ์จากกองทุนฯ โดยมีระยะเวลาการเช่าช่วงประมาณ 9 ปี และรวมถึง
การต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลาจะไม่เกิน วันท่ี 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 
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26 ปีนับจากวันที่เข้าท าธุรกรรม (รวมเรียกว่า “ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน”) ภายใต้สัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงานเพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวในการด าเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการด าเนินการอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

 อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายโดยกองทุนฯ โดยอนุมัติให้ 
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่
เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ 
(“ธุรกรรมซ้ือหน่วยลงทุน”) ทั้งนี้ บริษัทฯจะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงิน
เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินที่ได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สิน
ระยะยาวกับกองทุนฯ 

อนึ่ง ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญา
เช่าช่วงด าเนินงาน และ สัญญาตกลงกระท าการ และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีขนาดรายการประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท โดยพิจารณา
จากการท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ของ INET ประมาณ 9 ปี และรวมถึงการต่อสัญญาออกไปอีกในคราวต่อๆ ไป แต่ระยะเวลา
จะไม่เกิน วันท่ี 31 ธันวาคม 2588 หรือประมาณ 26 ปีนับจากวันท่ีเข้าท าธุรกรรม และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ไม่เกนิ 
1 ใน 3 ของหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายครั้งแรกซึ่งขนาดรายการประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาด
ของกองทุนฯ ทีป่ระมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท เมื่อนับรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯ 
มีขนาดรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินรวมสูงสุดเท่ากับประมาณร้อยละ 65.3 ถึงร้อยละ 183.1 ของสินทรัพย์รวม จัดเป็นรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 โดยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนที่ช าระให้ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อ
หน่วยลงทุน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
ดังนั้น ในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทท่ี 1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ก าหนดให้บริษัทฯ 
มีหน้าที่ดังต่อไปนี้  

(1) เปิดเผยสารสนเทศและข้อมูลเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์  
(2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของ

บริษัทฯ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จ าเป็นตามที่หน่วยงานก ากับดูแลก าหนด 
(3) ด าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้  

ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับรวม
ผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสียในการเข้าท ารายการข้างต้น 
 

ทั้งนี้ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่
เกี่ยวโยงกัน 

  
 

 



บริษัทฯจึงขอแจ้งสารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ 
1.1 รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวและธุรกรรมตกลงด าเนินการจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อน
ตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) 
ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการผ่อนผัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะเกิดขึ้นภายใน
ปี 2562  

1.2 รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์  
1.2.1   ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

 ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนตามสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน 
และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (สัญญาใดสัญญาหนึ่งหรือหลายสัญญา) ส าเร็จครบถ้วนหรือได้รับการ
ผ่อนผัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเกิดขึ้นภายในปี 2562 

1.2.2   ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 
ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะประกาศให้
ทราบต่อไปโดยบริษัทจัดการกองทุน (“บริษัทจัดการกองทุนฯ”)  ภายหลังจากท่ีค าขอจัดตั้งกองทุน
ฯ ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว โดยบริษัทจัดการกองทุนฯ จะแจ้งระยะเวลาจองซื้อหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ ให้ทราบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนจะเกิดขึ้นภายในปี 
2562 
 

2. คู่สัญญาที่ท ารายการ และความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
   รายละเอียดของคู่กรณีและความสัมพันธ์กับบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 

คู่กรณี ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธก์ับบริษัทฯ 
กองทุนฯ  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ในปัจจุบัน กองทุนฯ ยังไม่ได้จัดตั้งและไม่มีความสัมพันธ์กับ

บริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท
ฯ ตามนิยามของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) มีแผนท่ีจะซื้อหน่วยลงทุนของ
กองทุนฯ นับรวมกันเป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่
เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขาย
ทั้งหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ ดังนั้น ภายหลังจากที่กองทุนฯ 
ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ  จะเป็นผู้ถือหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ จ านวนรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้งแรกของกองทุนฯ   
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ทั้งนี้ ภาพรวมโครงสร้างของกองทุนฯ จะเป็นไปตามแผนภูมิดังต่อไปนี้ 

 
2.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

2.1.1. ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
ผู้ให้เช่า    : บริษัทฯ 
ผู้เช่า     : กองทุนฯ 

2.1.2. ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
ผู้ตกลงด าเนินการ   : บริษัทฯ 
คู่สัญญาของผู้ตกลงด าเนินการ : กองทุนฯ 
 

2.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
2.2.1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

ผู้ให้เช่าช่วง   : กองทุนฯ 
ผู้เช่าช่วง    : บริษัทฯ 

2.2.2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ผู้ซื้อ     : บริษัทฯ 
ผู้ขาย    : กองทุนฯ  

 
3. ลักษณะโดยท่ัวไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
3.1.1. ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว 

 (1) ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ 
  ภายหลังจากการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจัดการกองทุนฯ จะ
ด าเนินการจดทะเบียนกองทรัพย์สินซึ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนเป็นกองทุนฯ ต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. จากนั้นกองทุนฯ จะน าเงินที่ได้จากการเสนอขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปช าระค่าเช่า
ทรัพย์สินระยะยาวท้ังหมด (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) โดยเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับบริษัท

IDCIF 

INET-IDC3 Phase 1 and 
Customer Center 

 



ฯ เพื่อกองทุนฯ จะได้สิทธิการเช่าทรัพย์สินระยะยาว ตลอดอายุสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ทั้งนี้ 
รายละเอียดของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาให้
เช่าทรัพย์สินระยะยาวดังกล่าว 

  
  การให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ ดังกล่าวข้างต้น จะมีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 
2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท ทั้งนี้ ราคาค่าเช่าสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการตกลงกันของคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม มูลค่าสิ่งตอบแทน (ราคาค่าเช่าสุดท้าย) ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว
จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความ
ต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (bookbuilding) และขึน้อยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะ
ของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนั้น เป็นต้น ทั้งนี้ มูลค่าสิ่งตอบแทน 
(ราคาค่าเช่าสุดท้าย) จะเป็นไปตามที่บริษัทฯ และกองทุนฯ จะตกลงกัน และกองทุนฯจะช าระเงินเต็มจ านวน
ภายหลังจากที่เง่ือนไขบังคับก่อนทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวส าเร็จหรือได้รับ
ยกเว้นแล้ว 

 
 (2) ขนาดของรายการ 

  การค านวณขนาดของรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยอ้างอิงข้อมูล 
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30  กันยายน 2561 มีรายละเอียดการค านวณ
ดังต่อไปนี้  

 
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

  ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท  
 

(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
  ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการจ าหน่ายไปซึ่งหลักทรัพย์ของบริษัท  
 

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

  ขนาดของรายการ  =  
มูลค่าของสัญญาใหเ้ช่าทรัพย์สินระยะยาว

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท

4,704.9 ล้านบาท
 

 
     = ร้อยละ 51.0 ถึง 60.6 
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(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ 
ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลักทรัพย์ของบริษัท 

 
  จากวิธี (ค) ในข้างต้น ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีความเห็นให้ด าเนินการพิจารณาและอนุมัติให้เข้า
ท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรฐานการด าเนินการเสมือนว่า
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 
1 ภายใต้ประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการพิจารณาและอนุมัติ
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     
3.1.2. ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ 
  บริษัทฯ จะตกลงด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อให้
การด าเนินการของธุรกิจให้บริการ Data Center เป็นไปอย่างเรียบร้อยและราบรื่น โดยบริษัทฯ ตกลงจะ
ด าเนินการในเรื่องส าคัญ เช่น  

(ก) ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ) และรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ดังกล่าว ในสัดส่วนตามที่ได้ตกลงกนั
ในภายหลัง 

(ข) ด าเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว และ
สัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการให้บริการ Data Center 

(ค) ให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน  
(ง) ข้อตกลงอื่นๆ และขอ้งดเว้นกระท าการตามที่ได้ก าหนดในสัญญาตกลงด าเนินการ 
 

 (2) ขนาดของรายการ 
  เนื่องจากธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นรายการที่ถือเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สนิระยะยาว 
เพื่อเป็นการรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าท าธุรกรรม
ตกลงด าเนินการดังกล่าวจากกองทุนฯ นอกเหนือจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวข้างต้น 
 

3.2. รายการได้มาซ่ึงทรัพย์สิน 
3.2.1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน  

 (1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ 
  บริษัทฯ จะท าธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน โดยจะเป็นการเช่าช่วงอาคาร (พร้อมส่วนควบ) และ 
อุปกรณ์ จากกองทุนฯ  ตามที่ระบุในข้อ 4  รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะได้มาหรือจ าหน่ายไป มีระยะเวลา
การเช่าช่วงเป็นไปตามที่ระบุไว้ในหัวข้อย่อย 4.2.1 ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน โดยมีมูลค่าของรายการรวม
ประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท  
 



 (2) ขนาดของรายการ 
  การค านวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียดการค านวณ ดังต่อไปนี้ 

 
(ก) เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

   ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการไดม้าซึ่งหลักทรัพย์  
 

(ข) เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
   ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไม่ใช่เป็นการไดม้าซึ่งหลักทรัพย์  
 

(ค) เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

        ขนาดของรายการ  =  
จ านวนเงินท่ีจะจ่าย

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

           =  
 ประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท 

4,704.9 ล้านบาท
   

  
           = ร้อยละ  48.3 ถึง 162.9 
 
 

(ง) เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ 
        ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไมม่ีการออกหลักทรัพย ์

3.2.2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน   
 (1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ 

  ภายหลังจากท่ีกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
ของบริษัทฯ จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) 
ของจ านวนหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของกองทุนฯ ในครั้งแรก  ทั้งนี้ บริษัทฯจะใช้เงินกู้ระยะ
สั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินที่
ได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ 
  ทั้งนี้ จ านวนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุนขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณ
ความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ หลายประการ 
เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภณัฑ์ทางการเงินอ่ืนในช่วงนั้น เป็นต้น โดยคิดค านวณ
บนสมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท  โดยค่าซื้อหน่วยลงทุนที่
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องช าระให้แก่กองทุนฯ อยู่ที่ประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 
ล้านบาท ท้ังนี้จะเป็นไปตามขนาดของกองทุนฯ  
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 (2) ขนาดของรายการ 
  การค านวณขนาดรายการตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยอ้างอิงข้อมูลจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561  มีรายละเอียดการค านวณ ดังต่อไปนี้ 
 

(ก)  เปรียบเทียบมูลค่าของสินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธ ิ
  ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่ได้จัดตั้งและไม่มผีลประกอบการ  
 
(ข)  เปรียบเทียบก าไรสุทธิจากการด าเนินงาน 
  ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากกองทุนฯ ยังไม่ได้จัดตั้งและไม่มผีลประกอบการ  
 
