หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2563
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร

การปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานที่เกี่ยวของจึงสนับสนุนให
ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงแทน
(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้)
บริษัทไดตระหนักถึงสถานการณดังกลาว จึงจัดใหมีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพร
ระบาด ขอใหผูเขารวมประชุมปฏิบัตติ ามอยางเครงครัด

กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”) มีความหวงใยอยางยิ่งตอความเสี่ยงในการแพรระบาดดังกลาวในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเนื่องจาก
เปนการอยูรวมกันของคนหมูมาก บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูถือหุนในการเขารวมการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2563 (“มาตรการและแนวปฏิบัตใิ นการเขารวมประชุมฯ”) ดังนี้
1. บริษัทไดคํานึงถึงการสรางการกํากับดูแลที่ดีในดานการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม บริษัทจึงเผยแพรหนังสือ
เชิ ญ ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2563 พร อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข อ งล ว งหน า ผ า นทางเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท
http://ir.inet.co.th และจัดสงแบบแจงการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาตอไป
2. ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง
2.1 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยการกรอก
ขอมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน หรือกรอกขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท และสงหนังสือ
มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบมาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
(บริษัทแนะนําใหทานออกเสียงในวาระตางๆ ลวงหนา)
2.2 สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะสงคําถามที่เกี่ยวของกับวาระการประชุม สามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษร
เปนการลวงหนาได จนถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ผานชองทางตอไปนี้
• สงมาที่บริษัทพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ
• E-mail: inet-om@inet.co.th
3. กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอความรวมมือใหผูถือหุนปฏิบัติตามมาตรการ
และแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมอยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้
3.1 ผู เข าร วมประชุ มทุ กท านต องตอบแบบสอบถามสุ ขภาพสํ าหรั บผู เข าประชุ มสามั ญ ผู ถื อหุ น ประจํ าป 2563
ดวยตนเองและตามจริง และตองผานจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้นกอนเขาบริเวณหรือสถานที่การจัดประชุม
โดยผูถือหุนที่มีลักษณะดังนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเขารวมประชุม
• ผูที่มีประวัติการเดินทางไปประทศกลุมเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณะสุขกําหนด หรือติดตอใกลชิดกับ
บุคคลที่มีการเดินทางไป/กลับ จากประเทศดังกลาวเปนระยะเวลา 14 วันกอนการประชุม
• ผูถือหุนที่มีไขหรือมีอุณหภูมิรางกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
หรืออาการที่อาจสงสัยวาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
• ผูถือหุนที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความใกลชิดอยูในพื้นที่ที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ทั้งนี้ ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได
โดยบริษัทไดจัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว ณ จุดคัดกรองอยางครบถวนและเพียงพอ
3.2 ผูเขารวมประชุมที่ผานการคัดกรองจากเจาหนาที่แลวไมพบอาการที่อยูในความเสี่ยง บริษัทจะติดสติกเกอรเปน
สัญลักษณประจําตัวไวบนเสื้อของผูที่เขารวมประชุมอยางชัดเจน เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูเขารวมประชุม
ทุกทาน
3.3 ผูเขารวมประชุมตองเตรียมหนากากอนามัยของตนเองมาดวย และควรสวมใสตลอดเวลาตั้งแตจุดคัดกรอง
จนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยตอตนเองและบุคคลขางเคียง
3.4 ผูเขารวมการประชุมควรทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลหรือเจล ทั้งกอนและหลังการเขารวมประชุม หรือ
กอนออกจากสถานที่เขารวมการประชุม รวมถึงทุกครั้งที่มีการสัมผัสจุดเสี่ยงที่จะอาจเกิดเชื้อโรค
3.5 บริษัทไดเตรียมพื้นที่การจัดประชุมอยางเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผูเขารวมประชุม โดยเวนระยะหาง
ระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร รวมถึงการตอแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน
3.6 บริ ษั ท ได เน น ย้ํ าเจ า หน าดู แ ลสถานที่ จั ด งานเกี่ ย วกั บ การทํ าความสะอาดโต ะ เก าอี้ และอุ ป กรณ ทุ ก ชนิ ด
ในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ดวยน้ํายาทําความสะอาดหรือแอลกอฮอล 75% อยางสม่ําเสมอ
3.7 บริษัทไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม หากผูเขารวมประชุมที่ประสงคจะสอบถามในที่ประชุม
ขอใหเขียนคําถามสงใหเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อจัดสงคําถามแกประธานในที่ประชุมตอไป
3.8 บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ ทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในหองประชุม แตสามารถดื่มน้ําได
เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3.9 เพื่อหลีกเลี่ยงความลาชาจากการลงทะเบียนเขารวมการประชุม บริษัทขอความรวมมือใหผูเขารวมประชุมเผื่อ
เวลาเพื่อการดําเนินการตางๆ กอนเขารวมการประชุม
3.10 บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูเขารวมประชุมที่ไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบสอบถามสุขภาพสําหรับผู
เขาประชุมสามัญผูถือหุน เขาสถานที่ประชุม
ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นวาเหมาะสมตอไป
ในกรณีที่มีผูเขารวมประชุมจํานวนมาก อาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม
บริษัทจึงขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางเครงครัด
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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ที่ INET OM 0317/06/2020
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2563

เรียน

ทานผูถือหุน

สิ่งที่สงมาดวย

เอกสารประกอบการประชุม
1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)
2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562 และสรุปขอมูลทางการเงิน
ในรูปแบบรหัสคิวอารโคด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4)
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)
6. ขอมูลประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8)
7. สารสนเทศตามบัญชี 1 เกีย่ วกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรม
กับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยสําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
8. สารสนเทศตามบัญชี 2 เกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรม
กับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยสําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
9. รายงานความเห็ น ของที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิ ส ระเกี่ ย วกั บ การได ม าและจํ า หน า ยไปซึ่ งสิ น ทรัพ ย
(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 9)
10. ขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผูถือหุน
เอกสารประกอบการเขารวมประชุม
11. แบบแจงความประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน
12. แบบฟอรมคําถามลวงหนาตามวาระการประชุมสามัญผูถือหุน
13. เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน การออกเสียง
ลงคะแนนและวิธีนับคะแนน
14. ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
15. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนที่ไมสามารถเขา
รวมประชุมได
16. หนั งสื อ มอบฉั น ทะแบบ ข. (สามารถดาวน โหลดหนั งสื อ มอบฉั น ทะแบบ ก. หรือ แบบ ค. ได จ าก
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http://ir.inet.co.th/)
17. การใชรหัสคิวอารโคด (QR Code) สําหรับดาวนโหลด รายงานประจําป 2562
18. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ดวยคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติใหจัดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขต
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ (ถามี)
การลงมติ : เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติในวาระนี้
วาระที่ 2 พิ จารณารั บรองรายงานการประชุ มสามั ญ ผู ถื อหุ นประจํ าป 2562 ซึ่ งประชุ มเมื่ อวั นที่ 24 เมษายน 2562
(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1)
ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 และไดจัดทํารายงาน
การประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันประชุม พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท
(http://ir.inet.co.th/)
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2562
การลงมติ : วาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562 (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมา
ดวยลําดับที่ 2)
ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทไดสรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562 ดังปรากฏ
ในรายงานประจําป 2562 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนในรูปแบบรหัสคิวอารโคด (QR Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การดําเนินงานประจําป 2562
การลงมติ : เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการลงมติในวาระนี้
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
(รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2)
ความเปนมาและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให
บริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2562 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนใน
รูปแบบรหัสคิวอารโคด (QR Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุม
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 ที่ผ านการตรวจสอบจากผูสอบบั ญ ชี พรอมรายงานของผูสอบบั ญ ชี ซึ่ งงบการเงิน ของบริษั ท
ดังกลาวไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในป 2562 ไดดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ป 2562 ป 2561
ป 2562
ป 2561
งบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพยรวม
6,377
5,220
6,257
5,159
- หนี้สินรวม
4,481
3,397
4,350
3,299
- สวนของผูถือหุน
1,896
1,823
1,907
1,860
งบกําไรขาดทุน
- รายไดจากการใหบริการและการขาย
1,882
1,466
1,837
1,510
- รายไดรวม
2,013
1,673
2,003
1,813
- กําไรสําหรับป
169
152
169
232
- กําไรตอหุน (บาท/หุน)
0.34
0.35
0.34
0.46
งบกระแสเงินสด
- เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน
(16)
106
(34)
95
- เงินสดสุทธิจาก (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน
(552)
(460)
(476)
(421)
- เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
552
358
500
330
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
(16)
4
(10)
4
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
48
44
35
31
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป
32
48
25
35
การลงมติ : วาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562
ความเปนมาและเหตุผล : ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให “บริษัทตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวนแตที่ประชุมผูถือหุนหรือกฎหมายอื่น
กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น”
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไมมี
เหตุจําเปนอื่นใด โดยขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย และการจายเงินปน
ผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
จากผลการดํา เนิน งานของบริษัท สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2562 บริษัท มีผ ลกํา ไรสุท ธิจ ากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จํานวน 169,557,665 บาท และหักเงินสํารองตามกฎหมาย (5%) 8,477,883.25 บาท
อยางไรก็ตาม สืบเนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุน เพื่อเตรียมรองรับการใหบริการแกลูกคา ประกอบกับบริษัทอยู
ระหวางดําเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน และพัฒนาบริการใหมๆ จึงเสนองดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2562
ขอมูลสรุปการจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล ตั้งแตป 2560 – 2562 ดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
2560
2561
2562
1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
313,118,052
232,408,746
169,557,665
2. หัก สํารองตามกฎหมาย (รอยละ 5)
15,655,902.60 11,620,437.30
8,477,883.25
3. คงเหลือ กําไรสุทธิเพื่อจายเงินปนผล (บาท) (1) - (2) 297,462,149.40 220,788,308.70 161,079,781.75
4. อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
21.16
30.00
0
5. รวมเงินปนผลจายทั้งสิน้ (บาท)
62,938,644.82 66,236,492.61
0
6. จํานวนหุน (หุน)
500,041,575
500,041,575
500,041,575
7. เงินปนผลประจําปตอหุน (บาท/หุน ) (5)/(6)
0.1259
0.1325
0
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
จํานวนเงิน 8,477,883.25 บาท และงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562
การลงมติ : วาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2563 (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ไดรับ
การเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3)
ความเปนมาและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 28 ซึ่งระบุวา “...เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ
ออกจากตําแหนงโดยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่มีอยูในเวลานั้น...” บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ทาน ใน
ป 2563 ทําใหกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนในป 2563 มีจํานวน 4 ทาน
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ปจจุบันมีกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ทานดังรายชื่อตอไปนี้
1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล*
กรรมการ
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ
3. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
กรรมการ
4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
หมายเหตุ: 1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการแทน ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล มีผลตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม 2560 เปนตนไป

บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ เพื่อเชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทระหวางวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 แตไมมีผูถือหุนราย
ใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท
ความเห็นของกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ : ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดเสนอใหที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคล ทั้ง 4 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพื่อใหมั่นใจไดวาบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4) โดยมีความเห็นดังนี้
1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล และ นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ ทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการเดิมซึ่ง
เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ
คณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกทั้งในปที่ผานมาบุคคลทั้ง 3 ทาน ไดทุมเทความรูความสามารถ และให
ขอชี้แนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหบุคคลทั้ง 3 ทาน กลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตอไป
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนกรรมการอิสระเดิมที่มีการดํารงตําแหนงมา 5 วาระหรือเกินกวา 9 ปติดตอกัน
ซึ่งสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีกทั้งไดนําความรูประสบการณและ
ความเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตอไป
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสว นไดเสียที่เปนกรรมการที่ครบกําหนดและ
ออกตามวาระ ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ระมัดระวังและผานกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และ
ประสบการณในดานตางๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
3. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

การลงมติ : วาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ความเปนมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ เสนอคาตอบแทนที่จะจายใหแก
กรรมการ ประจําป 2563 เปนจํานวนเงิน 6,500,000 บาทตอป โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดตอไปนี้
1. ค า ตอบแทนกรรมการประจํ า ป 2563 ประกอบด ว ยค า เบี้ ย ประชุ ม และค าใช จ า ยอื่ น ๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดค าตอบแทนและกํ ากับ ดูแลกิ จการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ซึ่งเทากับป 2562 เปน
จํานวนเงิน 6,500,000 บาท โดยจัดสรรดังนี้
คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย
-ประธานกรรมการชุดยอย
-รองประธานกรรมการชุดยอย
-กรรมการ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

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

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

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

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

2. โบนัสกรรมการ : ไมมี
3. สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมมี
ความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษั ท : คณะกรรมการบริ ษั ทได พิ จารณาตามความเห็ นของคณะกรรมการสรรหา กํ าหนด
คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการแลว เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 เปนจํานวน 6,500,000 บาท
2) โบนัสกรรมการ : ไมมี
3) สิทธิประโยชนอื่นๆ : ไมมี
การลงมติ : วาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6)
ความเปนมาและเหตุผล : เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผูถือหุน ขอ 18 การประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
ฯลฯ “(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี” และอางถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พิจารณา
คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษั ท
เพื่อเสนอตอผูถือหุน” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดกําหนดให บริษั ทที่ออกหลักทรัพยซึ่งมีหุ นเป น
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี ในกรณีที่ผูสอบบัญชีรายใดปฏิบัติ
หน าที่ สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็ นตองบการเงินของบริษั ทมาแลวเจ็ดรอบป บัญ ชีไมวาจะติดตอกั นหรือไม
โดยบริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายนั้นเปนผูสอบบัญชีของบริษัทได เมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบัญชีติดตอกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด ในแนวทางความเปน
อิสระ และคุณภาพของงานของผูสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2562 รวมถึงความเหมาะสมของคาสอบบัญชี ทั้งนี้ ขอเสนอของ
บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปนประโยชนสูงสุดของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท
สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยการแตงตั้งในครั้งนี้เปนรอบปบัญชีที่ 3 ติดตอกันจากรอบป
บัญชี 2561 -2563
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญ ชีและกําหนดคาสอบบัญ ชี
ประจําป 2563 ดังนี้
1) อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัทฯ
รายชื่อผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับ
จํานวนปที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
อนุญาตเลขที่ งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปที่ผานมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
5131
2 ป (ป 2561 – 2562)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
4687
3) นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล
10305
ผูสอบบัญชีทั้ง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และ
ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแต
อยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท
2) อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,950,000 บาท
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายละเอียด
ป 2563
ป 2562
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
1,950,000
1,940,000
หมายเหตุ : คาธรรมเนียมดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาพาหนะที่บริษัทจะจายตามจริง
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ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวม สําหรับป 2563 ดวย
การลงมติ : วาระนี้ตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทดําเนินการจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร
(IDCREIT) (“กองทรั ส ต ” ) และพิ จ ารณาอนุ มั ติ ให บ ริษั ท เข า ทํ า ธุ รกรรมกั บ ทรัส ต เพื่ อ การลงทุ น ในอสั งหาริม ทรัพ ย
อินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร (IDCREIT) (“ธุรกรรมกองทรัสต”) (รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7, 8 และ 9)
ความเปนมาและเหตุผล : ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุม
วิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐานสําหรับ
ธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (“กองทุนฯ”) การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทําสัญญาที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทุนฯ นั้น
ตอมาฝายบริหารไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562
ทราบถึงเหตุผล เงื่อนไข และขอจํากัดบางประการที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน จนกระทั่งวันที่ 24
มิถุนายน 2563 ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริษั ท ครั้งที่ 6/2563 ไดมีม ติอนุมัติ การดําเนิ นการจัด ตั้งทรัสต เพื่ อการลงทุน ใน
อสั งหาริม ทรัพ ยอิ น เทอรเน็ ตดาตาเซ็ นเตอร (IDCREIT) (“กองทรัส ต ”) และอนุมั ติ ให บ ริษั ท เขาทํ าธุรกรรมกับ กองทรัส ต
(“ธุรกรรมกองทรัสต”)
รายการดังกลาวถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการไดมาซึ่งทรัพยสิน ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากั บตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ ในการทํ ารายการที่ มีนั ยสําคัญ ที่เขาขายในการไดม าหรือจําหน ายไปซึ่ ง
สินทรัพ ย ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงประกาศที่แกไขเพิ่ มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแห ง
ประเทศไทย เรื่อ ง การเป ด เผยขอ มูล และการปฏิ บั ติก ารของบริษั ท จดทะเบี ยนในการได ม าหรือ จําหน ายไปซึ่ งสิ น ทรัพ ย
พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งเมื่อพิ จารณาคํานวณขนาดรายการจําหนายไปซึ่ งทรัพ ยสิน ขนาดรายการอยู ที่
ประมาณ ไมเกิน 4,842,500,000 บาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 72.25 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตามเกณฑ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทน (อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญ ชีรับอนุญาต สําหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนที่ผานมา
รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท จดทะเบียนประเภทที่ 1 และขนาดรายการไดมาซึ่ง
สินทรัพย ขนาดรายการอยูที่ประมาณไมเกิน 7,210,000,000 บาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 107.57 (อางอิงจากงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ ที่ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2563) โดยบริษัทไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนที่ผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ประเภทที่ 4 บริษัทไมมีหนาที่ตองยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) ตอตลาดหลักทรัพย เนื่องจากรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เขาหลักเกณฑไดรับยกเวนการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมทุกขอตามขอ 24 ของประกาศการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ธุรกิจที่ไดมามีลักษณะคลายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ
(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลักที่สําคัญของบริษัทฯ
(3) บริษัทฯ ภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพยจะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
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(4) ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผูถือ
หุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทจึงมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เป ดเผยสารสนเทศและขอมูลเกี่ยวกับการจําหน ายไปซึ่งสินทรัพ ยของบริษั ทฯ ตอตลาดหลัก ทรัพยแห ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”)
(2) แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพื่อใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทฯ เกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่ง
สิน ทรัพยของบริษัทฯ รวมทั้ งจัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่จําเปน ตามที่ หนวยงานกํากับดูแลกําหนด โดยที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริษั ท ไดมี ม ติ อ นุ มั ติ แต งตั้ งที่ ป รึก ษาทางการเงิน อิ ส ระจาก บริษั ท เบเคอร ทิ ล ลี่
คอรป อเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อทําหนาที่ เปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สําหรับการเขาทํารายการในครั้งนี้
(3) ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท
ฯ ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
โดยไมนับรวมผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการขางตน
ทั้ งนี้ เรื่ องที่ จะพิ จารณาในวาระที่ 9.1 วาระที่ 9.2 วาระที่ 9.3 และ วาระที่ 9.4 เป นวาระที่ เกี่ ยวข องกั บธุ รกรรม
กองทรัสตและเปนเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกลาวไมไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัท ให
วาระอื่นๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไปแลวถูกยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาอนุมัติในวาระที่เหลืออีกตอไป
วาระที่ 9.1 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ความเปนมาและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเขาทํารายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท ประกอบดวยธุรกรรมที่สําคัญ 4 ธุรกรรมหลัก ดังตอไปนี้
1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
บริษัทจะเขาทําธุรกรรมขายอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data Center
แหงที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคาร
รับรองลูกคา รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารที่จอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองน้ํา อาคาร
ปมน้ําและถังเก็บน้ํา และอุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud
และระบบ network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) ใหแกกองทรัสต โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้นประมาณไม
เกิน 4,800,000,000 บาท
2. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
บริษัทจะเขาทําธุรกรรมใหกองทรัสตใชประโยชนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการขอมูล
(Data Center) โดยรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่บริษัทเชาจาก บริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกง
คอย) (“SCG”) จํากัด พื้นที่ 19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา มีกําหนดระยะเวลาการใหใชประโยชน 25 ป และมี
คาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาจํานวนไมเกิน 40,000,000 บาท
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3. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
บริ ษั ท จะเข า ทํ า ธุ ร กรรมให ก องทรั ส ต เ ช า ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 9977 ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของสถานี ไ ฟฟ า ย อ ย
(Substation) พื้นที่ 1 ไร 1 งาน มีกําหนดระยะเวลาการเชา 25 ป และมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาจํานวน
ไมเกิน 2,500,000 บาท
4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
บริษัทจะเขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการตามสัญญาตกลงดําเนินการ ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูใหสัญญา และ
กองทรัสตในฐานะผูรับสัญญา เพื่อเปนการรับรองและตกลงในการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ ที่มีกับกองทรัสต
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวาการเขาทําธุรกรรม
ขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการ เงื่อนไขและขอจํากัดตางๆ เปน
สวนหนึ่งของการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยที่บริษัทไมเสียโอกาสใน
การใหบริการลูกคา เนื่องจากบริษัทจะนําเงินจากการทําธุรกรรมดังกลาวไปชําระหนี้สินทางการเงินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย และ
ไปขยายธุรกิจพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สาํ คัญตอประเทศในอนาคต อันจะทําใหบริษัทมีรายไดเติบโต
อยางมีนัยสําคัญ และสามารถจายเงินป นผลใหกับผูถือหุนได ซึ่งการพิ จารณาจายเงิน ปนผลจะตองพิจารณาประกอบกับ
แผนการและความตองการใชเงินลงทุนในอนาคต ขอจํากัดทางกฎหมาย การไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรืผูถือหุนของ
บริษัท (แลวแตกรณี) และปจจัยอื่นๆอีกดวย
นอกจากนี้ บริษัท ยังสามารถนําเงินไปลงทุนในหนวยทรัสต ซึ่งจะทําใหบริษัทในฐานะผูถือหนวยทรัสต ไดรับ
ผลตอบแทนในธุรกิจดังกลาวในรูปแบบเงินปนผลอีกทางหนึ่งในอนาคต จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ
เขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังรายละเอียดขางตน
การลงมติ : วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย
ความเปนมาและเหตุผล : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ
ไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ประกอบดวยธุรกรรมที่สําคัญ 3 ธุรกรรมหลัก ดังตอไปนี้
1. การจัดตั้งบริษัทยอย
บริษัทจะดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทบริษัท
: บริษัทจํากัด
วันที่จดทะเบียน
: ภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2563
ทุนจดทะเบียน
: ไมต่ํากวา 10,000,000 บาท
โครงสรางการถือหุน
: บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
ประเภทธุรกิจ
: ผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
แหลงที่มาของเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
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ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ
กําหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต
ไมจํากัดเพียง ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
บริษั ท จะเข าทํ าธุรกรรมเชาดํ าเนิ น การ โดยจะเป น การเชาอาคาร (พรอ มส วนควบและงานระบบ) ของ
โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่ งประกอบด วย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับ รองลูก ค า
รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารที่จอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองน้ํา อาคารปมน้ําและถัง
เก็บน้ํา และอุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ
network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) จากกองทรัสต มีระยะเวลาการเชาไมเกิน 25 ป นับจากวันที่
เขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินการ โดยมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันทั้งสิ้น
ประมาณไมเกิน 4,800,000,000 บาท
3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
ภายหลังจากที่กองทรัสตไดจดทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัท และ/หรือ บริษัทยอยของ
บริษัท จะซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต เปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่ออกและ
เสนอขายทั้งหมดของกองทรัสตในครั้งแรก
ทั้งนี้ จํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตขึ้นอยูกับราคาเสนอขายซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความ
ตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ หลายประการ เชน
สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินอื่นในชวงนั้น เปนตน โดยคิดคํานวณบน
สมมติฐานที่วาขนาดของกองทรัสตอยูที่ประมาณไมเกิน 4,800,000,000 บาท โดยคาซื้อหนวยทรัสตที่บริษัท
และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท จะตองชําระใหแกกองทรัสต อยูที่ประมาณไมเกิน 2,400,000,000 บาท
ทั้งนี้ จะเปนไปตามขนาดของกองทรัสต
อยางไรก็ตาม ในกรณี ที่กองทรัสตมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนรวมกับเงินที่ไดรับจากการเสนอขาย
หนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตทั้งหมดที่บริษัท
และ/หรือบริษัทยอยของบริษัท จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวาการจัดตั้งบริษัทยอย
การเขาทําธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต เปนสวนหนึ่งของการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต ซึ่งบริษัทยังยังคง
มีสวนรวมในธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การทําธุรกรรมดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล
และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามความเห็นคณะกรรมการในวาระที่ 9.1 จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังรายละเอียดขางตน
การลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติใหบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยเขาทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรม
กองทรัสต
ความเปนมาและเหตุผล : ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและธุรกรรมการ
ไดมาซึ่งสินทรัพย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมการจัดตั้งกองทรัสตตามรายละเอียดขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึง
เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัท และ/หรือบริษัทยอย เขาทําสัญญาและลงนามในสัญญาและ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต เพื่อใหธุรกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของสําเร็จลุลวงไป ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การ
เขาทํา และ/หรือลงนามในสัญญาและเอกสารดังตอไปนี้
ก. เขาทําสัญ ญาซื้อ ขายทรัพยสิน บัน ทึกขอ ตกลงแกไขเพิ่ม เติม สัญ ญาเชาระหวางบริษั ท และ SCG บั นทึ ก
ขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดิน สัญญาใหเชาที่ดินสถานีไฟฟายอย (Substation) สัญญาตกลง
ดําเนินการ สัญญาเชาดําเนินงาน และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทรัสต
ข. ลงนามในรางหนังสือชี้ชวนและแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และเอกสาร
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ค. เขาทําสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยทรัสตของกองทรัสต (Underwriting Agreement)
ง. สัญญากูยืมเงินเพื่อชําระคาจองซื้อหนวยทรัสต (ถามี)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและะมัดระวังแลว เห็นวาเขาทําสัญญาและลง
นามในเอกสารใดๆ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ธุ ร กรรมกองทรั ส ต เป น ส ว นหนึ่ งของการเข า ทํ า ธุ ร กรรมกั บ ทรั ส ต เพื่ อ การลงทุ น ใน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย อิ น เทอร เน็ ต ดาต า เซ็ น เตอร มี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป น ประโยชน สู ง สุ ด ต อ บริ ษั ท ตามความเห็ น
คณะกรรมการในวาระที่ 9.1 จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอนุมัติใหบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยเขาทํา
สัญ ญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่ เกี่ ยวขอ งกั บ ธุรกรรมกองทรัส ต เพื่ อให ธุรกรรมต างๆ ที่ เกี่ ย วข อ งสําเร็ จลุ ล วงไป ดั ง
รายละเอียดขางตน
การลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9.4 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ได รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท
มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต
ความเปนมาและเหตุผล : ตามที่ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเขาทําธุรกรรมจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และธุรกรรมการ
ไดมาซึ่งสินทรัพย ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมการจัดตั้งกองทรัสตตามรายละเอียดขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึง
เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ให ค ณะกรรมการบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ได รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม รับรองเอกสาร และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง
ก. กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนกับการเขา
ทําธุรกรรมกองทรัสต เพื่อใหการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นลง ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือมูลคาของธุรกรรมใดๆ ดังที่กลาวมาแลวในวาระที่ 9.1 และ 9.2 ขางตน
ข. กําหนด แกไขเปลี่ยนแปลง เขาทําและลงนามในสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต
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โดยหมายความรวมถึงสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพื่อใหบริษัทเขาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย
สําหรับทรัพยสินของกองทรัสต รวมถึงรับรองเอกสารที่เกี่ยวของ
ค. ติดตอ ลงนาม ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือกระทําการอื่นใดที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสตกับหนวยงาน
ราชการ หรือองคกรกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของเชน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย เปนตน
ง. วาจางบุคคลใดๆ เพื่อดําเนินการที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิ จ ารณาด ว ยความรอบคอบและระมั ด ระวั งแล ว เห็ น ว า การอนุ มั ติ ให
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลง
นาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต เปนสวนหนึ่งของการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามความเห็น
คณะกรรมการในวาระที่ 9.1 จึงเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถ ือหุนพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต ดังรายละเอียดขางตน
การลงมติ วาระนี้จะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท
ความเปนมาและเหตุผล : เนื่อ งจากบริษัท มีแ ผนพัฒ นาการใหบ ริก ารที่ครอบคลุมถึงธุรกิจ Digital Life Platform รวมไปถึง
การใหบริการในกลุม Healthcare ที่บริษัทจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองพิ่มเติมวัตถุประสงคของ
บริษัท 1 ขอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอ 41 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จําหนาย สงออก และประกอบกิจการคาเครื่องมือแพทย
ความเห็นของกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดขางตน
การลงมติ : ในวาระนี้ตอ งไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
บริษั ทจึงขอเรียนเชิญท านผูถือหุ นของบริษั ท เขารวมประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดี ที่ 13
สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศ
ไทย จํ า กั ด (มหาชน) อาคารไทยซั ม มิ ท ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุ รี ตั ด ใหม แขวงบางกะป เขตห ว ยขวาง
กรุงเทพมหานคร แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 18
ทั้งนี้ จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับความปลอดภัย
ของผูเขารวมประชุมทุกทาน บริษัทจึงขอความรวมมือใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียง
แทนตน โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ สงมาดวยลําดับที่ 16 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่ง
สามารถดาวนโหลดไดจาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 15 โดยขอใหทานกรอกขอความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงสงคําถามลวงหนาที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 12 ใหเลขานุการบริษัทกอนเริ่มประชุม
ขอใหผูถือหุนศึกษาคําชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดง
ในวั น ประชุ ม ตามสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ยลํ า ดั บ ที่ 13 และ 14 โดยบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การประชุ ม ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10 ที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมนี้
อนึ่ง บริษั ทไดกําหนดรายชื่ อผูถื อหุ นที่ มีสิ ทธิในการเขารวมประชุมสามั ญผู ถือหุ นประจําป 2563 (Record Date)
ในวันจันทรที่ 13 กรกฎาคม 2563
ขอแสดงความนับถือ