(ค)  เปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน  

  ขนาดของรายการ  =  
จ านวนเงินท่ีคาดว่าต้องช าระ

สินทรัพย์รวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณ 800 ถึง 950 ล้านบาท

4,704.9 ล้านบาท
 

 
     = ร้อยละ 17.0 ถึง 20.2 

    
  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน โดยวิธีเปรียบเทียบมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาด
ของรายการเท่ากับประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 17.0 ถึง 20.2 ของสินทรัพย์รวม 
ทั้งนี้ราคาจองซื้อจะขึ้นอยู่กับขนาดรายการของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
ตามที่ได้ระบุข้างต้นแล้ว 
 

(ง)  เปรียบเทียบมูลค่าของหลักทรัพย์ 
        ไม่น ามาปรับใช้เนื่องจากไม่มีการออกหลักทรัพย์ 
 

  อนึ่ง ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่ต้อง
ค านวณขนาดของรายการรวมกัน และต้องนับรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทฯ ระหว่าง 6 
เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเมื่อค านวณจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน จะมีขนาดของรายการได้มาซึ่งทรัพย์สิน
รวมกันเท่ากับร้อยละ 65.3 ถึง 183.1 ของสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งจะเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 ตามที่ก าหนดใน
ประกาศการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์  

 



4. รายละเอียดของสินทรัพย์ท่ีจะได้มาหรือจ าหน่ายไป 
4.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

4.1.1. ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยบริษัทฯ จะให้กองทุนฯ  

เช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และ 
อาคาร Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า รวมถึงให้เช่าอาคารรับรองลูกค้า และให้เช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center แต่ไม่รวมอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง โดยมีระยะเวลาของ
สัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวประมาณ 26 ปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2588 ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว มีดังน้ี 

ล าดับ ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 (ล้านบาท) 
1. เช่าอาคารและส่วนควบ 

รวมทั้งงานระบบต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งติดตั้งอยู่
ในอาคารหรือบรเิวณ
ที่ตั้งของโครงการ 

(1) อาคารศูนย์ข้อมลู  
         (Data Center) 

214.45 
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลูกค้า 
         (Customer Center) 
(4) งานโครงสรา้งอื่นที่เกี่ยวข้อง 
(5) งานระบบไฟฟ้า 

520.90 
 

(6) งานระบบปรับอากาศ 
(7) งานระบบป้องกันอัคคีภัย 
(8) งานระบบตรวจจับน้ ารั่ว 
(9) งานระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
(10) งานระบบสายเคเบิล 
(11) งานระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
(12) งานระบบความปลอดภัย 17.17  

2. เช่าอุปกรณส์ าหรับ 
การให้บริการ 

Racks 
5.97   

รวมมูลค่าทั้งสิ้น 758.49 
 

4.1.2. ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
  ภายหลังจากที่กองทุนฯ จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. เสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ และ  
กองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาข้อตกลงด าเนินการเพื่อเป็นการรับรองว่าบริษัทฯ จะปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ 
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เป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อให้การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center เป็นไปอย่างเรียบร้อย
และราบรื่น โดยที่สัญญาตกลงด าเนินการ มีเงื่อนไขส าคัญ เช่น 

(ก)  ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนฯ (ไม่ว่าจะเป็นการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือโดยบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ ) และรักษาสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนในกองทุนฯ ในสัดส่วนตามที่ได้ตกลงกันใน
ภายหลัง 

(ข)  ด าเนินการบริหารและท าหน้าที่ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาให้เช่า
ทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ Data Center  

(ค)  ให้กองทุนฯ กู้ยืมเงินเพื่อช าระภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 
(ง)  ข้อตกลงอื่นๆ และข้องดเว้นกระท าการตามที่ได้ก าหนดในสัญญาตกลงด าเนินการ 
 

4.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
4.2.1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

บริษัทฯ และกองทุนฯ จะเข้าท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดยบริษัทฯ จะเช่าช่วง (Sub-Lease) 
อาคาร (พร้อมส่วนควบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center และอาคาร 
Utility รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า เช่าช่วงอาคารรับรองลูกค้า และเช่าช่วงอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการให้บริการ Data Center จากกองทุนฯ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งระยะเวลา
ของสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานมีก าหนดระยะเวลาการเช่าช่วงครั้งละประมาณ 9  ปี โดยบริษัทฯ สามารถต่อ
อายุสัญญาเช่าช่วงด าเนินการใหม่ได้ ทั้งนี้ไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2588 ภายใต้รายละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน โดย
รายละเอียดของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีดังนี้ 

ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 (ล้านบาท) 
เช่าช่วง อาคาร(พร้อม
ส่วนควบ) และอุปกรณ์
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

(1) อาคารศูนย์ข้อมลู (Data Center) 
214.45  

  
(2) อาคาร Utility 
(3) อาคารรับรองลูกค้า (Customer Center) 
(4) งานโครงสรา้งที่เกี่ยวข้อง 
(5) Racks 5.97   
(6) งานระบบไฟฟ้า 

520.90 
 

(7) งานระบบปรับอากาศ 
(8) งานระบบป้องกันอัคคีภัย 
(9) งานระบบตรวจจับน้ ารั่ว 
(10) งานระบบจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 
(11) งานระบบสายเคเบิล 



ธุรกรรม ทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชีโดยประมาณ  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 

 (ล้านบาท) 
(12) งานระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
(13) งานระบบความปลอดภัย 17.17 

รวมมลูค่าทั้งสิ้น 758.49 
     
4.2.2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

       ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน มรีายละเอียดดังต่อไปนี้  
      รายละเอียดของสินทรัพย์ 

  กองทุนฯ จะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลงทุนใน
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว กองทุนฯ จะมีการจ าหน่ายหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป และกองทุนฯ จะจ่ายเงินปันผลและเงินคืนทุนให้แก่นักลงทุนอย่างสม่ าเสมอตาม
ผลประกอบการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ 
ที่จะจัดท าขึ้นต่อไป 
  โดยภายหลังจากท่ีกองทุนฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับส านักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ย่อยของบริษัทฯ จะเข้าท าธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 
33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนท่ีออกและเสนอขายทั้งหมดของกองทุนฯในครั้งแรก ซึ่งมีมูลค่าอยู่ท่ีประมาณ 
800 ถึง 950 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายครั้งแรกทั้งหมดของกองทุนฯ ที่
ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท  
 

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน วิธีการช าระเงินและเงื่อนไขส าคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน 
5.1. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 

5.1.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 (1) ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว  

  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ตามที่ระบุในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ และ  
กองทุนฯ จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 
2,850 ล้านบาท โดยมูลค่าสิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่าง
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น  

 (2) ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
  ธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เพื่อเป็นการรับรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ท้ังนี้ บริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าท าธุรกรรมตกลงด าเนินการ
ดังกล่าวจากกองทุนฯ นอกเหนือจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวข้างต้น  
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5.1.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
 (1) ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

      มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่
ระบุในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง บริษัทฯ และกองทุนฯ จะได้ตกลงกัน
เพื่อเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท โดยมูลค่า
สิ่งตอบแทนส าหรับธุรกรรมดังกล่าว จะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สญัญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณา
จากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น    

 (2) ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 
  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน จะขึ้นอยู่กับจ านวนหน่วยลงทุนที่บริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะซื้อหน่วยลงทุนดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
วางแผนจะจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของจ านวน
หน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรก ทั้งนี้ มูลค่าของราคาซื้อสุดท้ายขึ้นอยู่กับ
ราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอ
ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอ่ืนในช่วงนั้น เป็นต้น  
   ทั้งนี้ คิดค านวณบนสมมติฐานท่ีว่าขนาดของกองทุนฯ อยู่ท่ีประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ จะด าเนินการให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ อยู่ที่
ราคาประมาณไม่เกิน 800 ถึง 950 ล้านบาท  

 
5.2. วิธีการช าระเงิน 

5.2.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
 (1) ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว  

กองทุนฯ จะน าเงินที่ระดมทุนได้มาช าระราคาค่าเช่าทรัพย์สินทั้งหมดตลอดอายุสัญญาเช่าในคราว
เดียว โดยวิธีการช าระเงินจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ และกองทุนฯ จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป  

 (2) ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
ไม่มีการช าระเงินระหว่างกองทุนฯ กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ จากการ

เข้าท าธุรกรรมนี้จากกองทุนฯ   
 

5.2.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย ์
 (1) ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

  บริษัทฯ จะน ากระแสเงินสดจากการด าเนินงานที่มีในปัจจุบันและอนาคตมาช าระค่าเช่าช่วง
ด าเนินงาน โดยการช าระค่าเช่าช่วงเป็นรายเดือน และ/หรือ รายปี ขึ้นอยู่กับรายการหรือการตกลงกัน โดย
วิธีการช าระเงินจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และ/หรือ สัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทฯ และกองทุนฯ จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป  



 (2) ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 
  วิธีการช าระเงินของธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีบริษัทจัดการกองทุนฯ จะก าหนด 
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ที่จะจัดท าขึ้นต่อไป 
 

6. มูลค่าของสินทรัพย์ท่ีจะมีการได้มาหรือจ าหน่ายไป 
6.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 

6.1.1. ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 
มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะจ าหน่ายไปในธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว มีขนาดของรายการอยู่ที่

ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท โดยราคาให้เช่าทรัพย์สินสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหวา่ง
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น 

 
6.1.2. ธุรกรรมการตกลงด าเนินการ 
 ไม่มีการค านวณมูลค่า 
 

6.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
6.2.1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาในธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน มีขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,274 
ถึง 7,666 ล้านบาท หรืออาจสูงกว่านั้น โดยราคาเช่าช่วงด าเนินงานสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกัน
ระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนั้น เป็นต้น   

 
6.2.2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าของสินทรัพย์ที่จะได้มาในธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วย
ลงทุนของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น โดยบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ วางแผนจะจองซื้อหน่วยลงทุนเป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3 (หรือจ านวนไม่เกินร้อย
ละ 33.33) ของจ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรก ทั้งนี้ หากคิดจาก
ราคาเช่าขั้นต่ าของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวที่ประมาณ 2,400 ถึง 2,850 ล้านบาท มูลค่าของ
สินทรัพย์ที่จะได้มาในธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน จะมีมูลค่าอยูท่ี่ประมาณ 800 ถึง 950 ล้านบาท 

 
7. เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน 

7.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
7.1.1. ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ตามธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะ
ยาวจะเป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ซึ่งบริษัทฯ และ
กองทุนฯ จะได้ตกลงกันเพื่อเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,400 ถึง 
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2,850 ล้านบาท (ข้ึนอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น)  

 
7.1.2. ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 

ธุรกรรมตกลงด าเนินการเป็นเพียงส่วนหนึ่งของธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว เพื่อรับรองการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีค่าตอบแทนใดๆ จากกองทุนฯ ในการเข้าท าธุรกรรมตกลง
ด าเนินการ  

 
7.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

7.2.1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 
เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพย์ตามธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน จะ

เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน ซึ่งบริษัทฯ และกองทุนฯ จะได้ตก
ลงกันเพ่ือเข้าท าสัญญาดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยู่ที่ประมาณ 2,274 ถึง 7,666 ล้านบาท หรือ
อาจสูงกว่านั้น โดยจะขึ้นอยู่กับการเจรจาตกลงกันระหว่างคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เป็นต้น   
 
7.2.2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

มูลค่าของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน จะขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยลงทุน
ของกองทุนฯ ซึ่งจะก าหนดโดยวิธีการส ารวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยลงทุนของนักลงทุนสถาบัน 
(Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น สภาวะตลาดทุนในขณะนั้น  

 
8. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะได้รับเงินค่าเช่าล่วงหน้าจากการให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวท้ังหมดจากการจัดตั้งกองทุนฯ (ตามข้อ 7) ซึ่ง
จะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ส าหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และมีสภาพคล่องในการด าเนิน
ธุรกิจมากขึ้น รวมถึงใช้เป็นทุนในการขยายธุรกิจด้านอื่นๆของบริษัทฯ เพื่อสร้างรายได้ในอนาคตและจะสามารถน า
เงินทุนที่ได้ไปใช้จ่ายช าระคืนเงินกู้หรือหรือหนี้สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยที่บริษัทฯ ยังคงมีทรัพย์สินเพื่อใช้ประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดังเดิมจากการท าสัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษั ทฯ เข้าท า
สัญญาเช่าช่วงด าเนินงานกับกองทุนฯ เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทฯ จะน าสินทรัพย์ที่เช่าช่วงกลับจากกองทุนฯ เพื่อใช้
ส าหรับการให้บริการ Data Center กับผู้รับบริการทั่วไปทั้งที่มีอยู่ ณ วันเข้าลงทุน และผู้รับบริการที่จะเข้ามาใช้
บริการในอนาคต  
 
นอกจากน้ี ภายหลังจากธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนเสรจ็สมบูรณ ์บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะเข้าเป็น
ผู้ถือหน่วยลงทุนหลักของกองทุนฯ ส่งผลให้บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังคงได้รับผลประโยชน์ตาม
สัดส่วนการเข้าลงทุนในกองทุนฯ โดยจะได้รับรายได้ในรูปแบบของเงินปันผล และ/หรือ      เงินลดทุนจากกองทุน



ฯ รวมไปถึงโอกาสที่จะได้รับก าไรจากส่วนเกินมูลค่าหน่วยลงทุนในอนาคตหากราคาของหน่วยลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น 
 

9. วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน (แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์) 
บริษัทฯ ได้วางแผนที่จะน าเงินที่ได้จากรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากกองทุนฯ โดยการท าธุรกรรมให้เช่า
ทรัพย์สินระยะยาว มาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

(1) น าเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการ INET-IDC3 เฟส อื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดิน
เดียวกับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1     

(2) ช าระหนี้สินบางส่วนซึ่งรวมถึงเงินกู้ท่ีบริษัทฯ กู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน  
(3) ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนฯ เป็นจ านวนไม่เกิน 1 ใน 3  (หรือจ านวนไม่เกินร้อยละ 33.33) ของ

จ านวนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนฯ ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรก ทั้งนี้ บริษัทฯจะใช้เงินกู้ระยะ
สั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินเพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุน และจะช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วย
เงินท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ   

 
10. แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 

10.1. ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน 
ในเบื้องต้น บริษัทฯ จะใช้กระแสเงินสดจากการด าเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใช้ช าระค่าเช่าช่วงทรัพย์สินใน

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน   
10.2. ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 

ในเบื้องต้นบริษัทฯ จะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงินมาใช้ในธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน 
และจะช าระคืนเงินกู้ดังกล่าวด้วยเงินค่าเช่าท่ีได้รับจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวกับกองทุนฯ 
   

11. เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญ  
11.1. รายการจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์  

เงื่อนไขบังคับก่อนท่ีส าคัญส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว โดยสรุปมีดังต่อไปนี้  
(1) การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 

ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน ธุรกรรมตกลงด าเนินการ  และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการเข้าท า
สัญญาเช่าระยะยาว สัญญาตกลงด าเนินการ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ      

(2) การที่บริษัทจัดการกองทุนฯ ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการกองทุนได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้ง
และจัดการกองทุนฯ  

(3) การเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนฯ ต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปแล้วเสร็จและกองทุนฯ ได้รับเงินทุน
เพียงพอท่ีสามารถเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแล้วเสร็จ 

(4) การที่กองทรัพย์สินได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทุนฯ โดยส านักงาน ก.ล.ต.  
(5) การที่เง่ือนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ส าเร็จครบถ้วน      
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11.2. รายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์   

เง่ือนไขบังคับก่อนที่ส าคัญส าหรับธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน กองทุนฯ และธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนมี
ดังต่อไปนี้  
(1) การที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติให้เข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว ธุรกรรมเช่าช่วง

ด าเนินงาน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงการเข้าท าสัญญาเช่าช่วง
ด าเนินงาน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ       

(2) การที่กองทุนฯ และบริษัทฯ เข้าท าสัญญาส าหรับธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว และสัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ส าเร็จครบถ้วน 

(3) การที่เง่ือนไขตามที่ระบุในสัญญาเช่าช่วงด าเนินงาน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (แล้วแต่กรณี) ส าเร็จ
ครบถ้วน  

(4) การที่บริษัทจัดการกองทุนฯ ได้รับอนุมัติจากส านักงาน ก.ล.ต. ให้จัดตั้งและจัดการกองทุนฯ 
(5) การเสนอขายหน่วยลงทุนต่อผู้ลงทุนเป็นการทั่วไปแล้วเสร็จและกองทุนฯ ได้รับเงินทุนเพียงพอที่

สามารถเข้าท าธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแล้วเสร็จ 
(6) การที่กองทรัพย์สินได้รับการจดทะเบียนเป็นกองทุนฯ โดยส านักงาน ก.ล.ต.  

      
12. ในการเข้าท ารายการคร้ังนี้ มีการออกหลักทรัพย์เพ่ือช าระค่าซ้ือสินทรัพย์  

   ไม่มี 
 

13. การเข้าท ารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ถือหุ้นต้ังแต่ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของกิจการนั้น  

    ไม่มี 
 

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท า
ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ  

 
15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามข้อ 14 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และมีความ เห็นสอดคล้องกับความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามข้อ 14 ข้างต้น จึงอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท ารายการดังกล่าว เนื่องจากการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทฯ จากการได้รับเงินจากธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาวแก่กองทุนฯ 



ซึ่งบริษัทฯ สามารถน าเงินจ านวนนี้มาปรับโครงสร้างเงินทุน รวมถึงลงทุนขยายธุรกิจในโครงการอื่นๆ นอกจากนี้
บริษัทฯ จะได้รับเงินปันผลที่ค่อนข้างสม่ าเสมอจากการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนฯ  

 
 

16. การส่งหนังสือเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ จะส่งหนังสือเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) พร้อมทั้งความเห็น
ของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ อย่างน้อย 5 วันท าการก่อนที่จะส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะส่ง
เอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 14 วันก่อนวันประชุม  
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สารสนเทศ บัญชี 2 เกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ส าหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
 

เรื่อง  สารสนเทศ บัญชี 2 เกี่ยวกับการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ อันเนื่องมาจากการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ส าหรับธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
      ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (“กองทุนฯ”) ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่าง
จัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทุนฯ จากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) เพื่อการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน”) รวมทั้งอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือบุคคลทีไ่ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนก าหนดหรอื
เปลี่ยนแปลง ข้อก าหนด เง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นประโยชน์ส าหรับการเข้าท าธุรกรรมกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน ธุรกรรมให้เช่าสินทรัพย์ระยะยาว ธุรกรรมตกลงด าเนินการ ธุรกรรมเช่าช่วงด าเนินงาน และธุรกรรมซื้อหน่วยลง
ทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง การก าหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลงมูลค่าของรายการเข้าท าธุรกรรมของกองทุนฯ จ านวน และ/หรือ 
ประเภททรัพย์สิน คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง จ านวนหน่วยลงทุนที่จะจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การเข้าท าสัญญาแต่ งตั้ง 
ผู้จัดจ าหน่ายหน่วยลงทุน  รวมถึงสัญญาอื่นๆ  และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน การติดต่อ
กับหน่วยงานราชการ หรือองค์กรก ากับดูแลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นตน้ 
รวมถึงมีอ านาจในการลงนามว่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท าธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ตามที่จ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกล่าว 
 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) สารสนเทศตามบัญชี 1 
รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามที่บริษัทฯได้เปิดเผยต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) 

2) รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบในข้อมูลที่ระบุไว้ในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองว่าไม่มีเหตุอันควร

สงสัยว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นเท็จท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระส าคัญ 

 
 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
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3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการท ารายการ และที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของ
ทรัพย์สิน 
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด (“เบเคอร์ ทิลลี่”) ได้รับแต่งตั้ง
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดท าความเห็นต่อธุรกรรมด้านล่างซึ่งจัดเป็นรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน 
เพือ่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามประกาศการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

 ก. ธุรกรรมเช่าทรัพย์สินระยะยาว 
 ข. ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 
 ค. ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน 
 ง. ธุรกรรมจองซื้อหน่วยลงทุน 

เบเคอร์ ทิลลี่ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เบเคอร์ ทิลลี่ ยินยอมให้เผยแพร่รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระต่อรายการได้มาและจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ลงวันท่ี 18 มกราคม 2562    
ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีของทรัพย์สิน 

 บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูช่ันส์ อินเตอร์แนช่ันนัล จ ากัด (“เมอร์ลินส์”) ได้รับแต่งตั้งเป็นเป็นที่ปรึกษาด้าน
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส าหรับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ  
เมอร์ลินส์ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ ทั้งนี้ เมอร์ลินส์ ยินยอมให้เผยแพร่บทวิเคราะห์
ด้านการเงินการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินส าหรับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทฯ ลงวันที่  
30 ตุลาคม 2561 รวมถึงรายงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งปัจจุบัน อยู่ระหว่างจัดท า  

4) หนี้สินของบริษัทฯ 
4.1 ตราสารหนี้ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีตราสารหนี้ท่ีออกและจ าหน่ายแล้ว ดังนี ้
ยอดคงค้าง 