( นางมรกต กุลธรรมโยธิน )
กรรมการผูจัดการ
โดยคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ :
นางสาวพรวิสาข มังกิจ หรือ นางพิมพลภา อัครนิธิพลชัย หรือ นางสาวพลอยไพลิน โยธา
สํานักกรรมการผูจัดการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
โทร. 02 257 7000 หรือ Email: inet-om@inet.co.th
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คําบอกกลาวการคุมครองขอมูลสวนบุคคล (Privacy Note)
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใหความสําคัญกับการคุมครองขอมูลสวนบุคคลของทาน จึงแจงขอมูล
ดังตอไปนี้ใหทานทราบ เพื่อเปนแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุมครองขอมูลสวนบุคคล”)
วัตถุประสงค ความจําเปน และขอมูลสวนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม
บริษัทฯ จําเปนจะตองเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่ทานแจงไวแกบริษัทฯ ไดแก ชื่อ นามสกุล ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
และเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน เพื่อนําไปใชภายใตวัตถุประสงคดังตอไปนี้
• เรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 รวมถึงจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปตามที่กฎหมายกําหนด และ
• จัดสงเลมรายงานประจําป (Annual Report) ใหแกผูถือหุนตามที่ไดรับแจง
ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูล
บริษัทฯ จะเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของทานตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จําเปนตองใชขอมูลเพื่อใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคดังกลาวขางตน
สิทธิของเจาของขอมูล
ในฐานะที่ทานเปนเจาของขอมูลสวนบุคคล ทานมีสิทธิตางๆ ตามที่กําหนดไวใน พรบ. ขอมูลสวนบุคคล ซึ่งอาจรวมถึง สิทธิในการถอน
ความยินยอม สิทธิในการขอเขาถึงและรับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวน
บุคคล สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลตามวิธกี ารที่กฎหมายกําหนด สิทธิรองเรียน และสิทธิใน
การคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมไอเน็ต ฮอลล ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
___________________
เริ่มประชุมเวลา 13.33 น.
นายสิรณรงค พิลา (“พิธีกร”) ไดแถลงตอที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 (“ที่ประชุม”) วา ปจจุบันบริษัท
อิ น เทอรเน็ ต ประเทศไทย จํ ากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ฯ”) มี ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน 500,041,575 บาท เรี ย กชํ าระแล ว ทั้ งสิ้ น
500,041,575 บาท แบงเปนหุนสามัญ จํานวน 500,041,575 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญ ที่จําหนายไดแลว
500,041,575 หุน
ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 19. ระบุวา ในการประชุมผูถือหุน จะตองประกอบดวยผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุน (ถามี) เขาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและจะตองมีจํานวนหุนนับ
รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ มีจํานวนหุนที่จําหนายไดทงั้ หมดของบริษัท 500,041,575 หุน ดังนั้นการนับองคประชุมจะตองมี
จํานวนหุนไมนอยกวา 166,680,525 หุน ในการประชุมครั้งนี้ มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 18 คน และรับมอบฉันทะให
เขามาประชุมแทนจํานวน 14 คน นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันไดทั้งสิ้น 265,234,463 หุน คิดเปนรอยละ 53.04 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 19
เปดการประชุม
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระ ดังนี้
1. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระได ในบัตรคะแนนที่ไดรับ
ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
2. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
3. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นดวย และ
ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
4. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่
ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
6. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ หักออกจาก
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้นๆ
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7. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
8. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่
ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
9. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ หักออกจาก
เสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้นๆ
10. สําหรับผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของ
ทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการลงมติตามวาระแลว
11. ในแตละวาระ ยกเวนวาระที่ 6 เฉพาะผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหทานกรุณายกมือ และหากมีผู
ถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนทุกทานลงคะแนนตามที่ทานประสงคลงในบัตรคะแนนที่
บริษัทไดจัดเตรียมไวใหทาน ณ ขณะลงทะเบียน เพื่อใหเจาหนาที่รับบัตรลงคะแนนที่กรอกเรียบรอยแลว
นํามานับคะแนนตอไป
12. สวนในวาระที่ 6 ซึ่งเปนวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทนั้น ขอใหผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะ
ลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทไดจัดไวให พรอมลงลายมือ
ชื่อของทาน เสร็จแลวใหสงคืนใหแกเจาหนาที่เพื่อดําเนินการนับคะแนนตอไป หากผูถือหุนรายใดไมนําสงบัตร
ลงคะแนนดังกลาว จะถือวาเปนการงดออกเสียงลงคะแนน
13. กรณีดังตอไปนี้ บริษัทจะถือวาเปนบัตรเสียและไมนับเปนคะแนนเสียง
- บัตรลงคะแนนไมไดระบุการออกเสียงไว หรือไมไดลงลายมือชื่อของทานผูถือหุน
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆา แกไขเครื่องหมายหรือขอความที่กรอก โดยไมมีลายมือชื่อกํากับ
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณี Custodian)
14. การมาประชุมดวยตนเอง การมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได
15. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุน ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ
แตงตั้งให Custodian ในประเทศเปนผูดูแลรับฝากและดูแลหุนให สามารถแบงคะแนนเสียงได
16. หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอใหยกมือและขอความกรุณาแจง
ตอที่ประชุมถึงชื่อของทานผูถือหุน หรือชื่อของทานผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม
แลวจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม
ทั้งนี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไมระบุ
ชื่อ-สกุล ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ในแตละประเด็น หากผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะทานใด ตองการใหบริษัทบันทึกชื่อ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผูถือหุน ขอใหแจงความประสงค
แลวจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม
17. ในกรณีที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใดประสงคจะเดินทางกลับ หรือออกไปทํากิจธุระดาน
นอกหองประชุมในระหวางการลงคะแนนเสียง หากทานประสงคจะลงคะแนนในวาระนั้น ๆ หรือในวาระที่
เหลือทั้งหมดไวลวงหนา ทานสามารถลงคะแนนออกเสียงไดโดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจาหนาที่
ไดมอบใหแกทานเมื่อขณะลงทะเบียน และสงมอบบัตรลงคะแนนดังกลาวใหแกเจาหนาที่ เพื่อรวบรวมไว
สําหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ไดกลาวมาแลวนั้น เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
พิธีกรไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนน เมื่อไมปรากฏวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ทานใดซักถาม
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ประธานกรรมการ ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และ
แนะนํากรรมการเขารวมประชุมในครั้งนี้
ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน และมาประชุมในวันนี้จํานวน 11 ทาน ดังนี้
กรรมการที่เขาประชุม
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
2. ดร. ณรงค ศิริเลิศวรกุล
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายมรกต เธียรมนตรี
นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา
นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
นายสหัส ตรีทิพยบุตร

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสีย่ งและกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ ัดการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
และกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการ

กรรมการที่ลาประชุม
1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้คิดเปนสัดสวนกรรมการที่เขารวมประชุมเทากับรอยละ 91.97

ผูบริหารที่เขาประชุม
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
2. นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค
3. นายปยเรศ แซหลี
4. นางวราภรณ ปนโฑละ
5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

กรรมการผูจดั การ
รองกรรมการผูจดั การ
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการอาวุโส

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด
คุณจินตนา เตชะมนตรีกลุ คุณจินตนา มหาวนิช และคุณนิภา ชาวสมุน
ที่ปรึกษากฎหมายและผูตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท คนึง แอนด พารทเนอรส อินเตอรเนชั่นแนล คอนซัลแตนทซี จํากัด
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยเขารวมเปนผูสังเกตการณการ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยคุณสรศักดิ์ เจริญวัย ประสงคเขารวมเปนผูสังเกตการณตรวจนับคะแนนดังกลาว
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1. บริษัทไดประกาศใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 และเสนอชื่อบุคคลเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาลงบนเว็บไซตของบริษัท ระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2562 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กําหนด ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระในการประชุมลวงหนาและไมมีผูถือหุน
เสนอชื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
2. ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสราง
พื้นฐานซึ่งขณะนี้อยูในระหวางเตรียมการเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพ ย (“กองทุน ฯ”) และใหบ ริษั ท ฯ เข าทํ าธุรกรรมกับ กองทุ น ฯ และเรื่อ งอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ ง
(“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน”) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 นั้น
ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการตามขอหารือจากสํานักงาน กลต. และการเตรียมเอกสารตางๆ
เพื่อยื่น filing กับสํานักงาน กลต. ทั้งนี้ คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการติดตามและรายงาน
ความคืบหนาอยางใกลชิด
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ
2562 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันประชุม พรอมทั้งเผยแพร
ทางเว็บไซตของบริษัท (http://ir.inet.co.th/)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
265,248,963
100.0000
0
0.0000
0
0

หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ คํ า นวณฐานคะแนนเสี ย งโดยนั บ เฉพาะเสี ย งของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ อ อกเสี ย ง
เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับผลการดําเนินงานประจําป 2561
ประธานไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2561 ผานทางวีดีทัศน (เทปวีดีทัศนมีความยาว ประมาณ
5.59 นาที) สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศน
• เปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีชั้นนํา มีความนาเชื่อถือ โดยทําธุรกิจดานนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อ

พัฒนาคนไอทีรุนตอไป
ภารกิจ
• เปลี่ยนนวัตกรรมดานไอที ใหเปนบริการแกลูกคาองคกร เพื่อพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจดิจิทัล
• ดําเนินธุรกิจที่สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนื่องอยางยั่งยืน
• ใหบริการโครงสรางพื้นฐานใหแกลูกคาคนไทยที่มีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล ที่ตั้งศูนยขอมูลในประเทศไทย
• เปนสมาชิกที่ดีของสังคม ใสใจตอสิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนตอผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวมอยางแทจริง

คุณคาหลัก
• นวัตกรรม (Innovation) เปนบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต พัฒนา

อยางไมหยุดนิ่ง
• ความเปนกลาง (Neutral) เปนบริษัทฯ ที่มีความเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด คนคบแลวสบายใจ พนักงานตองมีแต
บริษัท ไมแบงพรรค แบงพวก มีพวกเดียว
• ความกระตือรือรน (Energetic) เปนบริษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ทํางานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานตองมีค วาม
กระตือรือรน ทํางานอยางคึกคัก
• ความซื่อสัตยเชื่อถือไดและยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เปนบริษัทฯ ที่ไวใจได ทุกคนสบายใจที่ทําธุรกิจดวย
พนักงานทุกคนตองมีความซื่อสัตย เปนที่นาไววางใจทั้งตองาน ลูกคา เพื่อนรวมงาน และผูบังคับบัญชา
INET Roadmap
• ป 2555 เปดศูนยปฏิบัติการขอมูล (Internet Data Center) INET-IDC1
• ป 2556 ใหบริการ Public Cloud
• ป 2557 เนนการใหบริการตอยอดจากบริการโครงสรางพื้นฐานในปจจุบัน และเริ่มใหบริการ broadband
• ป 2558 ผูถือหุนอนุมัติสรางศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
• ป 2559 สรางศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
• ป 2560 เปดใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
• ป 2561 เนนการใหบริการในรูปแบบ Platform as a Services
INET Core Business
• บริการ Cloud Solutions
• บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet Access)
• บริการ Co-Location
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ผลการดําเนินงาน
หนวย : ลานบาท

2559
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
รายไดรวม
รายไดจากการดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

2560
2,589
1,236
1,353
1,001
858
84

4,207
2,311
1,896
1,541
988
376

2561
5,205
3,382
1,823
1,673
1,466
153

รายไดแยกตามบริการ
หนวย : ลานบาท

รายไดแยกตามบริการ
Cloud Solutions
Internet Access
Co-Location
EDC Network Pool
Software Services & Other

ป 2559
430
153
146
28
101

ป 2560
481
213
185
35
75

ป 2561
843
333
209
40
41

กาวยางที่สําคัญป 2561
• บริษัทฯ มีลูกคาเติบโตขึ้น ตั้งแตป 2559 – 2561 จํานวน 810 ราย , 1,405 ราย และ 2,149 ราย ตามลําดับ
• บริษัทฯ เพิ่มบริการ Platform ที่ตอบสนองความตองการของลูกคา 4 แพลตฟอรม และขยายพื้นที่ใหบริการ Colocation ไปยัง INET-IDC3 Phase 2
• บริษัทขยายมาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงกับกลุมลูกคาเพิ่มขึ้น ไดแก
- มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) สํ า หรั บ การให บ ริ ก าร Cloud และ Online
Payment
- มาตรฐาน ISO 27018:2014 เป น รายแรก และรายเดี ย วในประเทศไทย จาก Certification Body
(SGS) และเปนรายที่ 5 ของโลก
• บริษัทฯ ไดรับรางวัล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮิวเลตต แพคการด เอนเตอรไพรส
(HPE), NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบริ ษั ท นู ท านิ ก ซ ประเทศไทย จํ า กั ด และ
Innovative Organization 2018 จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
• บริษัทไดรับการแตงตั้งจาก เดลล อีเอ็มซี ประเทศไทย เปนผูใหบริการคลาวด ( Cloud Service Provider หรือ
CSP) รายแรกของประเทศไทย
• บริษัทรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดย
จัดใหพนักงานมีสวนรวมกับโครงการ และเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ไดรับการรับรองเปนบริษัทใน “โครงการ
แนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต”
• บริ ษั ท ฯ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต อสั งคม ในป ที่ ผ านมา จั ด กิ จ กรรมโครงการ "จิ ต อาสา ทาสี อุ โบสถ ณ วั ด ป า ไผ
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•