(หน่วย: ล้านบาท)  
มูลค่า ณ วันที ่ วันครบก าหนดช าระ 

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561  

ตั๋วสัญญาใช้เงิน - 138.68 ธันวาคม 2561 - มีนาคม 2562 

ตั๋วแลกเงิน 300.00 350.00 มีนาคม 2562 

รวม 300.00 488.68  
 หมายเหตุ:  บริษัทฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงินมีอัตราระยะเวลา 3 - 6 เดือน และบริษัทฯออกตั๋วแลกเงินโดยไม่มี

หลักประกัน ซ่ึงออกและเสนอขายให้แก่นักลงทุนในวงจ ากัด  
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4.2 เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจ านวน 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

ยอดคงค้าง 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 

เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 697.91 924.02 

หัก ดอกเบี้ยรอตดับัญข ี (5.66) (7.46) 

ส่วนของหนี้ระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระในหนึ่งปี - (138.87) 

สุทธ ิ 692.25 777.69 
หมายเหตุ:          - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 700 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนก่อสร้างและติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับ 
                        โครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 (โครงการINET-IDC3) โดยมีหลักประกันเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างใน 
                        โครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและงานระหว่างก่อสร้างซ่ึงตั้งอยู่บนที่ดินอันเป็นที่ตั้งโครงการของบริษัทฯ   
                      - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้บริษัทฯ 
              - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับ 

โครงการINET-IDC3 เฟส 2 เงินกู้ยืมดังกล่าวค้ าประกันโดยบัญชีเงินฝากสถาบันการเงิน    

4.3 หนี้สินประเภทอ่ืน 
  (ก) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

ณ วันที่  31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจ านวน 328.80 ล้าน
บาท และ 373.78 ล้านบาท ตามล าดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน  
(ข) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน  

บริษัทฯ ได้ท าสัญญาเช่าทางการเงินส าหรับอุปกรณ์เครือข่าย ซึ่งสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1-5 ปี โดย 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 30 กันยายน 2561 มีรายละเอียด ดังน้ี  

ยอดคงค้าง 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี 186.94 259.69 

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 512.70 625.73 

รวม 699.64 885.42 

 
(ค) หนี้สินอื่นๆ 

ยอดคงค้าง 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 

โบนัสพนักงานค้างจ่าย 104.41 55.86 

รายได้ค่าบริการรบัล่วงหน้า 23.62 12.49 
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ยอดคงค้าง 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า ณ วันที ่

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 

ภาษีเงินไดค้้างจ่าย 2.36 0.24 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 45.02 41.94 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 13.08 16.39 

หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี 102.72 70.70 

หนี้สินอื่น 0.21 - 

รวม 291.42 197.62 

4.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
  (ก) ค่าปรับตามสัญญา  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีค่าปรับการรับประกันการขัดข้องของการ
ให้บริการตามสัญญากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เป็นจ านวนเงิน 2.48 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัท
ฯ ไม่สมควรจ่ายช าระค่าปรับดังกล่าวที่ต้องรอการพิสูจน์ว่าเหตุขัดข้องเกิดจากความผิดของบริษัทฯ หรือไม่ และเช่ือว่า
ท้ายที่สุดแล้วบริษัทฯ จะสามารถช้ีแจงสาเหตุของการขัดข้องโดยไม่ต้องช าระค่าเบี้ยปรับดังกล่าว เป็นผลให้ทางบริษัทฯ 
ไม่มีการตั้งส ารองใดๆ จากค่าปรับนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ข) หนังสือค้ าประกัน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีภาระจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ าประกัน เป็นจ านวนเงิน 60.84 ล้าน

บาท ค้ าประกันโดยใช้เงินฝากสถาบันการเงินท่ีติดภาระค้ าประกัน 

  (ค) ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน 
กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานในกรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง 1 – 30 ปี 

สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มกิจการมี
ภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่า ดังนี้  

ยอดคงค้าง 
(หน่วย: ล้านบาท) 

มูลค่า ณ วันที ่  

31 ธันวาคม 2560 30 กันยายน 2561 

ไม่เกิน 1 ปี 80.94 91.10 

เกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 93.81 51.80 

เกินกว่า 5 ปี 32.85 30.47 

รวม 207.60 173.37 
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(ง) สัญญาต่างๆ 
 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะต้องช าระเงินค่าท่ีดินตามสญัญาจะซื้อจะขายจ านวน 33.84 

ล้านบาท และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ได้จัดท าสัญญาให้ใช้สิทธิเหนือพื้นดินดังกล่าว โดยมีก าหนดระยะเวลา 
15 ปี เนื่องจากไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการช าระเงินค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้งเป็นจ านวนเงิน 
96.16 ล้านบาท และบริษัทมีภาระผูกพันในการช าระเงินค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้งเป็นจ านวนเงิน 116.25 ล้านบาท  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายช าระค่าก่อสร้างอาคารตามสัญญา จ านวนเงิน 
174.23 ล้านบาท 

5) ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ  
 5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจ 

  บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร ( ICT 
Infastructure as a Sevice Provider) ส าหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการน าไอซีที มาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมตั้งแต่บริการเช่ือมต่อเครือข่ายอินเตอร์ เน็ตเต็ม
รูปแบบ การให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ส าหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับ
สากลไปจนถึงการน าเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลส าหรับธุรกิจ 
  จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ท าให้บริการด้านไอซีทีของ
ประเทศมีโอกาสเติบโตมากขึ้น ทั้งในด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมถึงบริการด้านไอซีทีตา่งๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ  

5.2 ตารางสรุปงบการเงินและค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 
 (ก) ตารางสรุปงบการเงิน 

งบก าไรขาดทุน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 30 กันยายน 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2558 % ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2560 % ปี 2561 % 

รายได้จากการให้บรกิาร 598.40 95.89 853.65 85.25 981.86 63.70 715.28 60.32 1,002.06 84.51 
รายได้จากการขาย 11.56 1.85 3.86 0.39 6.59 0.43 4.77 0.40 1.01 0.09 
รายได้อื่น 14.08 2.26 143.85 14.37 553.04 35.88 465.70 39.27 157.97 13.32 

รวมรายได้ 624.04 100.00 1,001.36 100.00 1,541.49 100.00 1,185.75 100.00 1,161.04 97.92 

ค่าใช้จ่าย 
          

ต้นทนุในการให้บรกิาร (441.68) (70.78) (657.13) (65.62) (733.44) (47.58) (551.74) (46.53) (729.49) (61.52) 
ต้นทนุขาย (8.67) (1.39) (3.88) (0.39) (5.89) (0.38) (4.15) (0.35) (0.78) (0.07) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (50.35) (8.07) (84.97) (8.48) (133.88) (8.68) (101.89) (8.59) (68.80) (5.80) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (69.97) (11.21) (144.62) (14.44) (197.61) (12.82) (140.11) (11.82) (165.70) (13.97) 

รวมค่าใช้จ่าย (570.66) (91.45) (890.61) (88.94) (1,070.81) (69.47) (797.88) (67.29) (964.77) (81.36) 

ก าไรก่อนส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 

53.38 8.55 110.76 110.76 470.68 30.53 387.87 32.71 196.27 16.55 
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งบก าไรขาดทุน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ส าหรับงวดเก้าเดือนสิน้สุด 30 กันยายน 

(หน่วย: ล้านบาท) ปี 2558 % ปี 2559 % ปี 2560 % ปี 2560 % ปี 2561 % 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทนุใน
การร่วมค้า 

- - (0.04) (0.00) (0.56) (0.04) 0.27 0.02 (3.63) (0.31) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบริษัทรว่ม 16.31 2.61 19.32 1.93 4.58 0.30 5.13 0.43 (1.92) (0.16) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงิน
ได้ 

69.69 11.17 130.04 12.99 474.69 30.79 393.27 33.17 190.71 16.08 

ต้นทนุทางการเงิน (23.59) (3.78) (29.70) (2.97) (32.14) (2.08) (21.90) (1.85) (35.05) (2.96) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 46.10 7.39 100.34 10.02 442.56 28.71 371.36 31.32 155.67 13.13 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้ (6.99) (1.12) (15.97) (1.59) (67.01) (4.35) (71.48) (6.03) (35.03) (2.95) 

ก าไรส าหรับงวด 39.11 6.27 84.37 8.43 375.54 24.36 299.88 25.29 120.64 10.17 

 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที ่ % 

(หน่วย: ล้านบาท)  ปี 2558 % ปี 2559 % ปี 2560 % 30 ก.ย. ปี 
2561 

 

สินทรัพย ์                 
สินทรัพย์หมุนเวยีน                 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 8.35  0.71  213.93  8.26  44.37  1.05         32.75  0.70  
เงินลงทุนชัว่คราว -               -    -    -    -    -    184.09  3.91  
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย - สทุธ ิ 2.85        0.24  215.77   8.34  582.81  13.86  -    7.39  
ลูกหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น - สุทธ ิ  110.43        9.33  177.93  6.87  239.48  5.69  347.91  0.01  
รายได้ค้างรับตามขัน้ความส าเรจ็ของงาน -               -    -    -    -    -    0.37  0.01  
สินค้าคงเหลือ - สทุธ ิ 1.56        0.13  0.15  0.01  0.02  0.00  0.01  0.00  
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่                    18.73        1.58  60.74  2.35  121.61  2.89  179.62  3.82  

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 141.92     11.99  668.52  25.82  988.29  23.50  744.75  15.83  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                 
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกนั 114.38        9.66  66.71  2.58  35.39  0.84  102.20  2.17  
ภาษีเงินได้ถกูหัก ณ ทีจ่่ายรอขอคนื - สทุธ ิ 63.61        5.37  71.06  2.74  31.74  0.75         26.55  0.56  
เงินลงทุนในการร่วมค้า -               -    2.461  0.10  2.83  0.07          0.99  0.21  
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 39.34        3.32  52.55  2.03  0.70  0.02          9.89  0.56  
ค่าบริการบ ารุงรกัษาอุปกรณร์อตดัจ่าย - สทุธ ิ -               -    17.37  0.67  36.48  0.87         26.26  0.31  
เงินมัดจ าซื้อที่ดิน -               -    -    -    14.50  0.34         14.50  73.41  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 750.08      63.35  1,611.55  62.25  2,868.70  68.20    3,453.80  6.40  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สทุธ ิ 49.54        4.18  79.72  3.08  202.82  4.82       301.29  -    
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สทุธ ิ 7.80        0.66  -    -    -    -                 -    0.52  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 17.28        1.46  18.78  0.73  24.79  0.59         24.70  84.17  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,042.03     88.01   1,920.20  74.18   3,217.94  76.50    3,960.17  84.17 

รวมสินทรัพย ์  1,183.95   100.00   2,588.72  100.00   4,206.24  100.00   4,704.91  100.00 

หนี้สินและสว่นของผู้ถือหุ้น                 
หนี้สินหมุนเวยีน                 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงนิ     264.44      38.76  445.76  36.06  297.82  12.89       483.61  16.77  
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น     123.68      18.13  220.35  17.83  328.81  14.23       373.78  12.96  