•

•

•
•

อ.แกงคอย จ.สระบุรี" ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในเครือ เปดรับสมัครทีมงานจิตอาสาเขารวมกิจกรรม ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และ
ชาวบานในชุมชนตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี ที่มีจิตศรัทธาเขารวมโครงการฯถือเปนการบูรณะ
อุโบสถ บํารุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานใหคงอยูกับชุมชนเพื่อใชในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบตอไป
จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนยคอมพิวเตอรฯ” เพื่อใหความรู ความเขาใจ เปดโลกทัศน
ทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา และหนวยงานตางๆ ใหไดมีโอกาสรับฟงการบรรยายโดย
วิทยากรที่มีความรู ความสามารถในดานศูนยคอมพิวเตอรฯ เพื่อจะไดนําความรูเชิงเทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนตอไป
รวมกับ บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด และชาวบานในชุมชนตําบลบานปา ผูที่มีจิตศรัทธา รวมงานทําบุญ
ทอดกฐิ น สามั ค คี ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2561 ณ วั ด วั ง กวาง ตํ า บลบ า นป า อํ า เภอแก ง คอย
จังหวัดสระบุรี โดยไดรับการสนับสนุนเงินทําบุญจากผูบริหารและพนักงานของ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทั้งนี้ เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางบริษัท วัด และชุมชนในการรวม
ทนุบํารุงพุทธศาสนารวมกัน
จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" แคแยก ก็ไดให โดยการแยกขยะที่สามารถรีไซเคิลได และทิ้งลงถังที่จัดเตรียม
ไว ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นําขยะเหลานี้ไปขายและนําไปจัดกิจกรรมใหเด็กพิการซ้ําซอน
ณ บานเด็กรามอินทรา ภายในเดือนเมษายน 2562
บริษัทฯ สงเสริมการศึกษาไทยผานกิจกรรมแบงปนความรูและประสบการณใหกับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร
นวัตกรรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด
บริษัทฯ ใหความสําคัญ กับบุคลากร มีการพัฒ นาพนักงานผานการฝกอบรมทั้งภายในและภายนอกในรูปแบบ
Individual Development Plan

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยมีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะซักถามในประเด็นตางๆ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
1. การรับรูรายไดบริการ Cloud ภาพรวมทั้งปมีการเติบโตจากปกอน 75% ซึ่งหากพิจารณารายไตรมาสพบวา
มีเติบโตในอัตราที่ไมเทากัน เกิดจากจํานวนลูกคาที่ใชบริการ Cloud เพิ่มขึ้นลดลงใชหรือไม
ตอบ รายไดจากใหบริการ Cloud เดิมในการบันทึกบัญชีจะจัดหมวดเฉพาะอุปกรณ Server Storage เทานั้น
ตอมามีการพัฒนาบริการเพิ่มเติม อาทิ Platform ของ Cloud , บริการ VDI จึงมีการจัดหมวดการบันทึกบัญชี
ใหม จึงทําใหงบการเงินรายไตรมาสมีอัตราเติบโตที่ไมเทากัน
2. ปจจุบันมีคูแขงในตลาดรายใหญที่มี Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 มีผลตอการแขงขันในอนาคตหรือไม
ตอบ การทํา Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 ของคูแขงเปนลักษณะการลงทุนใหเอกชนรายใหญเชาใช
สําหรับบริษัทการใหบริการจะเนนลูกคาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งการสราง Data Center มาตรฐานระดับ
Tier 3 ของบริษัท จึงเหมาะกับกลุมเปาหมายของบริษัท
เมื่อไม มีผูถือหุน ซักถามและแสดงขอคิด เห็ นเพิ่มเติมแลว ประธานจึงแจงตอที่ป ระชุม วาทุกท านรับ ทราบรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2561
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้เปนวาระแจงเพื่อทราบจึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2561
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ประธานมอบหมายให น ายวั ล ล ชั ย เวชชี ว ะดํ า รงค รองกรรมการผู จั ด การ เป น ผู ร ายงานต อ ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดของวาระ โดยนายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รายงานตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ รอบป
บัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งนี้ งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผาน
การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2561 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนในรูปแบบ
รหัสคิวอารโคด (QR Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ป 2561 บริษัทมีสินทรัพย 5,205 ลานบาท เพิ่มขึ้น 998 ลานบาท หรือ 23.72% เมื่อเทียบกับ ป 2560 เกิดจาก
การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ ซึ่งเปนแผนการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต และการขยายธุรกิจของบริษัทใหเปนไป
อยางตอเนื่อง บริษัทมีหนี้สินรวม 3,382 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1,071 ลานบาท หรือ 46.36% เมื่อเทียบกับ ป 2560 เกิดจากการ
บริหารจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนใหสอดคลองกับแผนการลงทุน และรายรับที่เกิดขึ้น ประกอบกับการพิจารณาความสามารถ
ในการชําระหนี้ของบริษัทใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม สําหรับสวนของผูถือหุน 1,823 ลานบาท ลดลง 3.88% เมื่อเทียบกับป 2560
เกิดจากการการวัดมูลคาลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ
ป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Cloud Services จํานวน 843 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 362 ลานบาท
หรือ 75.35% จากชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา เกิดจากการที่บริษัทมีบริการ Cloud หลาย Platform และยังมี Service
on top อาทิ VDI และ Zimbra Mail ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลายกลุม ประกอบกับบริษัทเปด
โอกาสใหองคกรที่มีความสนใจไดทดสอบบริการกอนการตัดสินใจ จึงทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีรายไดจากการ
ใหบริการ Co-Location 209 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 24 ลานบาท หรือ 12.70% จากชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา
เนื่องจากป 2560 บริษัทเปดใหบริการ INET-IDC3 ทําใหบริษัทมีพื้นที่ในการใหบริการเพิ่มขึ้น สงผลตอรายไดที่เพิ่มขึ้นตามไป
ดวย ประกอบกับบริษัทพัฒนา INET-IDC อยางตอเนื่อง เพื่อใหบริการ Co-Location มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให
ลูกคาในทุกระดับเชื่อมั่นในคุณภาพ และบริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Internet Access 333 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 120
ลานบาท หรือ 56.51% เมื่อเทียบจากชวงเวลาเดียวกันในปที่ผานมา จากการเติบโตของธุรกิจ Cloud และ Co-Location
ซึ่งจําเปนตองมี Network เปนตัวกลางในการสื่อสาร เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานระหวางกันได ดวยความสําคัญของ
Network บริษัทจึงไดพัฒนา Service ใหมๆ ใหสอดคลองกับการใช Network ในปจจุบัน พรอมทั้งรักษาคุณภาพ โดยการ
รับประกันคุณภาพดวย Service Level Agreement (SLA) 99.90%
กําไรสุทธิ
ในป 2561 บริษั ทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 153 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 223 ลานบาท คิ ดเป น 59.31%
เนื่องจากบริษัทมีรายไดจากการขายหุนและรับรูกําไรของบริษัท NETBAY ลดลง
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งบกระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท)
งบกระแสเงินสด
1. เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
2. เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน
3. เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1+2+3)
5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป (4+5)

2559
117
-632
720
205
8
214

2560
66
129
-364
-170
214
44

2561
106
-460
355
1
44
45

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
265,323,963
100.0000
0
0.0000
0
0

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นดวย
และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561
ประธานรายงานตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัท
ขอ 49 “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป........ฯลฯ
และตามขอบังคับบริษัท ขอ 48 “ภายใตขอบังคับขอ 49 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณีที่บริษัท
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน การจายเงินปนผลตองไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน…”
บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไมมีเหตุ
จําเปนอื่นใด โดยขึ้นอยูกับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย และการจายเงินปนผล
นั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
จากผลการดําเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 232,408,746 บาท และหักเงินสํารองตามกฎหมาย (5%) 11,620,437.30 บาท เหลือกําไรสุทธิเพื่อจายเงินป นผล
220,788,308.70 บาท เสนอที่ประชุมพิจารณาการจายปนผลตามนโยบายดังนี้
ขอมูลการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)
2. หัก สํารองตามกฎหมาย (รอยละ 5)
3. คงเหลือ กําไรสุทธิเพื่อจายเงินปนผล (บาท) (1) - (2)
4. อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ)
5. รวมเงินปนผลจายทั้งสิน้ (บาท)
6. จํานวนหุน (หุน)
7. เงินปนผลประจําปตอหุน (บาท/หุน ) (5)/(6)

2559
2560
2561
83,056,055
313,118,052
232,408,746
4,152,802.75 15,655,902.60 11,620,437.30
78,903,252.25 297,462,149.40 220,788,308.70
50.00
21.16
30.00
39,451,626.13 62,938,644.82 66,236,492.61
500,041,575
500,041,575
500,041,575
0.0789
0.1259
0.1325

คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาจั ด สรรกํ า ไรสุ ท ธิเป น ทุ น สํ ารองตามกฎหมายและ
การจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 ดังนี้
1) จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 11,620,437.30 บาท
2) จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.1325 บาท โดยคิดจาก
จํานวนหุน 500,041,575 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 66,236,492.61 บาท
ทั้งนี้ บริษัทกําหนดใหวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 เปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล
(Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2562
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการ
จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 ตามรายละเอียดที่ไดเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,108,063
100.0000
0
0
0
0

หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ คํ า นวณฐานคะแนนเสี ย งโดยนั บ เฉพาะเสี ย งของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ อ อกเสี ย ง
เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2562
ประธานมอบหมายให นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ชี้แจงขอมูลกรรมการที่ออก
ตามวาระประจําป 2562 ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมในวาระนี้และเปนผูรายงานตอที่ประชุม
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี กรรมการที่พนตําแหนงทั้ง 4 ทานซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียออกจาก
หองประชุม จนกวาการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น
นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับบริษัท ขอที่ 28 ซึ่งระบุวา “...เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงโดยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการที่มีอยูในเวลานั้น...” บริษัทมีกรรมการ
ทั้งสิ้น 12 ทาน ในป 2562 ทําใหกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนในป 2562 มีจํานวน 4 ทาน
ปจจุบันมีกรรมการที่ดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ทานดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
กรรมการ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา* กรรมการ
หมายเหตุ: *นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา เขาเปนกรรมการแทน ดร.อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559

บริษั ทได ประกาศบนเว็บ ไซตข องบริษั ทในหัวขอ นักลงทุ นสั มพั นธ เพื่ อเชิญ ชวนใหผู ถือหุ นเสนอรายชื่อบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทระหวางวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แตไมมีผูถือหุนรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท และนายอรัญ เพิ่มพิบูลย กรรมการอิสระ ไดแสดงความประสงคที่จะไมรับการพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาความเหมาะสมตาม
ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายชื่อบุคคลรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยาง
ครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดังนี้
1. ศ.ดร.ไพรั ช ธั ช ยพงษ และ นางสาวกั ล ยาณี กิ ต ติ ศ าสตรา ทั้ ง 2 ท าน เป น กรรมการเดิ ม ซึ่ งเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คุณสมบัติ รวมทั้งมีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท และไมมีลักษณะตองหาม
ตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงหนาที่ ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกทั้ง
ในปท่ีผานมาบุคคลทั้ง 2 ทาน ไดทุมเทความรูความสามารถ และใหขอชี้แนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาขึ้นมา
ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหบุคคลทั้ง 2 ท าน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษั ท
เห็นชอบ เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตอไป
2. นางสาวนิ โลบล ตั้ งประสิ ท ธิ์ เปน กรรมการอิส ระเดิม ที่ ดํารงตํ าแหน งน อยกวา 3 วาระติ ดต อ กัน ซึ่งสามารถให
ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีกทั้งไดนําความรูประสบการณ และความเชี่ยวชาญ มาให
ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัท อันเปนผลใหบริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับ
เขามาเปนกรรมการตอไป
3. นายชวลิต จินดาวณิค เปนผูไดรับการเสนอชื่อใหมเปนกรรมการอิสระแทนนายอรัญ เพิ่มพิบูลย คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาจากทักษะ ความรูความเชี่ยวชาญ เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยาง
เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ และมีความรูความสามารถ ประสบการณที่เกี่ยวของกับบริษัท สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทได
คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียที่เปนกรรมการที่ ครบกําหนดและออกตามวาระไดพิจารณาและ
กลั่นกรองคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการตออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให นายชวลิต จินดาวณิค เขามาดํารงตําแหนงกรรมการแทน นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม ไมมี
คําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2562
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงที่
บริษัทฯ ไดจัดไวให พรอมลงลายมือชื่อ เสร็จแลวสงใหแกเจาหนาที่รวบรวมใบลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัตกิ ารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป
2562 ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ตําแหนงที่เสนอ : กรรมการ
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,033,063
100.0000
0
0
75,000
0

2) นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ตําแหนงที่เสนอ : กรรมการ
มติที่ลง
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
272,033,063
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0
งดออกเสียง
75,000
บัตรเสีย
0
3) นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ตําแหนงที่เสนอ : กรรมการอิสระ
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,033,063
100.0000
0
0
75,000
0
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4) นายชวลิต จินดาวณิค
มติที่ลง

ตําแหนงที่เสนอ : กรรมการอิสระ
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,013,063
100.0000
0
0
95,000
0

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ คํ า นวณฐานคะแนนเสี ย งโดยนั บ เฉพาะเสี ย งของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ อ อกเสี ย ง
เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานมอบหมายใหนายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานตอที่ประชุม
นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอคาตอบแทนที่จะ
จายใหแกกรรมการ ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 6,500,000 บาทตอป และคาตอบแทนพิเศษใหแกคณะกรรมการบริษัท
สําหรับป 2561 เปนเงินจํานวน 10,000,000 บาท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดตอไปนี้
1. ค า ตอบแทนกรรมการประจํ า ป 2562 ประกอบด ว ยค า เบี้ ย ประชุ ม และค า ใช จ า ยอื่ น ๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผูจัดการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเทากับป 2561 เปน
จํานวนเงิน 6,500,000 ลานบาท โดยจัดสรรดังนี้เปนจํานวน 6,500,000 บาท
คาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
-ประธานกรรมการตรวจสอบ
-กรรมการ
คณะกรรมการชุดยอย
-ประธานกรรมการชุดยอย
-รองประธานกรรมการชุดยอย
-กรรมการ

ป 2560

ป 2561

ป 2562

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

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

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

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน
15,000 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม
15,000 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

2. โบนัสกรรมการสําหรับป 2561 เปนจํานวน 10,000,000 บาท
3. สิทธิประโยชนอื่น ๆ : ไมมี
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ
ประธานไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนและผูรบั มอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนและฝายจัดการไดตอบขอซักถามของผูถือหุน โดยสรุปดังนี้
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1. ในการกําหนดโบนัสประจําปของกรรมการ ตามขอเท็จจริงในป 2559 จาย 7.3 ลานบาท และในป 2560 จาย 10
ลานบาท เกิดจากผลการดําเนินงานที่ดีและการเพิ่มขึ้นจากกําไรสุทธิในปนั้นๆ ตามลําดับ แตในป 2561 บริษัท
กําไรสุทธิลดลง ยังมีการเสนอจายโบนัสประจําปของกรรมการจํานวน 10 ลานบาทเทากับป 2560 คณะกรรมการ
ควรจะพิจารณาเกณฑการจายโบนัสประจําปของกรรมการใหสอดคลองกับกําไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในปนั้นๆ
ตอบ ในป 2560 บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีกําไรพิเศษจากการขายหุน NETBAY จึงพิจารณาการจายโบนัส
ประจําปของกรรมการเพิ่มขึ้นจากป 2559 สําหรับในป 2561 บริษัทมีกําไรในสวนนี้ลดลง และเนนการทํากําไร
จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาไดจากการเติบโตของรายไดตามที่ไดนําเสนอในวาระกอนหนานี้ สวน
หนึ่งเกิดจากความตั้งใจและความสามารถในการตัดสินใจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการทีม่ ีประสิทธิภาพ
จึงเห็นสมควรวาการใหคาตอบแทนคณะกรรมการควรไดจํานวนเทากับป 2560 เมื่อเทียบกับทรัพยสินและกําไร
ของบริษัทที่เพิ่มมากขึ้น
2. บริษัทควรกําหนดเกณฑการพิจารณาโบนัสประจําปของกรรมการใหชัดเจนวามีเกณฑอยางไร เปนแรงจูงใจให
คณะกรรมการบริหารงานใหบริษทั มีผลประกอบการที่ดี และสามารถตอบแทนผูถือหุนในรูปแบบของเงินปนผลได
3. ขอเสนอการพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนฯ ขั้นต่ําจํานวนหนึ่ง และมี
ตัวชี้วัดคาตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานในปนั้นๆ ซึ่งทุกสวนไมวาจะเปน พนักงาน คณะกรรมการ
บริษัท และผูถือหุน ควรถือหลักเกณฑเดียวกัน หากบริษัทมีกําไรพิเศษใหถือเปนสัดสวนเพียงเล็กนอย ใหยึดรายได
จากการดําเนินธุรกิจเปนหลัก โดยสรุปคือ หากบริษัทไดกําไรเพิ่มขึ้นมากจากรายไดจากการดําเนินธุรกิจ พนักงาน
คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน จะไดผลตอบแทนมากขึ้น
ตอบ ขอรับขอเสนอนําไปพิจารณา
เมื่ อไม มี ผู ถือ หุ น ซั ก ถามและแสดงข อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม แล ว ประธานจึงขอให ที่ ป ระชุม พิ จารณาอนุ มั ติ ก ารกํ าหนด
คาตอบแทนกรรมการ
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
268,062,563
98.2043
0
0.0000
4,901,600
1.7957
0

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562
ประธานมอบหมายใหศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานตอ
ที่ประชุม โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การ
ประชุมผูถือหุน ขอ 18 การประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ ฯลฯ “(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี” และอางถึงตาม
กฎบั ต รคณะกรรมการตรวจสอบ “ข อ 4 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและเสนอแต งตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท รวมถึ งพิ จ ารณาเสนอ
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอตอผูถือหุน” นอกจากนี้
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดกําหนดใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยซึ่งมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แห งประเทศไทยจั ด ให มี ก ารหมุ น เวี ย นผู ส อบบั ญ ชี ในกรณี ที่ ผู ส อบบั ญ ชี รายใดปฏิ บั ติ ห น าที่ ส อบทานหรื อ ตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวเจ็ดรอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม โดยบริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายนั้น
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทได เมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบัญชีติดตอกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด ในแนวทางความเปนอิสระ
และคุณ ภาพของงานของผูสอบบัญ ชีในรอบปบั ญ ชี 2561 และความเหมาะสมของคาสอบบัญ ชีแลว โดยการแตงตั้งในครั้งนี้
เปนรอบปบัญชีที่ 2 ติดตอกันจากรอบปบัญชี 2561 - 2562 จึงเห็นควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญ ชี
ซี แอนด เอ จํากัด ดังนี้
รายชื่อผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
จํานวนปที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทในรอบ
7 ปที่ผานมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
5131
1 ป (2561)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
4687
หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 2 ดังกลาว มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทฯในปที่ผานมา ดังนี้
รายละเอียด
คาธรรมเนียมการสอบบัญชี

ป 2562
1,940,000

ป 2561
1,690,000

หมายเหตุ : คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะที่จายตามจริง

คณะกรรมการเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 ดังนี้
1) อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2562 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
รายชื่อผูสอบบัญชี
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
จํานวนปที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทในรอบ
7 ปที่ผานมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
5131
1 ป (2561)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
4687
-
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ โดยผูสอบ
บัญชีทั้ง 2 ดังกลาว มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
2) อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญ ชีสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,940,000 บาท
ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาพาหนะที่บริษัทจะจายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ
จํากัด ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับป 2562 ดวย
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ ซึ่งผูสอบบัญชี
และฝายจัดการไดตอบขอซักถามของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้
1. คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากชั่วโมงการทํางานที่เพิ่มขึ้น หรือราคาตอชั่วโมงการทํางานเพิ่มขึ้น
ตอบ คาสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และคาดวาปนี้จะมีธุรกรรมเพิ่มขึ้นจากการจัดตั้งกองทุน
รวมโครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะตองมีการพิจารณาในรายละเอียดจากการทําธุรกรรมเพิ่มมากขึ้น
2. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะที่จายตามจริง หมายความวาอยางไร
ตอบ คาธรรมเนียมการสอบบัญชีเสนอผูถือหุนเปนคาธรรมเนียมทั่วไปที่ผูสอบบัญชีพิจารณาตามเนื้องาน แตการ
ทํางานของผูสอบบัญชีนั้นจะมีการเรียกเก็บคาเดินทางตามจริงที่เดินทางมาปฏิบัติงานกับบริษัท
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมแลว ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและ
กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด
เอ จํากัด เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อตอไปนี้
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช

ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4687

หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายในสํานักงานเดียวกันที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
โดยผูสอบบัญชีทั้ง 2 ดังกลาว มีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนดและอนุมัติ
ค า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี สํ าหรั บ ป สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธัน วาคม 2562 ของบริษั ท ฯ เป น จํ านวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่ ง
คาธรรมเนียมดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาพาหนะที่บริษัทจะจายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ
จํากัด ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับป 2562 ดวย ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,964,163
100.0000
0
0.0000
0
0

หมายเหตุ บริ ษั ท ฯ คํ า นวณฐานคะแนนเสี ย งโดยนั บ เฉพาะเสี ย งของผู ถื อ หุ น ซึ่ ง มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งที่ อ อกเสี ย ง
เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อให
สอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท
ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากการทําธุรกรรมเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน IDCIF (กองทุนฯ)
ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14
กุมภาพันธ 2562 นั้น
ตามธุรกรรมใหเชาทรัพ ยสินระยะยาว บริษัทฯจะตองกอหลักประกันทางธุรกิจบนอุปกรณ ระบบ Core Network
ภายใตพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อยางไรก็ดี วัตถุประสงคขอ 4 ของบริษัทฯ ยังไมครอบคลุมถึงการกอ
หลักประกันทางธุรกิจ ดังนั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขวัตถุประสงคบริษัท ขอ 4 ใหครอบคลุมการกอหลักประกันทางธุรกิจ
และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ดังนี้
เดิม
ขาย แลกเปลี่ยน โอน จํานอง จํานํา หรือจําหนายโดยประการอื่นใด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ให ใหเชา ใหเชา
ชวง โอนสิทธิการเชา รับโอนสิทธิการเชาทรัพยสิน
แกไขเปน
ขาย แลกเปลี่ยน โอน จํานอง จํานํา กอหลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันไมวาประเภทใดๆ หรือจําหนายโดย
ประการอื่นใด ทั้งในประเทศและตางประเทศ ให รับ ใหเชา เชา ใหเชาชวง เชาชวง โอนสิทธิการเชา รับโอนสิทธิการ
เชา หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพยสินใดๆ
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และ
แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท เพื่อใหครอบคลุมถึงการกอ
หลักประกันทางธุรกิจ
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระนี้ ประธานจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดว ยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,964,163
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38
และเพิ่มขอบังคับขอใหมเปนขอ 38/1
ประธานแจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุม
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได จึงเห็นควรแกไขขอบังคับโดยแกไข/
เพิ่มเติมขอ 38 และเพิ่มขอบังคับใหมเปนขอ 38/1 ดังนี้
ขอความเดิม
ขอ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือบุคคลไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนหรือสงมอบใหแกผูรับหรือตัวแทนของผูรับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตใน กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของบริษัท จะแจงการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได
ขอความใหม
ขอ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือบุคคลไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมโดยทาง
ไปรษณียลงทะเบียนหรือสงมอบใหแกผูรับหรือตัวแทนของผูรับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานที่และกิจการที่จะประชุมไปยัง
กรรมการไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตใน กรณีจําเปนรีบดวนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชนของบริษัท จะแจงการ
นัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได ในกรณีที่เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การสงหนังสือนัด
ประชุมจะสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได
ในกรณีที่เปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือนัดประชุมจะตองระบุโดยชัดแจงวาการดําเนินการประชุมจะ
กระทําโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกสที่กรรมการแตละคนจะสามารถเขาถึงเพื่อการเขาประชุมได
เพิ่มขอบังคับใหม ขอ 38/1
ขอ 38/1 การประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังนี้
(1) กรรมการที่เขาประชุมอยางนอยหนึ่งในสามขององคประชุมตองอยูในที่ประชุมแหงเดียวกัน และกรรมการที่
เขารวมประชุมทั้งหมดจะตองอยูในประเทศไทยในขณะที่มีการประชุม
(2) กรรมการที่เขารวมประชุมจะตองสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
(3) ประธานที่ประชุมจะตองจัดใหกรรมการที่เขารวมประชุมแสดงตนเพื่อเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
กอนเขารวมประชุม
(4) ประธานที่ประชุมจะตองจัดใหมีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของกรรมการและผูเขารวมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม
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(5) การประชุมจะตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพิ่มขอบังคับขอใหมเปนขอ 38/1 เพื่อใหสอดคลองประกาศของคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ อยางไรก็ตาม
ไม มี คํ า ถามใดๆ จากผู ถื อ หุ น ในวาระนี้ ประธานจึ ง ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จารณ าอนุ มั ติ ก ารแก ไ ข/เพิ่ ม เติ ม ข อ บั ง คั บ
บริษัท อิน เทอรเน็ ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพิ่ มขอบั งคับ ขอใหม เป นขอ 38/1 เพื่อให สอดคลอ ง
ประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุม
คณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
พิธีกรไดแจงตอที่ประชุมวาวาระนี้ตองไดรับการอนุมัติดว ยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการแกไข/เพิ่มเติมขอบังคับ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพิ่มขอบังคับขอใหมเป นขอ 38/1 เพื่อใหสอดคลองประกาศของคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
ดวยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
272,964,163
100.0000
0
0.0000
0
0.0000
0

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง
เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
ประธานแจงตอที่ประชุมวา ในวาระนี้เปนการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผูถือหุนมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 23 วรรคสอง ระบุวา “เมื่อที่ประชุมไดพิจารณา
เสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได”
ประธานได เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น และผู รั บ มอบฉั น ทะซั ก ถามแสดงข อ คิ ด เห็ น ในเรื่ อ งอื่ น ๆ นอกเหนื อ จาก
ที่กําหนดในวาระที่กลาวมาขางตน หรือประสงคจะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามใน
ประเด็นตางๆ โดยสรุปดังนี้
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1. ขอสอบถามเรื่องสถานะลูกหนี้คงคางชําระคาบริการ มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแนวทางการจัดการการจัดเก็บ
หนี้อยางไร
ตอบ ปจจุบันบริษัทมีลูกคารายใหมเพิ่มมากขึ้นและเปนลูกคาองคกรที่ตองจัดการเรื่องกระบวนการในการทํา
สัญญา วางบิลไปจนถึงขั้นตอนการชําระเงิน จึงทําใหเกิดความลาชา แตในสวนลูกคารายเดิม เมื่อผานขั้นตอน
ดังกลาวมาแลวจะชําระคาบริการตามรอบดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดวิธีการติดตามการชําระคาบริการของลูกคา
หากเกินกําหนดจะมีการสงจดหมายแจงเตือนใหชําระคาบริการ หากไมปฏิบัติตามบริษัทจะแจงเตือนการระงับ
การใหบริการชั่วคราว ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวไดถูกระบุไวในสัญญาใหบริการ
2. จากแนวโนมการเติบโตในการใหบริการตางๆของบริษัท โดยมีบริการ Cloud ที่ไดรับการตอบรับและเปนที่นิยม
ในการใชบริการมากที่สุด ณ ปจจุบัน บริษัทจึงไมมีความจําเปนที่จะสราง INET-IDC3 ในเฟสถัดไป เพื่อรองรับ
การใชบริการ Co-location ใชหรือไม
ตอบ: สําหรับโครงการ INET-IDC3 คาดวาจะยังไมขยายเพิ่ม แตบริษัทมีแผนหาศูนยสํารองขอมูลอีกแหงในระยะ
ถัดไป เพื่อบริหารความเสี่ยง โดยจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอไป
3. จากการนําเสนอผลการดําเนินงานปจจุบันบริษัทเริ่มใหบริการ Platform as a Service และ Software as a
Service การนําเสนอนั้นนํารายไดไปรวมกับการใหบริการ Cloud ในอนาคตหากรายไดดังกลาวเพิ่มขึ้นอยาง
ชัดเจนจะมีการแยกประเภทออกมาหรือไม
ตอบ บริษัทจะแยกรายไดจากการใหบริการ Platform as a Service และ Software as a Service หากมีการ
เติบโตขึ้นอยางชัดเจนและมีนัยสําคัญ
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานแจงวา ที่ประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กําหนดเสร็จสิ้นแลว
จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดใหเกียรติสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้ และกลาวปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.43 น.