   

หน้า 7 จาก 20 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที ่ % 

(หน่วย: ล้านบาท)  ปี 2558 % ปี 2559 % ปี 2560 % 30 ก.ย. ปี 
2561 

 

โบนัสพนกังานค้างจ่าย             -               -    23.12  1.87  104.41  4.52  55.86  1.94  
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า     10.07        1.48  8.30  0.67  23.62  1.02  12.49  0.43  
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี     94.00      13.78  136.47  11.04  186.94  8.09  259.69  9.00  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิทีถ่ึงก าหนดช าระภายใน 1 ปี     22.31        3.27  -    -    -    -    138.87  4.82  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจา่ย             -           -    -    -    2.36  0.10    0.24  0.01  
หนี้สินหมนุเวียนอื่น     13.52        1.98  31.76  2.57  45.02  1.95         41.94  1.45  

รวมหนี้สินหมุนเวียน   528.03     77.40  865.75  70.04  988.97  42.81    1,366.48  47.38  

หนี้สินไม่หมุนเวียน                
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ - สทุธ ิ     119.05      17.45  352.49  28.52  512.70  22.20       652.73  22.63  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงนิ - สุทธิ     27.43        4.02  -    -    692.25  29.97       777.69  26.97  
ประมาณการหนี้สินไม่หมนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน        7.49        1.10  10.70  0.87  13.08  0.57         16.39  0.57  
หนี้สินภาษีเงนิได้รอการตัดบัญช ี- สทุธ ิ             -               -    7.00  0.57  102.71  4.45         70.70  2.45  
หนี้สินอืน่        0.21        0.03  0.21  0.02  0.21  0.01               -             -    

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน    154.17     22.60  370.40  29.96   1,320.94   57.19    1,517.50    52.62  

รวมหนี้สิน    682.19   100.00   1,236.15  100.00   2,309.92  100.00    2,883.98  100.00  

ส่วนของผู้ถือหุ้น                 
 ทุนเรอืนหุ้น                 
 ทุนจดทะเบียน 

 
              

 - หุ้นสามญั 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท             -               -    -    -    500.04  11.89       500.04   10.63  
 - หุ้นสามัญ 512,541,598 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

 
           -    512.54   19.80  -             -                 -            -    

 - หุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     333.33      28.15  -    -    -             -    -    -    
 ทุนที่ออกและช าระแล้ว              -               -                -             -                 -             -    
 - หุ้นสามญั 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท             -               -        500.04   19.32      500.04    11.89       500.04    10.63  
 - หุ้นสามญั 250,020,799 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท     250.02      21.12  

 
-                -             -                 -             -    

 ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามัญ     272.13      22.99      770.21   29.75      770.21   18.31       770.21    16.37  
 ขาดทนุจากการรวมธรุกจิภายใต้การควบคมุเดียวกนัของบริษัทร่วม     (19.21)     (1.62)     (11.76)   (0.45)             -             -                 -             -    

 ก าไร(ขาดทุน)สะสม         
 - จัดสรรแล้ว - ทนุส ารองตามกฎหมาย        6.79        0.57       10.92      0.42       26.67      0.63         26.67     0.57  

 - ยังไม่ได้จัดสรร     (3.77)     (0.32)     72.85      2.81  394.22  9.37       447.60  9.51  
 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น      (4.21)     (0.36)      10.25      0.40  200.01  4.75         64.88  1.38  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่   501.76     42.38   1,352.51   52.25   1,891.14    44.96    1,809.39    38.46  

ส่วนได้เสียที่ไมม่ีอ านาจควบคุม             -               -           0.07      0.00         5.18  0.12         11.55  0.25  

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    501.76     42.38   1,352.57   52.25   1,896.32    45.08    1,820.94    38.70  

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  1,183.95   100.00   2,588.72  100.00   4,206.24  100.00    4,704.91  100.00  
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 งบกระแสเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที ่ 

 (หน่วย: ล้านบาท) ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 30 ก.ย. 2561 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน     88.84       84.99  65.64             20.74  
เงินสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมลงทนุ      (62.51)    (599.90)       129.03          (218.15) 
เงินสดสทุธิได้มา(ใช้ไป)จากกจิกรรมจัดหาเงนิ      (42.44)      720.49      (364.23)           185.78  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้(ลดลง)สุทธิ      (16.10)      205.58      (169.57)           (11.62) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี/ ณ วันตน้งวด       24.46          8.35        213.93             44.37  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี/ ณ วันปลายงวด         8.35       213.93         44.37             32.75  

 (ข) ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน และผลการด าเนินงาน 
 ปี 2558 

บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปี 2558 จ านวน 624.04 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการและการขาย 
609.96 ล้านบาท และรายได้อื่น 14.08 ล้านบาท โดยรายได้จากการให้บริการและการขายแยกตามประเภทบริการได้
ตามตาราง โดยมีสัดส่วนของรายได้หลักอยู่ที่บริการ Cloud Solutions คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอัตราการเติบโตเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 68.97 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะ 
IaaS ( Infrastructure as a Service ) โดยเน้นการให้บริการ Cloud Solutions ที่วางอยู่บน Infrastructure ขนาดใหญ่
ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล  

ในปี 2558 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการและต้นทุนขายรวมจ านวน 450.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
17.55 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยแปรผันตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าเสื่อมราคา
เนื่องจากมีการรับรู้โครงการระหว่างสร้างที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.32 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมากจากการสรรหาพนักงาน
เพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจโดยจัดหาอุปกรณ์
ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 

ก าไรสุทธิส าหรับปี 2558 เท่ากับ 39.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 46.52 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีผล
ขาดทุนสุทธิจ านวน 7.41 ล้านบาท  ท าให้บริษัทฯ สามารถลดผลขาดทุนสะสมจาก 61.48 ล้านบาทในปี 2557 คงเหลือ
ขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวน 3.77 ล้านบาท  

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 1,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 128 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 12.16 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญมีดังนี้ เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลดลง 16.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในอุปกรณ์และมีการช าระ
หนี้มากขึ้น ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 36.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.33 โดยแปรผันตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ที่มียอดขายเพิ่มขึ้น ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมจ านวน 
102.42 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล ที่อาคารไทยซัมมิท และอาคารบางกอกไทย รวมทั้งซื้อ
อุปกรณ์ Core network และ Software  

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 682.19 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 528.03 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 77.4 และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 154.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6  ของหนี้สินรวม บริษัทฯ มี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2557 เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายและพัฒนา
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ธุรกิจ โดยสินเช่ือดังกล่าวค้ าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ าประกัน  และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล และซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อขยายการ
บริการให้กับลูกค้าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-5 ปี  

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 501.76 ล้านบาทประกอบด้วยทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็ม
มูลค่าแล้วจ านวน 250 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 272 ล้านบาท ส ารองตามกฎหมายจ านวน 6.79 ล้าน
บาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ น าส ารองตามกฎหมายไปลดขาดทุนสะสมที่บริษัทฯ มี โดยที่ในงบการเงิน
รวม ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมคงเหลือจ านวน 3.77 ล้านบาท และส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ 
บริษัทฯ มีก าไรสะสมคงเหลือจ านวน 11.02 ล้านบาท และส าหรับมูลค่าตามบัญชีงบการเงินรวมหุ้นละ 2.01 บาท และ
งบการเงินเฉพาะกิจการ 2.16 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) 

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสทุธิ 8.35  ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรบัต้นปี 24.46 ล้านบาท และ
มีกระแสเงินสดใช้ไประหว่างปีอีก 16.10 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ด าเนินงาน 88.84 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2557 คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50.39 ในขณะที่บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไป
ในกิจกรรมลงทุน 62.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 เป็นจ านวนเงิน 145.41 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิใช้ไป
ในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ านวน 42.44 ล้านบาท เป็นการจ่ายช าระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายช าระคืน
เงินกู้ระยะยาว 

ปี 2559 
บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปี 2559 จ านวน 1,001.36 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการและการขาย 

857.51 ล้านบาท และรายได้อื่น 143.85 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนของรายได้หลักอยู่ที่บริการ Cloud Solutions คิดเป็น
ร้อยละ 50 และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ 
ที่มุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะ IaaS (Infrastructure as a Service) โดยเน้นการให้บริการ Cloud Solutions ที่วาง
อยูบ่น Infrastructure ขนาดใหญ่ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล  

ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้บริการและต้นทุนขายรวมจ านวน 661.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 หรือ
คิดเป็นร้อยละ 46.78 โดยแปรผันตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนหลักที่เพ่ิมขึ้นมาจากค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีการรับรู้
โครงการระหว่างสร้างจ านวนหลายโครงการที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่างปี  บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 90.82 เนื่องจากบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ้น อันเนื่องมากจาก
การสรรหาพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการลงทุนพัฒนา
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลแก่ผู้ใช้บริการ เป็นผล
ให้ก าไรสุทธิส าหรับปี 2559 เท่ากับ 84.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 45.26 ล้านบาท จากปี 2558 ที่มีผลก าไรสุทธิ
จ านวน 39.11 ล้านบาท   

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ านวน 2,588.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1,404.77 ล้านบาทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญมีดังนี้ เงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 212.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.71 เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
เพิ่มขึ้น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่มขึ้น 205.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.62 เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับเงิน
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มาจากการเพิ่มทุน สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 42.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 224.29 เนื่องจากบริษัทฯ มีลูกหนี้
ภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทฯ มีการจ่ายภาษีซื้อเพิ่มขึ้นจากการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 1,236.15 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 865.75 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 63.96 และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ านวน 370.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 140.26  ของหนี้สินรวม บริษัทฯ มี
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากการลงทุนเพื่อขยายและพัฒนา
ธุรกิจ โดยเป็นการออกตั๋วแลกเงินกับสถาบันการเงินโดยไม่มีหลักประกัน  และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต และซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อขยายการบริการ
ให้กับลูกค้าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3 - 5 ปี  

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,352.57 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระ
เต็มมูลค่าแล้วจ านวน 500 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจ านวน 770 ล้านบาท ส ารองตามกฎหมายจ านวน 10.92 
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่างปี โดยงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 
2559 บริษัทฯ มีก าไรสะสมคงเหลือจ านวน 72.85 ล้านบาท และส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีก าไรสะสม
คงเหลือจ านวน 85.68 ล้านบาท และส าหรับมูลค่าตามบัญชีงบการเงินรวมหุ้นละ 3.76 บาท และงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 3.80 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิ 213.93 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับต้นปี 8.35 ล้านบาท 
และมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างปีอีก 205.58 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมด าเนินงาน 84.99 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน ในขณะที่บริษัท
มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 599.90 ล้านบาท และบริษัทฯ มีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็น
จ านวน 720.49 ล้านบาท เป็นการรับเงินจากการเพิ่มทุนของบริษัทฯ   