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ)
ประธานกรรมการ

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน)
รักษาการเลขานุการบริษัท
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ประวัติโดยสังเขป
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
อายุ 54 ป
วันเดือนปเกิด
สัญชาติ
ที่อยู

1 สิงหาคม 2509
ไทย
เลขที่ 360 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

ตําแหนงในบริษัท

กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ
กํากับดูแลกิจการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ ัดการ และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระการดํารงตําแหนง

ครั้งที่ 1 / ป 2560 - ปจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต
University of Birmingham, ประเทศอังกฤษ
- Advance Management Program (AMP174)
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน

- กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจัดการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2560 – 2562
2560 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน

- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสีย่ ง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม-ี
องคกรอื่น
2546 – 2559
2556 – 2559
2559 – ปจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
สัดสวนการเขาประชุมป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- รองผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
- ผูอํานวยการ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
- ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
-ไมม-ี
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ครั้ง จาก 3 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- เขารวมการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแล
กิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไมม-ี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตัง้

กรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริ ษัท ได พิ จ ารณาและกลั่ น กรองข อ เสนอแนะของกรรมการ
สรรหา กํา หนดค าตอบแทนและกํ า กั บดู แ ลกิ จ การ ซึ่ ง ดํ าเนิ น การด ว ยความ
รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา
ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ มีความรูความสามารถ มี
ประสบการณใ นธุร กิจ ที่เ กี่ยวขอ งกับ การดํา เนิ นงานของบริษั ท ไมมี ลัก ษณะ
ต อ งห า มตามกฎหมาย และปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง หน า ที่ ให ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกทั้งไดทุมเทความรู
ความสามารถและใหขอชี้แนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาขึ้นมา
ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งให
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขป
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
อายุ 72 ป
วันเดือนปเกิด
สัญชาติ
ที่อยู

6 สิงหาคม 2491
ไทย
เลขที่ 63 ซอยลาดพราว 102 (เปยมจันทร) แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ตําแหนงในบริษัท

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วาระการดํารงตําแหนง

ครั้งที่ 1 / ป 2549 – 2552
ครั้งที่ 2 / ป 2552 – 2554
ครั้งที่ 3 / ป 2554 – 2557
ครั้งที่ 4 / ป 2557 – 2560
ครั้งที่ 5 / ป 2560 – ปจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis Arizona
State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ. 2517
- ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชีจุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Program
(ACP) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทํางาน
2552 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 – ปจจุบัน
องคกรอื่น
2556 – 2561
2548 – ปจจุบัน
2549 – ปจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
สัดสวนการเขาประชุมป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท เจาพระยามหานคร จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท สหยูเนีย่ น จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน)
- ศาสตราจารยกิตติคุณคณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-ไมม-ี
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เขารวมการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไมม-ี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตัง้

กรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริ ษัท ได พิ จ ารณาและกลั่ น กรองข อ เสนอแนะของกรรมการ
สรรหา กํ า หนดค าตอบแทนและกํ า กั บดู แ ลกิจ การ ซึ่ ง ดํ าเนิ น การด วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนกรรมการอิสระเดิมที่มีการดํารงตําแหนง
มา 5 วาระหรือเกินกวา 9 ปติดตอกัน ซึ่งสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ
และเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ อีกทั้งไดนําความรูประสบการณและความ
เชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบาย
การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท จึ ง เห็ น สมควรเสนอให ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น
พิจารณาเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขป
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
อายุ 59 ป
วันเดือนปเกิด
สัญชาติ
ที่อยู

16 พฤษภาคม 2504
ไทย
เลขที่ 74 ซอยเทียมบุณอัง ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ตําแหนงในบริษัท

กรรมการ ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และ
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท

วาระการดํารงตําแหนง

ครั้งที่ 1 / ป 2552 – 2554
ครั้งที่ 2 / ป 2554 – 2557
ครั้งที่ 3 / ป 2557 – 2560
ครั้งที่ 4 / ป 2560 – ปจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา
University of Miami, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Management Program (AMP177)
Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทํางาน
2561 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
2552 – ปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น -ไมม-ี
องคกรอื่น
2560 – ปจจุบัน
2561 – ปจจุบัน
2556 – 2558
2558 – 2560
2560 – 2561
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
สัดสวนการเขาประชุมป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ ัดการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจัดการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท โครงขายระหวางประเทศและศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต จํากัด
- รองกรรมการผูจดั การใหญ (สายงานกลยุทธองคกร)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผูจดั การใหญสายงานกลยุทธองคกร
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผูจดั การใหญสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
- รองกรรมการผูจดั การใหญ (สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
-ไมม-ี
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

-ไมม-ี

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตัง้

กรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริ ษัท ได พิ จ ารณาและกลั่ น กรองข อ เสนอแนะของกรรมการ
สรรหา กํา หนดค าตอบแทนและกํ า กั บดู แ ลกิ จ การ ซึ่ ง ดํ าเนิ น การด ว ยความ
รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา
นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคณ
ุ สมบัติ มีความรูความสามารถ
มีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมีลักษณะ
ต อ งห า มตามกฎหมาย และปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง หน า ที่ ให ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกทั้งไดทุมเทความรู
ความสามารถและใหขอชี้แนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาขึ้นมา
ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งให
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3

ประวัติโดยสังเขป
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

นายสหัส ตรีทิพยบุตร
อายุ 73 ป
วันเดือนปเกิด
สัญชาติ
ที่อยู

27 พฤศจิกายน 2490
ไทย
เลขที่ 213 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร 10600

ตําแหนงในบริษัท

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแล
กิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการ

วาระการดํารงตําแหนง

ครั้งที่ 1 / ป 2544 – 2545
ครั้งที่ 2 / ป 2545 – 2547
ครั้งที่ 3 / ป 2547 – 2550
ครั้งที่ 4 / ป 2550 – 2553
ครั้งที่ 5 / ป 2553 – 2555
ครั้งที่ 6 / ป 2555 – 2557
ครั้งที่ 7 / ป 2557 – 2560
ครั้งที่ 8 / ป 2560 – ปจจุบัน

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science
Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- หลักสูตร How to Measure the Success of Corporate Strategy
(HMS) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประวัติการทํางาน
2562 – ปจจุบัน
2560 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2549 – 2562
2544 – ปจจุบัน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปจจุบัน

2555 – ปจจุบัน
2557 – ปจจุบัน
องคกรอื่น
2559 – ปจจุบัน
กิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตอบริษัท
สัดสวนการเขาประชุมป 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

- กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผูจัดการ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรตั น จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษทั ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ดอท คอม จํากัด
-ไมม-ี
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 10 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จาก 8 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 4 ครั้ง
จาก 4 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง
- เขารวมการประชุมคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทน และกํากับดูแล
กิจการ 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

0.002 %

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแตงตัง้

กรรมการ

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

คณะกรรมการบริ ษัท ได พิ จ ารณาและกลั่ น กรองข อ เสนอแนะของกรรมการ
สรรหา กํ า หนดค าตอบแทนและกํ า กั บดู แ ลกิจ การ ซึ่ ง ดํ าเนิ น การด วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา
นายสหัส ตรีทิพยบุตร เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ มีความรูความสามารถ
มีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมีลักษณะ
ต อ งห า มตามกฎหมาย และปฏิ บั ติ ง านในตํ า แหน ง หน า ที่ ให ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกทั้งไดทุมเทความรู
ความสามารถและใหขอชี้แนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาขึ้นมา
ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งให
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
การแตงตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงเมื่อครบวาระ
บริษัท เป ดโอกาสใหผูถือหุ นสามารถเสนอรายชื่อบุ คคลที่มี คุณ สมบัติต ามกฎหมาย เพื่อเขารับ การคัดเลือกเป น
กรรมการ โดยจะประกาศในเว็บ ไซต ข องบริ ษั ท ล ว งหน า ก อ นวัน ประชุ ม ผู ถื อ หุ น จากนั้ น คณะกรรมการสรรหา กํ าหนด
คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ จะเปนผูพิจารณาและเสนอชื่อผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทหรือ
ที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ โดยขอบังคับของบริษั ทกําหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเปน
ผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู โดยถือวาหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ ก็
ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่พึง
จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงมี
นอกจากนี้ ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (¾) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
การแตงตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ จะคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสามในสี่ (¾) ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา
2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน
ทั้งนี้ องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับขอ 25 ใหมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา
11 คน และไมเกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย
การแตงตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการจะคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป น กรรมการในคณะกรรมการชุ ด ย อ ย แทนตํ าแหน งกรรมการชุ ด ย อ ยที่ ว างลง ตามคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ าหนดไว ในกฎบั ต ร
คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด และนําเสนอรายชื่อตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป
องคประกอบและแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแตงตั้ง
จากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัทและเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริษัท
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได
นิ ย ามและคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ (Independent Director) โดยเที ย บเท า กั บ ข อ กํ า หนดขั้ น ต่ํ า ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปนี้


ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม ทั้งนี้ นับรวม
หุนที่ถือโดยผูเกี่ยวของไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ



ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจํา หรือเปน
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมี
ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป



ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ทั้งในดานการเงิน
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทําให
ขาดความเปนอิสระ



ไมเปนญาติสนิทกับผูบ ริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษั ท บริษัทในเครือ บริษัท รวม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชนของกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 6

ขอมูลประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563
1. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ (ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131)
อายุ
ประวัติการศึกษา

65 ป
• บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• นิติศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จาก คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
• ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) จาก คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• กรรมการผูจัดการ บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด
ประสบการณ
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2S เมทัล จํากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสเอสอารกรุป จํากัด (มหาชน)
2. นางสาวจินตนา มหาวนิช (ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687)
อายุ
52 ป
ประวัติการศึกษา
• บัญชีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
• ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าต (ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย)
• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ที่ไดรับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติใน
ดานการลงทุน และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของจากกรมการประกันภัย)
• หุนสวน บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด
ประสบการณ
3. นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกลุ (ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10305)
อายุ
37 ป
ประวัติการศึกษา
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ชนะการแขงขัน Global Social Business Plan Competition (GSVC – SEA)
• บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• นักเรียนแลกเปลี่ยน Fresno State University, California
• รองประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน บริษัท ซีพีแอล กรุป จํากัด (มหาชน)
ประสบการณ

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7
สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
อันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
สําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) ซึ่งในขณะนี้
อยูระหวางจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํ านัก งาน ก.ล.ต.”) เพื่อ การระดมทุ น (“ธุรกรรมกองทรัสต ”) รวมทั้ง อนุมั ติใ หคณะกรรมการบริษั ท หรือ บุคคลที่ไ ดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนด เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเปนประโยชนสําหรับการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต ธุรกรรมขาย
ทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน ธุรกรรมตกลงดําเนินการ การจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ
และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต (ตามนิยามดานลาง) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การกําหนด แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการ
เขาทําธุรกรรมของกองทรัสต จํานวน และ/หรือ ประเภททรัพยสิน คูสัญญาที่เกี่ยวของ จํานวนหนวยทรัสตที่จะจองซื้อ และ
รายละเอียดที่เกี่ยวของอื่นๆ (2) การเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหนวยทรัสต รวมถึงสัญญาอื่นๆ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับ
การทําธุรกรรมกองทรัสต (3) การติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เปนตน รวมถึงมีอํานาจในการลงนามวาจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
และบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมกองทรัสต ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่อง
ดังกลาว
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมเกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไป
ซึ่งสินทรัพย ระหวางบริษัทฯ กับกองทรัสต ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ก. อนุมัติใหเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยอนุมัติการเขาทํารายการที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมขายอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data
Center แหงที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility
อาคารรับรองลูกคา รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารที่จอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองน้ํา
อาคารปมน้ําและถังเก็บน้ํา และอุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ
cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) ใหแกกองทรัสต โดยมีมูลคารวมทั้งสิ้น
ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท ทั้งนี้ ทรัพยสินที่ขายดังกลาวเปนทรัพยสินที่ใชสําหรับโครงการ INETIDC3 เฟส 1 (รวมเรียกวา “ธุรกรรมขายทรัพยสิน”)
• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมใหกองทรัสตใชประโยชนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนย
ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส1 แกกองทรัสต ซึ่งบริษัทฯ ได
เชาที่ดินดังกลาวจากบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ("SCG") มีพื้นที่เชาประมาณ 19 ไร 2 งาน 20

หนา 1 ของ 24

ตารางวา โดยมีกําหนดระยะเวลาการใหใชประโยชน 25 ป โดยมีคาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาจํานวน
ไมเกิน 40 ลานบาท (รวมเรียกวา “ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน”)
• อนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ เข า ทํ า ธุ ร กรรมให เ ช า ที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 9977 ซึ่ ง เป น ที่ ตั้ ง ของสถานี ไ ฟฟ า ย อ ย
(Substation) มีพื้นที่เชาประมาณ 1 ไร 1 งาน โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 25 ป และมีคาเชาตลอด
อายุสัญญาเชารวมทั้งสิ้นจํานวนไมเกิน 2.5 ลานบาท (รวมเรียกวา “ธุรกรรมใหเชาที่ดิน”)
• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการตามสัญญาขอตกลงดําเนินการ ระหวางบริษัทฯ ในฐานะ
ผูใหสัญญา และกองทรัสต ในฐานะผูรับสัญญา เพื่อเปนการรับรองการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ ที่มีกับ
กองทรัสต (“ธุรกรรมตกลงดําเนินการ”)
อนึ่ง ธุรกรรมขายทรัพยสิน จะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุใน สัญญาซื้อขายทรัพยสิน ระหวางบริษัทฯ
ในฐานะผูข าย และกองทรัสต ในฐานะผูซ ื้อ (รวมเรียกวา “สัญญาซื้อขายทรัพยสิน”) และสัญญาขอตกลงดําเนินการ และ/หรือ สัญญา
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน และธุรกรรมตกลง
ดําเนินการ มีขนาดรายการรวมประมาณไมเกิน 4,842.5 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 72.25 ของสินทรัพยรวม
ของบริษัทฯ โดยคํานวณจากเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน (อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอื่นๆ ระหวาง 6 เดือนที่ผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1 ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ
ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เขาขายเปนการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) ดังนั้น
บริษัทฯ จึงมีหนาที่ดังตอไปนี้
(1)

เปดเผยสารสนเทศและขอมูลเกี่ยวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ

(2)

แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser, “IFA”) ใหความเห็นแกผูถือหุนของ
บริ ษั ท ฯ เกี่ย วกั บ การจํ า หน า ยไปซึ่ ง สิ น ทรัพ ย ข องบริษั ท ฯ รวมทั้ ง จั ด เตรีย มเอกสารอื่ น ๆ ที่ จํา เป น ตามที่
หนวยงานกํากับดูแลกําหนด

(3)

ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับ
รวมผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการขางตน

ทั้งนี้ ธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใหประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดินและธุรกรรมตกลงดําเนินการ ไมถือเปน
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 หลักเกณฑในการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน”)
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ข. อนุมัติใหเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
• อนุมัติใหบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทยอยเพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต มีทุนจดทะเบียน ไมต่ํากวา 10
ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมเชาอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet
Data Center แห ง ที่ 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่ ง ประกอบด ว ย อาคาร Data Center
อาคาร Utility อาคารรับรองลูกคา รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารที่จอดรถ อาคาร
ปอมยาม อาคารหองน้ํา อาคารปมน้ําและถังเก็บน้ํา และอุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวของ รวมถึง
อุ ป กรณ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง (ระบบ cloud ระบบ network) และสถานี ไ ฟฟ า ย อ ย (Substation) มี
ระยะเวลาการเชาไมเกิน 25 ป นับจากวันที่เขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน โดยมีคาเชา
ตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันทั้งสิ้นไมเกิน 4,800 ลานบาท (รวมเรียกวา “ธุรกรรมเชา
ดําเนินการ”) เพื่อใชทรัพยสินดังกลาวในการดําเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการดําเนินการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป
•

อนุมั ติใ หบ ริษัท ฯ เข าทํ าธุร กรรมซื้อหนว ยทรัส ตที่อ อกและเสนอขายโดยกองทรั สต โดยอนุมั ติใ ห
บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ซื้อหนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้งแรกของกองทรัสต (“ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต”)