 ปี 2560 
 ส าหรับปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม จ านวน 1,541.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จ านวน 540.13 ล้าน

บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 53.94 โดยมีรายได้จากการให้บริการและการขายจ านวน 988.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 
จ านวน 130.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.27 ซึ่งปัจจัยหลักเกิดจากรายได้การให้บริการบริการ Co-Location 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) และบริการ EDC Network เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.35 
และ 25.45 ตามล าดับ ส่วนรายได้อื่นๆ จ านวน 553.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จ านวน 409.19 ล้านบาท หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 284.45 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯ มีก าไรจากการขายหุ้นของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) ต้นทุนใน
การให้บริการและต้นทุนขายส าหรับ ปี 2560 จ านวน 739.33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จ านวน 78.31 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.85 สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งแปรผันตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมี
ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหม่เพื่อขยายบริการของธุรกิจจึงท าให้มีการรับรู้ค่า
เสื่อมราคาจากโครงการที่แล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับ ปี 2560 จ านวน 331.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จ านวน 101.9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.38 เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งส ารองค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานและยังคงมีการลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต  ในส่วนของต้นทุนทาง
การเงินใน ปี 2560 จ านวน 32.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จ านวน 2.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.21 
เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนสร้างอาคาร Data Center และจัดหาอุปกรณ์ที่มี
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ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลให้แก่ใช้บริการ ท าให้มีเงินกู้ระยะยาวและสัญญาเช่าทางการเงิน
เพิ่มขึ้น  บริษัทฯมีก าไรสุทธิรวมส าหรับ ปี 2560 จ านวน 345.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2559 จ านวน 291.18 ล้าน
บาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 345.12 เป็นผลมาจากบริษัทฯ มีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯ มีก าไรจากการ
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,206.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 จ านวน 1,617.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 62.48 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์จากโครงการ
ที่แล้วเสร็จ หลักทรัพย์เผื่อขายและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เนื่องจากบริษัทฯมีการลงทุนในการสร้างแอพพลิเคช่ันต่างๆ
เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 2,309.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 
31 ธันวาคม 2559 จานวน 1,073.77 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 86.86 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน จากการลงทุนสร้างโครงการ INET-IDC3 สัญญากู้ยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมี
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อขยายการบริการให้กับลูกค้าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเช่า
ดังกล่าวมีระยะเวลา 3 - 5 ปี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,896.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ านวน 543.75 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.20 เกิดจากบริษัทฯ มีก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 
และมีมูลค่าตามบัญชี 3.79 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น) 

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดต้นปี 213.93 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไประหว่างปีอีก 169.57 
ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 65.64 ล้านบาท  บริษัทฯ มี
กระแสเงินสดจากในกิจกรรมลงทุน 129.03 ล้านบาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ านวน 
364.23 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ เงินสดสิ้นปี 44.37  ล้านบาท 

 งวด 9 เดือนแรก ปี 2561 
 ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม จ านวน 1,002.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน 

ปี 2561 จ านวน 286.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 40.09 โดยปัจจัยหลักเกิดจากรายได้การให้บริการ Co-Location 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.39 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ เปิดให้บริการโครงการ INET-IDC3 ท าให้บริษัทมีพื้นที่ในการให้บริการ
เพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย บริการ Cloud Services เพิ่มขึ้นร้อยละ 51.91 เนื่องจากการที่บริษัท 
มีบริการ Cloud หลาย Platform และยังมี    Service on top อาทิ VDI และ Zimbra Mail ที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการลูกค้าได้หลายกลุ่ม ประกอบกับบริษัทฯเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่มีความสนใจได้ทดสอบบริการก่อนการตัดสินใจ  
จึงท าให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) และบริการ EDC Network 
รายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.23 และ 26.55 ตามล าดับ ส่วนรายได้อื่นๆ จ านวน 157.97 ล้านบาท ลดลงจาก งวดเดียวกัน ปี 
2560 จ านวน 465.69 ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 66.08 สาเหตุหลักเกิดจากในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรจากการขายหุน้
ของบริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) ในส่วนของต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขายส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 
บริษัทฯ มี จ านวน 730.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน ปี 2560 จ านวน 555.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
31.37 สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งแปรผันตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีต้นทุนค่าเสื่อมราคา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหม่เพื่อขยายบริการของธุรกิจจึงท าให้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาจาก
โครงการที่แล้วเสร็จ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส าหรับ ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 จ านวน 234.50 ล้านบาท 
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ลดลงจากงวดเดียวกัน ปี 2560 จ านวน 7.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.10 เนื่องจากบริษัทฯมีการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายต่างๆที่ดีขึ้น ในส่วนของต้นทุนทางการเงินส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 จ านวน 35.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
งวดเดียวกัน ปี 2560 จ านวน 21.90 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 60.05 เนื่องจากมีบริษัทฯ มหีนี้สินจากสัญญาเช่าทาง
การเงินรวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่เพิ่มขึ้น จากที่กล่าวมาเป็น
ผลให้บริษัทฯ มีก าไรสุทธิรวมส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2561 จ านวน 120.64 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน ปี 2560 
จ านวน 299.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 148.57   

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 4,704.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 จ านวน 498.67 ล้านบาท หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 11.86 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ซึ่งเป็นแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 2,883.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 574.06 ล้านบาท 
หรือเพิ่มข้ึนร้อยละ 24.85 สาเหตุหลักมาจากการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุนและ
รายรับที่เกิดขึ้นประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัทฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ณ วันที่  
30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ านวน 1,809.39 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
81.75 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.32   

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดต้นปี 44.37 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้ไประหว่างปีอีก 
11.62 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 20.74 ล้านบาท บริษัทฯ  
มีกระแสเงินสดจากในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจ านวน 185.78 ล้านบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
218.15 ล้านบาท และ ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสดสิ้นงวดจ านวน 32.75 ล้านบาท 

 5.3 ประมาณการทางการเงินในปีปัจจุบัน 
  ไม่มี 

5.4 รายชื่อคณะกรรมการและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 
  (ก) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการ  / กรรมการบริหารความเสี่ยง  / ประธาน
กรรมการก ากับดูแลกิจการ  

3. นาย มรกต เธียรมนตรี กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ 

4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการ 

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ  

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ  

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

8. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 
 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบ  

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
 

กรรมการตรวจสอบ  / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง  

10. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ  

11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการ สรรหา
และก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการก ากับดูแลกิจการ  

12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน 
 

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความ
เสี่ยง / กรรมการก ากับดูแลกิจการ  

 
 (ข) รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ 

2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะด ารงค์ รองกรรมการผู้จัดการ 

3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อ านวยการอาวุโส 

4. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อ านวยการอาวุโส 

 
 (ค) รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561 

ล าดับ รายชื่อ จ านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 
(%) 

1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 85,000,000 17.00 

2. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 80,000,000 16.00 

3. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 80,000,000 16.00 

4. นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 24,807,900 4.97 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 22,618,635 4.52 

6. นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์ 7,700,000 1.54 

7. นางพัชรา นิธิวาสิน 6,766,500 1.35 

8. นายสมจินต์ โภควนิช 4,521,900 0.90 

9. นายเผ่าสิงห์ เนื่องจ านงค ์ 4,258,100 0.85 

10. นายเจรญิ ศศิลักษณานุกลุ 4,201,100 0.84 
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 5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
 ไม่มี 

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 ธันวาคม 2561 มีความเห็นว่าการเข้าท า 1) ธุรกรรม

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน 2) ธุรกรรมให้เช่าทรัพย์สินระยะยาว 3) ธุรกรรมตกลงด าเนินการ 4) ธุรกรรมเช่าด าเนินงาน 
และ 5) ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน  เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น และอยู่ภายใต้เง่ือนไขสมเหตุสมผล  

ส าหรับธุรกรรมการจองซื้อหน่วยลงทุนนั้น บริษัทฯ จะใช้เงินกู้ระยะสั้น (Bridging Loan) จากสถาบันการเงิน 
เพื่อช าระค่าซื้อหน่วยลงทุนและจะช าระคืนเงินกู้ระยะสั้นดังกล่าวด้วยเงินที่ได้รับจากธุรกรรมให้เช่าช่ วงทรัพย์สินระยะ
ยาวแก่กองทุนฯ ดังนั้นการเข้าท ารายการดังกล่าวจึงไม่มีผลกระทบต่อความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

7) คดีหรือข้อเรียกร้องท่ีมีสาระส าคัญซ่ึงอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ข้อพิพาททางกฎหมายที่บริษัทฯ เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจมี

ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญและเป็นคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้  

(1) กรณีบริษัท โลตัสทีวี จ ากัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัทฯ เป็นจ าเลยที่ 1 ต่อศาลแพ่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 
2550 ให้รับผิดฐานละเมิด เปิดเผยความลับทางการค้า เรียกคืนทรัพย์ เรียกค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหาย 
โดยคดีนี้ ศาลมีค าพิพาษาเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 โดยสรุปใจความในประเด็นสาระส าคัญตามค าพิพากษา
ได้ว่าบริษัทฯ จ าเลย มิได้กระท าการละเมิดหรือเปิดเผยความลับทางการค้าในสัญญาร่วมให้บริการอันเป็นการ
กระท าให้บริษัท โลตัสทีวี จ ากัด โจทก์ ได้รับความเสียหายคามค าฟ้องแต่ประการใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2560 ศาลช้ันต้นได้อ่านค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีบรษิัท โลตัสทีวี จ ากัด ยื่นฎีกาค าสั่งศาลอุทธรณ์ ที่ไม่
ขยายระยะเวลาฎีกา โดยศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้โดยชอบแล้ว พร้อมทั้งให้จ าหน่ายคดีออก
จากสารบบความ ผลของคดีเป็นอันยุติ โดยบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาช้ันต้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
บังคับคดี 

(2) กรณีบริษัทฯ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท โลตัสทีวี จ ากัด ให้ช าระเงินกู้ยืมเงิน ศาลได้มีค าพิพากษาให้บริษัท 
โลตัสทีวี จ ากัด ช าระเงินกู้คืนให้แก่บริษัทฯ พร้อมดอกเบี้ยตามฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการบังคับคดี 

(3) กรณี บริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากัด  ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) เป็น
จ าเลยที่ 2 ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้รับผิดฐานละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง บริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ได้รับหมายน า (ปิดหมาย)เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 และ บริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลายื่นค าให้การ ต่อศาลทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และศาลได้มีค าสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่นค าให้การได้ จากเดิม 
ภายในวันที่ 2 มกราคม 2562 เปลี่ยนเป็น ภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่างท าค าให้การ
เพื่อต่อสู้คดี 
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8) ผลประโยชน์หรือรายการที่เกี่ยวข้องระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นทั้งหมด
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป  
รายละเอียดความสัมพันธ์ที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ ท้ังทางตรงและทางอ้อม มีดังนี้ 

ล าดับ ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ ์

1. ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(“สวทช.”) 