อนึ่ง ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต จะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเชา
เพื่อดําเนินการ และ สัญญาขอตกลงกระทําการ และ/หรือ สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดการจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต มีขนาดรายการรวม
ประมาณไมเกิน 7,210 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 107.57 โดยคํานวณจากเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
(อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นๆ
ระหวาง 6 เดือนที่ผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 4 ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย โดยบริษัทฯ ไมมีหนาที่ตองยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) ตอตลาดหลักทรัพย เนื่องจากรายการ
ดังกลาวเปนรายการที่เขาหลักเกณฑไดรับยกเวนการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมทุกขอตามขอ 24 ของประกาศการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1)

ธุรกิจที่ไดมามีลักษณะคลายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ

(2)

บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลักที่สําคัญของบริษัทฯ

(3)

บริษัทฯ ภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพยจะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

(4)

ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ
ผูถือหุนที่มีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ จึงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปเกี่ยวกับการเขาทํารายการไดมาซึ่ง
สินทรัพยดังตอไปนี้
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(1)

เปดเผยสารสนเทศและขอมูลเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพย

(2)

แตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทฯเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของ
บริษัทฯ รวมทั้งจัดเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่จําเปนตามที่หนวยงานกํากับดูแลกําหนด

(3)

ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ทั้งนี้
ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของผูถือหุนที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับรวม
ผูถือหุนที่มีสวนไดเสียในการเขาทํารายการขางตน

ทั้งนี้ ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตไมถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริษัทฯ จึงขอแจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาว ดังตอไปนี้
1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ
1.1 รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
ธุรกรรมขายทรัพ ยสิ น ธุ รกรรมใหใ หประโยชนที่ ดิน ธุร กรรมให เชา ที่ดิ น และธุ รกรรมตกลงดํา เนิน การ
จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของสําเร็จ
ครบถวนหรือไดรับการผอนผันตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมให
ใชประโยชนที่ดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2564
1.2 รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
1.2.1 การจัดตั้งบริษัทยอย
การจัดตั้งบริษัทยอยเพื่อเขาทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต (“ผูจัดการกองทรัสต”) จะเกิดขึ้นกอน
การดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือชี้ชวนของกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาการจัดตั้งบริษัทยอยจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2563
1.2.2 ธุรกรรมเชาดําเนินการ
ธุรกรรมเชาดําเนินการจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอนตามสัญญาเชาดําเนินการ และ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําเร็จครบถวนหรือไดรับการผอนผันตามเงื่อนไขที่ตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ
คาดวาธุรกรรมเชาดําเนินการจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2564
1.2.3 ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาจองซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต ซึ่งจะประกาศ
ใหทราบตอไปโดยผูจัดการกองทรัสต ภายหลังจากที่คําขอจัดตั้งกองทรัสตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน
ก.ล.ต. แลว ผูจัดการกองทรัสตจะแจงระยะเวลาจองซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสตใหทราบตอไป
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะเกิดขึ้นภายในไตรมาสที่ 1 ของป 2564
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2. คูสัญญาที่ทํารายการ และความสัมพันธกับบริษัทฯ
รายละเอียดของคูสัญญาและความสัมพันธกับบริษัทฯ มีดังตอไปนี้
คูสัญญา
ประเภทธุรกิจ
ความสัมพันธกับบริษัทฯ
กองทรัสต ทรัสตเพื่อการลงทุนใน
ในปจจุบัน กองทรัสตยังไมไดจัดตั้งและไมมีความสัมพันธกับ
อสังหาริมทรัพย
บริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท
ฯ ตามนิ ย ามของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรั พย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มี การแกไข) มีแผนที่จะซื้ อ
หนวยทรัสตของกองทรัสต นับรวมกันเปนจํานวนไมเกินรอยละ
50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายทั้งหมดในครั้ง
แรกของกองทรั ส ต ดั ง นั้ น ภายหลั ง จากที่ ก องทรั ส ต ไ ด จ ด
ทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. เสร็จเรียบรอยแลว บริษัทฯ
และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ จะเปนผูถือหนวยทรัสตของ
กองทรัสต นับรวมกันเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หน ว ยทรั ส ต ที่ อ อกและเสนอขายทั้ ง หมดในครั้ ง แรกของ
กองทรัสต
ทั้งนี้ ภาพรวมโครงสรางของกองทรัสต จะเปนไปตามแผนภูมิดังตอไปนี้
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2.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
2.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
ผูขาย
: บริษัทฯ
ผูซื้อ
: กองทรัสต
2.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
ผูไดสิทธิ
: กองทรัสต
ผูใหสิทธิ
: บริษัทฯ
2.1.3. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
ผูเชา
: กองทรัสต
ผูใหเชา
: บริษัทฯ
2.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
ผูตกลงดําเนินการ
: บริษัทฯ
คูสัญญาของผูตกลงดําเนินการ : กองทรัสต
2.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
2.2.1. การจัดตั้งบริษัทยอย
ผูจองซื้อหุน
2.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
ผูใหเชา
ผูเชา
2.2.3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
ผูซื้อ
ผูขาย

: บริษัทฯ
: กองทรัสต
: บริษัทฯ
: บริษัทฯ
: กองทรัสต

3. ลักษณะโดยทั่วไป ประเภท และขนาดของรายการ
3.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
3.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
(1) ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ
ภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตเปนทรัสต ตอสํานักงาน ก.ล.ต.
จากนั้นกองทรัสตจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาวไปชําระคาซื้อทรัพยสินทั้งหมด (รวมถึง
คา ใช จ ายที่ เ กี่ ยวข อ ง) โดยเขา ทํ า สั ญญาซื้ อ ขายทรั พ ยสิ น กั บ บริษั ท ฯ เพื่ อ ให กองทรั ส ตถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ใ น
ทรัพยสิน ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมขายทรัพยสินจะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุใน
สัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาว
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ทั้งนี้ ราคาซื้อขายทรัพยสินแกกองทรัสต จะมีมูลคาประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยราคาซื้อ
ขายสุดทายจะขึ้นอยูกับการตกลงกันของ บริษัทฯ และกองทรัสตและกองทรัสตจะชําระเงินเต็มจํานวน
ภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับกอนทั้งหมดตามที่ระบุไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําเร็จหรือไดรับยกเวนตาม
เงื่อนไขที่ตกลงกัน
(2) ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยอางอิงขอมูล
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณดังตอไปนี้
(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย
(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทฯ
(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=

มูลคาของสัญญาซื้อขายทรัพยสิน
สินทรัพยรวมของบริษัท

=

ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท

=

ไมเกินรอยละ 71.61

6,702.78 ลานบาท

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทฯ
3.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
(1) ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ
ภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตเปนทรัสต ตอสํานักงาน ก.ล.ต.
จากนั้นกองทรัสต จะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาวไปชําระคาใชประโยชนท่ีดิน โดยเขา
ทําบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดินกับบริษัทฯ เพื่อกองทรัสตจะไดสิทธิการใชประโยชนใน
ที่ดิน ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดินจะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุใน
บันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดินดังกลาว
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การใหใชประโยชนที่ดินแกกองทรัสตดังกลาวขางตน จะมีคาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาเปน
จํานวนประมาณไมเกิน 40 ลานบาท ทั้งนี้ มูลคาสุดทายของบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดินจะ
เปนไปตามที่บริษัทฯ และกองทรัสตจะตกลงกัน
(2) ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยอางอิงขอมูล
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณดังตอไปนี้
(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย
(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท
(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=

มูลคาของบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดิน
สินทรัพยรวมของบริษัท

=

ประมาณไมเกิน 40 ลานบาท

=

ไมเกินรอยละ 0.60

6,702.78 ลานบาท

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัท
3.1.3. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน (ที่ตั้งของสถานีไฟฟายอย)
(1) ลักษณะโดยทั่วไปและประเภทของรายการ
ภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการ
จดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตเปนทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต.
จากนั้นกองทรัสตจะนําเงินที่ไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาวไปชําระคาเชาที่ดิน โดยเขาทําสัญญา
เชาที่ดินกับบริษัทฯ เพื่อกองทรัสตจะไดสิทธิการเชาในที่ดิน ทั้งนี้ รายละเอียดของธุรกรรมใหเชาที่ดินจะ
เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเชาที่ดินดังกลาว
การใหเชาที่ดินแกกองทรัสตดังกลาวขางตน จะมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเปนจํานวนประมาณไมเกิน
2.5 ลานบาท ทั้งนี้ มูลคาสุดทายของสัญญาใหเชาที่ดินจะเปนไปตามที่บริษัทฯ และกองทรัสตจะตกลงกัน
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(2) ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยอางอิงขอมูล
จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณดังตอไปนี้
(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย
(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท
(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=

มูลคาของสัญญาเชาที่ดิน

=

ประมาณไมเกิน 2.5 ลานบาท

=

ไมเกินรอยละ 0.04

สินทรัพยรวมของบริษัท

6,702.78 ลานบาท

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัท
3.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ
บริษัทฯ จะตกลงดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้เพื่อเปนการรับรองและตกลงในการปฏิบัติหนาที่ของ
บริษัทฯ ที่มีกับกองทรัสตใหเปนไปอยางเรียบรอยและราบรื่น โดยบริษัทฯ ตกลงจะดําเนินการในเรื่องสําคัญ
เชน
(ก) ลงทุนซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต (ไมวาจะเปนการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
ของบริษัทฯ) และรักษาสัดสวนการถือทรัสตในกองทรัสต ดังกลาว ในสัดสวนตามที่ไดตกลงกัน
ในภายหลัง
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(ข) ดําเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และสัญญา
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบกิจการใหบริการ Data Center
(ค) บริ ษั ท ฯ ให สิ ท ธิ ใ นการปฏิ เ สธก อ น (Right of First Refusal) แก ก องทรั ส ต ในกรณี ที่
บริษัทฯ ประสงคจะใหเชา จําหนาย จาย โอน โครงการที่มีอยูในปจจุบันและอาจมีขึ้นในอนาคต
ใหแกบุคคลภายนอก ภายใตเงื่อนไข และรายละเอียดที่จะไดเจรจาและตกลงกันตอไป
(ง) ขอตกลงอื่นๆ และของดเวนกระทําการตามที่ไดกําหนดในสัญญาตกลงดําเนินการ
(2) ขนาดของรายการ
เนื่องจากธุรกรรมตกลงดําเนินการเปนรายการที่ถือเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมขายทรัพยสิน เพื่อเปน
การรับรองการปฏิบัติหนาที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ในการเขาทําธุรกรรมตกลง
ดําเนินการดังกลาวจากกองทรัสต นอกเหนือจากธุรกรรมขายทรัพยสินขางตน
ทั้งนี้ ธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการ
มีขนาดรายการรวมประมาณไมเกินรอยละ 72.25 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ โดยคํานวณจากเกณฑมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ (อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) โดย
บริษัทฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอื่นๆ ระหวาง 6 เดือนที่ผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทที่ 1 ตามที่กําหนดในประกาศการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
3.2. รายการไดมาซึ่งทรัพยสิน
3.2.1. การจัดตั้งบริษัทยอย
(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ
บริษัทฯ จะทําดําเนินการจัดตั้งบริษัท เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทบริษัท
: บริษัทจํากัด
วันที่จดทะเบียน
: ภายในไตรมาสที่ 4 ของป 2563
ทุนจดทะเบียน
: ไมต่ํากวา 10 ลานบาท
โครงสรางการถือหุน
: บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
ประเภทธุรกิจ
: ผูจัดการกองทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
แหลงที่มาของเงินทุน
: เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจใน
การกําหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทฯ
ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ชื่อบริษัท ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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(2) ขนาดของรายการ
ขนาดรายการการจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสต มีขนาดรายการเทากับ
ประมาณไมต่ํากวา 10 ลานบาท โดยจะเทากับทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองชําระเพื่อ
จัดตั้งบริษัทยอย
3.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ
บริษัทฯ จะทําธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยจะเปนการเชาอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) และ
อุปกรณ จากกองทรัสต ตามที่ระบุในขอ 4 รายละเอียดของสินทรัพยที่จะไดมาหรือจําหนายไป มีระยะเวลา
การเชาเปนไปตามที่ระบุไวในหัวขอยอย 4.2.1 ธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยมีระยะเวลาการเชาไมเกิน 25 ป
นับจากวันที่เขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน และมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคา
ปจจุบันทั้งสิ้นประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท
(2) ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยอางอิงขอมูลจากงบ
การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณ ดังตอไปนี้
(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย
(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย
(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=

=
=

จํานวนเงินที่จะจาย
สินทรัพยรวมของบริษัท
ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท
6,702.78 ลานบาท

ไมเกินรอยละ 71.61

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทฯ

หนา 11 ของ 24

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยวิธีเปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดของ
รายการเทากับประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.61 ของสินทรัพยรวม
3.2.3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
(1) ลักษณะทั่วไปและประเภทของรายการ
ภายหลังจากที่กองทรัสตไดจดทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย
ของบริษัทฯ จะซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต เปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีออก
และเสนอขายทั้งหมดของกองทรัสตในครั้งแรก
ทั้งนี้ จํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตขึ้นอยูกับราคาเสนอขายซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณ
ความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ หลายประการ
เชน สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินอื่นในชวงนั้น เปนตน โดยคิดคํานวณ
บนสมมติฐานที่วาขนาดของกองทรัสต อยูที่ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยคาซื้อหนวยทรัสตที่บริษัทฯ
และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสต อยูที่ประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท ทั้งนี้
จะเปนไปตามขนาดของกองทรัสต
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนรวมกับเงินที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตทั้งหมดที่
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย
(2) ขนาดของรายการ
การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยอางอิงขอมูลจาก
งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณ ดังตอไปนี้
(ก)

เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากกองทรัสต ยังไมไดจัดตั้งและไมมีผลประกอบการ

(ข)

เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากกองทรัสต ยังไมไดจัดตั้งและไมมีผลประกอบการ

(ค)

เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน
ขนาดของรายการ

=
=
=

จํานวนเงินที่คาดวาตองชําระ
สินทรัพยรวมของบริษัท
ประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท
6,702.78 ลานบาท

ไมเกินรอยละ 35.81

หนา 12 ของ 24

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต โดยวิธีเปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มี
ขนาดของรายการเทากับประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 35.81ของสินทรัพยรวม ทั้งนี้
ราคาจองซื้อจะขึ้นอยูกับขนาดรายการของธุรกรรมขายทรัพยสินซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได ตามที่ไดระบุ
ขางตนแลว
(ง)

เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย
ไมนํามาปรับใชเนื่องจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต มีขนาดรายการรวม
ประมาณไมเกิน 7,210 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 107.57 โดยคํานวณจากเกณฑมูลคารวม
ของสิ่งตอบแทน (อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ
ไมมีรายการไดมาซึ่งสิน ทรัพยอื่นๆ ระหวาง 6 เดือนที่ผานมา รายการดังกลาวจึง ถือเปนรายการไดมาซึ่ ง
สินทรัพยประเภทที่ 4 ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยบริษัทฯ ไมมีหนาที่ตองยื่นคํา
ขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) ตอตลาดหลักทรัพยฯ เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการที่เขา
หลักเกณฑไดรับยกเวนการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมทุกขอตามขอ 24 ของประกาศการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามรายละเอียดขางตน
4. รายละเอียดของสินทรัพยที่จะไดมาหรือจําหนายไป
4.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
4.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
บริษัทฯ และกองทรัสต จะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน โดยบริษัทฯ จะขายอาคาร (พรอมสวนควบ
และงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility
อาคารรับรองลูกคา รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารที่จอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองน้ํา
อาคารปมน้ําและถังเก็บน้ํา และอุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ
cloud และระบบ network) ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามธุรกรรมขายทรัพยสิน
มีดังนี้
ลําดับ
ธุรกรรม
ทรัพยสิน
มูลคาตามบัญชีโดยประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ลานบาท)
1.
ขายอาคารและสวนควบ (1) อาคารศูนยขอมูล
รวมทั้งงานระบบตางๆ
(Data Center)
ที่เกี่ยวของ ซึ่งติดตั้งอยู (2) อาคาร Utility
243.45
ในอาคารหรือบริเวณ
(3) อาคารรับรองลูกคา
ที่ตั้งของโครงการ
(Customer Center)
(4) อาคารที่จอดรถ
หนา 13 ของ 24

ลําดับ

2.
3.