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน 

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (“กสท”) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน 

3. บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และมีกรรมการร่วมกัน 

4. บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด (มหาชน) บริษัทร่วม 

   
บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่ส าคัญและรายการระหว่างกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 
โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเป็นไปตามปกติทางธุรกิจ ดังนี้  

ล าดับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ลักษณะรายการระหว่างกัน จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

1. 
 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสทโทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที 
จ ากัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) รวมเรียกว่า
“กิจการที่เกี่ยวข้องกัน” 

ค่าเช่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายใน
การบริหาร 

27.35 

ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
อิ น เ ทอร์ เ น็ ต และสัญญาจ้ า ง
ด าเนินการ 

9.34 

เงินปันผลจ่าย 9.07 

  
รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 

ล าดับ บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน จ านวนเงิน (ล้านบาท) 

1. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   

- ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.46 

- เจ้าหนี้การค้า 4.06 

- ต้นทุนค้างจ่าย 38.88 

- เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 1.30 

9) สัญญาท่ีส าคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  
9.1 สัญญาเงินกู้ 

 (ก) วงเงินกู้ยืม 1  
ผู้ให้กู้  ธนาคารพาณิชย์ (“ธนาคาร”) 
ผู้กู ้ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
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วันท่ีในสัญญา 23 มีนาคม 2560 
วงเงินกู้ ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจ านวนไม่เกิน 700 ล้านบาท  
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นค่าก่อสร้างของโครงการ INET-IDC3 และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงานในโครงการ INET-IDC3 
อัตราดอกเบี้ย งวดดอกเบี้ย และ
ก าหนดช าระดอกเบี้ย  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – อัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยมีก าหนดการช าระ
คืนเงินต้นเป็นรายไตรมาสเป็นจ านวน 12 งวด งวดละ 60 ล้านบาท โดยเริ่มจาก
เดือนมิถุนายน 2562 และช าระดอกเบี้ยทุกเดือน 

การช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด 1. การช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดโดยสมัครใจ 
- ผู้กู้สามารถช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดทั้งหมดหรือบางส่วนโดยส่งหนังสือแจ้ง
 ให้ธนาคารทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน  
- ผู้กู้ตกลงช าค่าธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด (Prepayment Fee) 
 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญากู้เงิน 
2. การช าระคืนเงืนกู้ก่อนก าหนดภาคบังคับ 
- กรณีผู้กู้ขายสินทรัพย์ใดๆ ของผู้กู้ซึ่งรวมถึงอาคารหลักประกันและ/หรือ 
โครงการเข้ากองทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์  (Real Estate 
Investment Trust: REITs) หรือ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
Fund) ผู้กู้ต้องน าเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์ดังกล่าวมาช าระคืนเงินกู้ให้แก่
ธนาคารทันที และไม่ต้องช าระค่าธรรมเนียมการช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด 
(Prepayment Fee) 

หลักประกัน อาคารและสิ่งปลูกสร้างในโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบันและงานระหว่างก่อสร้างซึ่ง
ตั้งอยู่บนท่ีดินอันเป็นท่ีตั้งโครงการของผู้กู้ 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัทได้เข้าท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม และแทนที่สัญญากู้เงินและยกเลิกสัญญาโอน
สิทธิโดยให้สัญญานี้แทนสัญญากู้เงินเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2560 ซึ่งเป็นสัญญากู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 700 ล้าน
บาทโดย (1) เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขเกี่ยวกับหลักประกันภายใต้สัญญาเงินกู้เดิม โดยบริษัทได้มีการน าที่ดิน
พร้อมทั้งอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่บนที่ดิน สิทธิในเงินฝาก และทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเป็นหลักทรัพย์ค้ า
ประกันเงินกู้ยืมแทนหลักประกันตามสัญญาเดิม (2) ยกเลิกสัญญาโอนสิทธิ และหนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิทั้งฉบับ 
รวมทั้งเอกสารอื่นใดท่ีเกี่ยวข้อง และการใดๆที่ได้ด าเนินไปภายใต้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาโอนสิทธิและ
หนังสือบอกกล่าวการโอนสิทธิที่ได้เกิดขึ้นก่อนวันที่ในสัญญานี้เป็นอันสิ้นผลไป 

(ข) วงเงินกู้ยืม 2 
ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ (“ธนาคาร”) 
ผู้กู ้ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
วันท่ีในสัญญา 18 พฤษภาคม 2561 
วงเงินกู้ ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจ านวนไม่เกิน 30 ล้านบาท  
วัตถุประสงค์ เพื่อเพ่ิมสภาพคล่องให้บริษัทฯ 
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อัตราดอกเบี้ย งวดดอกเบี้ย และ
ก าหนดช าระดอกเบี้ย  

อัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนดไว้ในสญัญา โดยมีก าหนดการช าระคืนเงินต้นเปน็
รายเดือนไม่ต่ ากว่าเดือนละ 900,000 บาท โดยเริ่มช าระวันสุดท้ายของเดือนที่
เบิกรับเงินกู้งวดแรกและครบก าหนดช าระภายในเวลา 3 ปี  

  
(ค) วงเงินกู้ยืม 3 
ผู้ให้กู้ ธนาคารพาณิชย์ (“ธนาคาร”) 
ผู้กู ้ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
วันท่ีในสัญญา 13 มิถุนายน 2561 
วงเงินกู้ ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้กู้เงินเป็นจ านวนไม่เกิน 250 ล้านบาท  
วัตถุประสงค์ ใช้เป็นค่าก่อสร้างของโครงการ INET-IDC3 เฟส 2 
อัตราดอกเบี้ย งวดดอกเบี้ย และ
ก าหนดช าระดอกเบี้ย  

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR – อัตราที่ก าหนดไว้ในสัญญา โดยมีก าหนดการช าระ
คืนเงินต้น รวม 1 งวด ในวันสุดท้ายของเดือนที่ 12 นับจากวันท่ีมีการเบิกรับเงินกู้
งวดแรก และช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนโดยเริ่มช าระดอกเบี้ยงวดแรกในวัน
สุดท้ายของเดือนที่มีการเบิกรับเงินกู้ 

หลักประกัน สิทธิในบัญชีเงินฝากที่ฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์ 

  9.2 สัญญาเช่าพ้ืนที่  
ผู้ให้เช่า บริษัทแห่งหนึ่ง  
ผู้เช่า บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน)  
วันท่ีในสัญญา 17 กันยายน 2558 
 1. ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิในที่ดิน ซึ่งตั้งอยู่ตามที่ดินโฉนดเลขท่ี 2877 เลขท่ี

ดิน 16 หน้าส ารวจ 93 หมู่ 6 ต าบลทับกวาง อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เนื้อท่ี
ประมาณ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา  

 2. ผู้เช่าตกลงเช่าท่ีดิน เพื่อจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ 
 3. สัญญาเช่ามีก าหนดระยะเวลา 30 ปี โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2588 ซึ่งก่อนครบก าหนดสัญญา หากผู้เช่ามีความ
ประสงค์ที่เช่าพื้นที่ต่อไปอีก ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรไม่น้อยกว่า 60 วัน 
4. ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงค่าเช่ากันตามที่ระบุในสัญญา และปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นทุก 
3 ปี ในอัตราร้อยละ 5 ของอัตราค่าเช่าปีก่อน  
5. ผู้ให้เช่าจะเป็นผู้อ านวยความสะดวกและยินยอมให้ผู้เช่าก่อสร้างอาคาร และ
สาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ตลอดระยะเวลาตามสัญญา
นี้ โดยผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อก าหนดในการใช้พื้นที่ภายในเขต
ประกอบอุตสาหกรรมฯ ของผู้ให้เช่า กรณีที่มีทรัพย์สินของผู้ให้เช่าเสียหายอันเกิด
จากการด าเนินงานของผู้เช่า ผู้เช่าจะต้องด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง
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ทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้ ผู้เช่าจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าก่อน 15 วันท า
การ หากผู้เช่าจะด าเนินการขุดเจาะที่ดิน หรือท าการก่อสร้างอาคารและ
สาธารณูปโภคพื้นฐานท่ีเกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์ 
6. ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าท าการตัดถนนทางเข้าขนาดความกว้างไม่เกิน 15 เมตร 
เ ช่ือมกับแนวถนนที่ทางผู้ ให้ เ ช่าก าหนดมายังพื้นที่ เ ช่า พร้อมทั้ งติดตั้ ง
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับศูนย์คอมพิวเตอร์  โดยผู้ เ ช่าจะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
7. ผู้เช่าจะไม่ให้ผู้ใดเช่าช่วงหรือแบ่งการครอบครองพื้นที่เช่าให้ผู้อื่น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 
8. เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุด ผู้เช่าต้องรื้อถอน ปรับปรุงอาคารและขนย้ายวัสดุอุปกรณ์
ทุกชนิดที่ผู้เช่าน าเข้าไปติดตั้งในพื้นที่เช่าภายใน 90 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ให้เช่าเป็นลายลักษณ์อักษร 

9.3 สัญญาอื่นๆ 
(ก) สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง 
ผู้ว่าจ้าง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ผู้รับจ้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ ากัด (มหาชน) 
วันท่ีในสัญญา 14 ธันวาคม 2559 
 ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ได้ตกลงท าสัญญา ดังนี้ 
 1. ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบก่อสร้าง (Drawings) รายการ

ก่อสร้าง (Specifications) และเง่ือนไขแห่งสัญญา (Conditions of Contract) 
ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 396 วัน ตั้ งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที ่
31 ตุลาคม 2560 

 2. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญานี้ เป็นค่าจ้างเหมาซึ่ง
ได้รวมค่าวัสดุ (Materials) โรงงานก่อสร้าง (Construction Plant) งานช่ัวคราว 
(Temporary Works) ค่าแรงงาน (Labour) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นเงินค่าจ้าง
เหมาทั้งสิ้นจ านวน 285,000,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)   

 3. ในการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างได้ว่าจ้างให้ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) เป็นวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้าง โดยมีอ านาจและหน้าท่ี
แทนผู้ว่าจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งของวิศวกรผู้บริหารงานก่อสร้าง
เสมือนว่าเป็นค าสั่งของผู้ว่าจ้าง 

 4. ผู้รับจ้างต้องแต่งตั้ง วิศกร และสถาปนิก ผู้ควบคุมการก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างตามสัญญา โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างต้องเป็นผู้ลงนามใน
ฐานะวิศกรและสถาปนิกผู้ควบคุมงาน รวมถึงต้องอยู่ควบคุมการก่อสร้างงานตาม
สัญญาตลอดเวลา  
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ทั้งนี้ เอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา มีรายการดังนี้ 
1.) เงื่อนไขแห่งสัญญา (Conditions of Contract) 
2.) หนังสือสนองรับการเสนอราคางานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบ
ประกอบอาคาร (LOI) ของผู้ว่าจ้าง 
3.) ใบเสนอราคา (ยืนยันราคาสุดท้าย) ของผู้รับจ้าง 
4.) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคาต่อหน่วย ส าหรับงานโครงสร้างและ
สถาปัตยกรรม และงานภายนอกอาคาร 
5.) แบบประกวดราคา (Tender Drawings) ส าหรับงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรม 
และงานระบบประกอบอาคาร 
6.) รายการประกอบแบบก่อสร้าง (Specifications) ส าหรับงานโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรม และงานระบบประกอบอาคาร 

 
(ข) สัญญาเช่าอุปกรณ์ 
ผู้ให้เช่าซื้อ บริษัท ฮิตาชิ แคปปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ผู้ขอเสนอเช่าซื้อ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันเริ่มต้นสัญญาเช่าซื้อ 30 มิถุนายน 2560 
 ผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สิน โดยตกลงช าระยอด  ระยะเวลา 60 เดือน โดย

ก าหนดช าระงวดแรกในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และก าหนดช าระงวดต่อๆ ไป 
เป็นรายเดือนในวันที่ 31 ของทุกเดือน ส าหรับงวดสุดท้าย จะต้องช าระภายใน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2565 

มูลค่าเช่าซื้ออุปกรณ์ 33,000,000 บาท 
ผู้ให้เช่าซื้อ CISCO SYSTEM CAPITAL (THAILAND) CO., LTD. 
ผู้ขอเสนอเช่าซื้อ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
วันเริ่มต้นสัญญาเช่าซื้อ 30 มิถุนายน 2560 
 ผู้เช่าซื้อตกลงเช่าซื้อทรัพย์สิน โดยตกลงช าระยอด  ระยะเวลา 60 เดือน โดย

ก าหนดช าระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 และก าหนดช าระงวดต่อๆ ไป 
เป็นรายเดือนในวันที่ 30 ของทุกเดือน ส าหรับงวดสุดท้าย จะต้องช าระภายใน
วันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 

มูลค่าเช่าซื้ออุปกรณ์ 48,225,114 บาท 

10) แนบหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 และ 9 
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บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแนบรายงานฉบับนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 _____________________________ 

                        ([•]) 

 
 

 
กรรมการผูม้ีอ านาจ 

 
       _____________________________ 

                        ([•]) 

 
 

กรรมการผูม้ีอ านาจ 
 
  _____________________________ 
                               ([•]) 

 
 

กรรมการผูม้ีอ านาจ 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5    
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ข้อบังคับของ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุด 
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

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

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชุมสามัญประจ าปีโดยปกติเพื่อ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดท าไปในระยะเวลาที่ล่ วงมาและเสนอความคิดที่จะ
ด าเนินการต่อไปในภายหน้า 

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



ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม 
ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมีจ านวนหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
เข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้
คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ใน
การประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมสีิทธิออกเสยีงได้หุ้นละหนึ่งเสยีงตามจ านวนหุ้นที่ตนม ีโดยผู้ถือหุ้นมีสทิธิมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเอง หรือ
จะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

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

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

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องท าเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบียนก าหนดซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 

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

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ          
มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน 
โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจ านวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

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

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

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



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

ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

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



สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 

เอกสารและหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
การออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียน ก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองต้องเตรียมหลักฐานเพื่อน ามาแสดงดังน้ี  
(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกและลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ข) แสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 
(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ)  

1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) ส าเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลง

ลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้

ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล 

2.1 กรณีผู้มีอ านาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผู้แทน”) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะ
เป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และตัวแทนได้ลงลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนของ 

ผู้ถือหุ้นโดยรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอ านาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราส าคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงความเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทน

นิติบุคคลลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลงายมือช่ือพร้อมประทับตราส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) 
(ข) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนพร้อมประทับตรา

ส าคัญของบริษัท (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ านาจมีอ านาจ
กระท าแทนนิติบุคคล 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (Custodian) 

ให้น าความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรอืผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแตก่รณี ท้ังนี้ ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้



 

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

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

4.  หากผู้ถือหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท สามารถมอบให้  
1.  ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.  นายอรัญ เพิ่มพิบลูย ์กรรมการอิสระ 
3.  นางสาวนฤมล วังศธรธรคุณ กรรมการอิสระ 
4.  นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ 

เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค าน าหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการมาแสดง ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

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

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่
เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้ายคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 
8. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือก ากับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 



 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้นไอที 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

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

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

เอกสารส าคัญ – โปรดน ามาในวันประชุม 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 

 

 

ผู้ถือหุ้นเริม่ลงทะเบยีนเวลา 11:30 น. 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอท ีอาคาร

ไทยซัมมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

ประธานเปดิประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดับ 

ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในแต่ละวาระ เจ้าหนา้ท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

พิธีกรสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็น
ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อท า
หน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

เข้าห้องประชุม 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่1/2562 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

ช่ือ : ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อจัฉรา  จันทร์ฉาย 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 69 ปี 
ที่อยู่ : 63 ซอยลาดพร้าว 102 (เปีย่มจันทร)์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ  
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไมม่ี – 

 

ช่ือ : นายอรัญ เพิม่พิบูลย ์
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 73 ปี 
ที่อยู่ : 96/1 ซอยสมเอก ถนนติวานนท์ ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไมม่ี – 

 

ช่ือ : นางสาวนฤมล วังศธรธรคุณ 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 64 ปี  
ที่อยู่ : 32 ซอยพัฒนาการ 56 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไมม่ี - 

 

ช่ือ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
ต าแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการก ากับดูแลกจิการ 
อายุ : 58 ปี  
ที่อยู่ : 18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว  

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่วนไดเ้สียในวาระการประชุม :  - ไมม่ี - 

 



 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่                
Shareholder registration number Written at               

 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date              Month                   
Year 
 
(1) ข้าพเจ้า   สัญชาต ิ      อยู่เลขที่                   ซอย    
 I/We    nationality   residing/located at no.                      Soi 

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

 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

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

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

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

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

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

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

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว 
Anyone of these persons 

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

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

20) 
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 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of 
the Company 
 ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย Prof.Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. หรือ/Or 
 นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ Mr. Aran Permpiboon  หรือ/Or 
 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ Ms. Narumol  Wangsatorntanakun หรือ/Or 
 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ Ms. Nilobon Tangprasit 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  7 ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562) (Details of members of the Independent Directors 
of the Company are specified in Enclosure 7 of the Notice of the Extraordinary 
General Meeting of Shareholders No. 1/2019) 

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

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2562 ในวันที่  
14 กุมภำพันธ์ 2562 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) อำคำรไทยซัมมิท 
ทำวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2019 on February 14, 2019 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company 
Limited,1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may 
be held.  

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

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

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

วำระที ่1 พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชมุสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำป ี2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561 
Agenda item no. 1 To consider and approve the Annual General meeting report 2018 in 23 April 2018.  

 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 

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



 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ ด ำเนินกำรจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำนซึ่งขณะน้ีอยู่ในระหว่ำงเตรียมกำรเพื่อยื่นขอ
อนุมัติกำรจัดตั้งกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (“กองทุนฯ”) และให้บริษัทฯ เข้ำ
ท ำธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง (“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน”) โดยแบ่งออกเป็น 

Agenda item no. 2 To consider and approve the Company to enter into a transaction with Infrastructure Fund (the 
“Fund”), in which is now in the process of preparing documents to apply for approval of Fund 
establishment from the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) for fund raising purposes (the 
“IFF Transaction”) as follows: 

วำระที่ 2.1 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรจ ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมให้เช่ำ
ทรัพย์สินระยะยำว และธุรกรรมตกลงด ำเนินกำรกับกองทุนฯ 

Agenda item no. 2.1 approved the entering into the Disposal of Assets, as considered the Long term Lease Transaction and, the 
Undertaking Transaction 
 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 

วำระที่ 2.2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำท ำรำยกำรที่ได้มำซึ่งสินทรัพย์ โดยพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทฯ เข้ำท ำธุรกรรมเช่ำช่วงด ำเนินงำน และ
ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุนกับกองทุนฯ 

Agenda Item 2.2  approved the Acquisition of Assets Transaction as considered the Operating Sublease Transaction and 
the Units Subscription Transaction 
 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 

วำระที่ 2.3 พิจำรณำอนุมัติให้บริษัทเข้ำท ำสัญญำและลงนำมในเอกสำรใดๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน ธุรกรรมให้
เช่ำทรัพย์สินระยะยำว ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร ธุรกรรมเช่ำด ำเนินงำน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ กำรด ำเนินกำร
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

Agenda Item 2.3  approved the company to do the contract and sign document which is relate to the IFF Transaction, 
the Long term Lease Transaction, the Undertaking Transaction, the Operating Sublease Transaction 
and the Units Subscription Transaction and/or other related 
 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 



วำระที่ 2.4 พิจำรณำอนุมัติกำรมอบหมำยและมอบอ ำนำจที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำท ำธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้ำงพื้นฐำน ธุรกรรมให้เช่ำ
ทรัพย์สินระยะยำว ธุรกรรมตกลงด ำเนินกำร ธุรกรรมเช่ำด ำเนินงำน ธุรกรรมซื้อหน่วยลงทุน และ/หรือ กำรด ำเนินกำรอ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุในข้อ 2.1 ถึง 2.3 ข้ำงต้น 

Agenda Item 2.4  approved the company to assign and authorize to enter into a Transaction with IFF, the Long term 
Lease Transaction, the Undertaking Transaction, the Operating Sublease Transaction and the Units 
Subscription Transaction and/or other related in no. 2.1-2.3 above. 
 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 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda item no. 3 approved the amendment to the objectives of the company. 

 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 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 
Agenda item no. 4 Approved the amendment to article 3 of the Memorandum of Association to conform to  

the amendment of the Company's objectives. 
 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 

วำระที่ 5 พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) 
Agenda item no. 5 Other matters (if any) 

 (5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง
และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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



 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับ
มอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

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

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

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

 
หมำยเหต/ุRemarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระที่ระบุไว้ขา้งต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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



ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั )มหำชน(  
A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited  

 
ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะ
พึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2019 on February 14, 2019 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, 
Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchaburi Road, Bangkapi, Huai Khwang, 
Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held. 
 
 วำระที ่  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 

 วำระที ่  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 

 วำระที ่  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 

 



 

 วำระที ่  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 

 วำระที ่  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 

 วำระที ่  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 

(...…………………...…………………….) 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 

แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 
ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด(มหาชน) 
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