ธุรกรรม

ขายอุปกรณและงาน
ระบบที่เกี่ยวของ
สัญญาเชาที่ดินสถานี
ควบคุมไฟฟา
(Substation)

ทรัพยสิน

(5) อาคารปอมยาม
(6) อาคารหองน้ํา
(7) อาคารปมน้ําและถังเก็บน้ํา
(8) งานโครงสรางอื่นที่เกี่ยวของ
(9) งานระบบไฟฟา
(10) งานระบบปรับอากาศ
(11) งานระบบปองกันอัคคีภัย
(12) งานระบบตรวจจับน้ํารั่ว
(13) งานระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง
(14) งานระบบสายเคเบิล
(15) งานระบบอื่นที่เกี่ยวของ
(16) งานระบบความปลอดภัย
(17) อาคาร Substation
ตู Rack และอุปกรณการเชื่อมตอ
อื่นๆ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง
สถานีควบคุมไฟฟา (Substation)

มูลคาตามบัญชีโดยประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ลานบาท)

497.35

16.22
74.92
1,399.66
1.56

รวมมูลคาทั้งสิ้น

2,233.16

4.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
บริษัทฯ และกองทรัสตจะเขาทําบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดิน โดยบริษัทฯ จะให
ใชประโยชนที่ดินโฉนดเลขที่ 2877 ซึ่งเปนที่ตั้งของศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคาร
โครงการ INET-IDC3 เฟส1 แกกองทรัสต ซึ่งบริษัทฯ ไดเชาที่ดินดังกลาวจาก SCG โดยมีพื้นที่เชาประมาณ
19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา
4.1.3. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
บริษัทฯ และกองทรัสตจะเขาทําสัญญาใหเชาที่ดิน โดยบริษัทฯ จะใหเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่ง
เปนที่ตั้งของสถานีไฟฟายอย (Substation) แกกองทรัสต โดยมีพื้นที่เชาประมาณ 1 ไร 1 งาน
4.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
ไมมีการจําหนายทรัพยสินในธุรกรรมตกลงดําเนินการ
หนา 14 ของ 24

4.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
4.2.1. การจัดตั้งบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้นใหมจํานวนทั้งสิ้นไมต่ํากวา 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของ
เงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทยอย
4.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
บริษัทฯ และกองทรัสต จะเขาทําสัญญาเชาดําเนินการ โดยบริษัทฯ จะเชาอาคาร (พรอมสวนควบ
และงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center และอาคาร Utility
รวมถึงทางเชื่อมกับอาคารรับรองลูกคา เชาอาคารรับรองลูกคา และอุปกรณและงานระบบที่เกี่ยวของ รวมถึง
อุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง หองน้ํา ปมน้ํา และสถานีควบคุมไฟฟา (Substation) จากกองทรัสต เพื่อใชในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งระยะเวลาของสัญญาเชาดําเนินการมีกําหนดระยะเวลาการเชาประมาณ 25 ป นับ
จากวันที่เขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ภายใตรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาเชา
ดําเนินการ โดยรายละเอียดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามธุรกรรมเชาดําเนินการ มีดังนี้
ลําดับ

1.

ธุรกรรม

เชาอาคารและสวน
ควบ รวมทั้งงาน
ระบบตางๆ ที่
เกี่ยวของ

ทรัพยสิน

(1) อาคารศูนยขอมูล (Data
Center)
(2) อาคาร Utility
(3) อาคารรับรองลูกคา
(Customer Center)
(4) อาคารที่จอดรถ
(5) อาคารปอมยาม
(6) อาคารหองน้ํา
(7) อาคารปมน้ําและถังเก็บน้ํา
(8) งานโครงสรางอื่นที่เกี่ยวของ
(9) งานระบบไฟฟา
(10) งานระบบปรับอากาศ
(11) งานระบบปองกันอัคคีภัย
(12) งานระบบตรวจจับน้ํารั่ว
(13) งานระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง
(14) งานระบบสายเคเบิล
(15) งานระบบอื่นที่เกี่ยวของ
หนา 15 ของ 24

มูลคาตามบัญชี
โดยประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ลานบาท)

243.45

497.35

ลําดับ

2.
3.

ธุรกรรม

ทรัพยสิน

(16) งานระบบความปลอดภัย
(17) อาคาร Substation
เชาอุปกรณและงาน ตู Rack และอุปกรณการเชื่อมตอ
ระบบที่เกี่ยวของ
อื่นๆ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีขั้นสูง
สัญญาเชาที่ดินสถานี สถานีควบคุมไฟฟา (Substation)
ควบคุมไฟฟา
(Substation)
รวมมูลคาทั้งสิ้น

มูลคาตามบัญชี
โดยประมาณ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
(ลานบาท)
16.22
74.92
1,399.66
1.56
2,233.16

4.2.3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต มีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียดของสินทรัพย
กองทรัสตจะจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเปนทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ลงทุนในทรัพยสินที่มีการจัดหาผลประโยชนในรูปแบบคาเชา กองทรัสตจะมีการจําหนายหนวยทรัสตใหแก
ผูลงทุนเปนการทั่วไป และกองทรัสตจะจายเงินปนผลและเงินคืนทุนใหแกนักลงทุนอยางสม่ําเสมอตามผล
ประกอบการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต
ที่จะจัดทําขึ้นตอไป
โดยภายหลังจากที่กองทรัสตไดจดทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท
ยอยของบริษัทฯ จะเขาทําธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่ออก
และเสนอขายทั้งหมดของกองทรัสตในครั้งแรก ซึ่งมีมูลคาอยูที่ประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท ขึ้นอยูกับ
มูลคาหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายครั้งแรกทั้งหมดของกองทรัสตที่ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสตมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนรวมกับเงินที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตทั้งหมด
ที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย
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5. มูลคารวมของสินทรัพยหรือสิ่งตอบแทน วิธีการชําระเงินและเงื่อนไขสําคัญอื่นๆ ตามที่ตกลงกัน
5.1. มูลคารวมของสินทรัพยหรือสิ่งตอบแทน
5.1.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
(1) ธุรกรรมขายทรัพยสิน
มูลคาของสินทรัพยของธุรกรรมขายทรัพยสินจะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุใน
สัญญาซื้อขายทรัพยสิน และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพื่อเขาทํา
สัญญาดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ราคาซื้อขายทรัพยสินจะอยูที่ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยราคาซื้อขาย
ทรัพยสินสําหรับธุรกรรมดังกลาว จะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ โดยพิจารณา
จากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เปนตน
(2) ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
มูลคาของธุร กรรมใหใช ประโยชนที่ ดินจะเปนไปตามขอกํา หนดและเงื่ อนไขตามที่ ระบุใ นบันทึ ก
ขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดิน และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะได
ตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ทั้งนี้ คา ใชประโยชนตลอดอายุสัญญาจะอยูที่ประมาณไมเกิ น
40 ลานบาท โดยคาใชประโยชนในธุรกรรมดังกลาว จะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่
เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เปนตน
(3) ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
มูลคาของธุรกรรมใหเชาที่ดินจะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาใหเชาที่ดิน
และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ ค าเชา ตลอดอายุสั ญญาจะอยูที่ป ระมาณไมเ กิน 2.5 ลา นบาท โดยคาเชา สําหรั บธุรกรรมดั งกลา ว
จะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึง สภาวะ
ของตลาดในขณะนั้น เปนตน
(4) ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
ธุรกรรมตกลงดําเนินการเปนสวนหนึ่งของธุรกรรมขายทรัพยสินเพื่อเปนการรับรองการปฏิบัติหนาที่
ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ในการเขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการดังกลาว
5.1.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
(1) การจัดตั้งบริษทั ยอย
บริษัทฯ จะไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งขึ้นใหมในจํานวนไมต่ํากวา 10 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทยอยดังกลาว
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(2) ธุรกรรมเชาดําเนินการ
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเชาดําเนินการจะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุ
ในสั ญ ญาเช า ดํ า เนิ น การ และ/หรื อ สั ญ ญาอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ และกองทรั ส ต จ ะได ต กลงกั น
เพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ทั้งนี้ คาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันที่จะมีมูลคาอยูที่
ประมาณ ไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยคาเชาสําหรับธุรกรรมดังกลาวจะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวาง
คูสัญญาที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เปนตน
(3) ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
มูลคารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะขึ้นอยูกับจํานวนหนวยทรัสตที่บริษัทฯ
และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะซื้อ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ วางแผนจะจองซื้อ
หนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของกองทรัสต
ในครั้งแรก ทั้งนี้ มูลคาของราคาซื้อสุดทายขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทายซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจ
ปริ ม าณความตอ งการซื้อ หนว ยทรั ส ตข องนั ก ลงทุ น สถาบัน (Bookbuilding) และขึ้น อยูกั บ ปจ จั ยหลาย
ประการ เชน สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินอื่นในชวงนั้น เปนตน
ทั้งนี้ คิดคํานวณบนสมมติฐานที่วาขนาดของกองทรัสต อยูที่ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดย
บริษัทฯ จะดําเนินการใหบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ เปนผูซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต อยูที่
ราคาประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสตมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนรวมกับเงินที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตทั้งหมดที่
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย
5.2. วิธีการชําระเงิน
5.2.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
(1) ธุรกรรมขายทรัพยสิน
กองทรัสตจะนําเงินที่ระดมทุนไดมาชําระราคาซื้อทรัพยสินทั้งหมดในคราวเดียว โดยวิธีการชําระเงิน
จะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป
(2) ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
กองทรัสต จะนําเงินที่ระดมทุนไดมาชําระคาใชประโยชนท่ดี ินทั้งหมดในคราวเดียว โดยวิธีการชําระ
เงินจะเปน ไปตามขอ กําหนดและเงื่อ นไขตามที่ร ะบุใ นบันทึ กขอตกลงการชํ าระค าตอบแทนการใชที่ดิ น
และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป
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(3) ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
กองทรัสต จะนําเงินที่ระดมทุนไดมาชําระคาเชาที่ดินทั้งหมดในคราวเดียว โดยวิธีการชําระเงินจะ
เปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาใหเชาที่ดินสถานีไฟฟายอย (Substation) และ/หรือ
สัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยบริษัทฯ และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป
(4) ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
ไมมีการชําระเงินระหวางกองทรัสต กับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ จากการ
เขาทําธุรกรรมนี้จากกองทรัสต
5.2.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
(1) การจัดตั้งบริษัทยอย
บริษัทฯ จะใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุนที่ออกใหมของบริษัทยอยดังกลาว
(2) ธุรกรรมเชาดําเนินการ
บริษัทฯ จะนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่มีในปจจุบันและอนาคตมาชําระคาเชาดําเนินการ
โดยการชําระคาเชาเปนรายเดือน และ/หรือรายป โดยขึ้นอยูกับรายการหรือการตกลงกัน ทั้งนี้ วิธีการชําระ
เงินจะเปนไปตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเชาดําเนินการ และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป
(3) ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
วิธีการชําระเงินของธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะเปนไปตามเงื่อนไขที่ผูจัดการกองทรัสตจะกําหนด
ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตที่จะจัดทําขึ้นตอไป
6. มูลคาของสินทรัพยที่จะมีการไดมาหรือจําหนายไป
6.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
6.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
มูลคาของสินทรัพยที่จะจําหนายไปในธุรกรรมขายทรัพยสิน มีขนาดของรายการอยูที่ประมาณไมเกิน
4,800 ลานบาท โดยราคาขายทรัพยสินสุดทายจะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ
โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงภาวะของตลาดในขณะนั้น เปนตน
6.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
มูลคาของสินทรัพยที่จะจําหนายไปในธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน มีขนาดของรายการอยูที่ประมาณ
ไมเกิน 40 ลานบาท โดยมูลคาสุดทายจะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ
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6.1.3. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
มูลคาของสินทรัพยที่จะจําหนายไปในธุรกรรมใหเชาที่ดิน มีขนาดของรายการอยูที่ประมาณไมเกิน
2.5 ลานบาท โดยมูลคาสุดทายจะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ
6.1.4. ธุรกรรมการตกลงดําเนินการ
ไมมีการคํานวณมูลคา
6.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
6.2.1. การจัดตั้งบริษัทยอย
มูลคาของสินทรัพยที่จะไดมาในธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทยอย คือ เงินลงทุนในบริษัทยอยที่จัดตั้งขึ้น
ใหมจํานวนทั้งสิ้นไมต่ํากวา 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทยอย
6.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
มูลคาของคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันจะมีมูลคาอยูที่ประมาณไมเกิน 4,800
ล า นบาท โดยราคาเช า ดํ า เนิ น การสุ ด ท า ยจะขึ้ น อยู กั บ การเจรจาตกลงกั น ระหว า งคู สั ญ ญาที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะนั้น เปนตน
6.2.3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
มูลคาของสินทรัพยที่จะไดมาในธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต จะขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทายของ
หนวยทรัสตของกองทรัสต ซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุน
สถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาวะของตลาดทุนในขณะนั้น โดยบริษัท
ฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ วางแผนจะจองซื้อหนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน
หนวยทรัสตทั้งหมดของกองทรัสตท่ีออกและเสนอขายในครั้งแรก ทั้งนี้ หากคิดจากสมมติฐานที่ขนาดของ
กองทรัสตเทากับประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท มูลคาของสินทรัพยที่จะไดมาในธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
จะมีมูลคาอยูที่ประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท
อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพื่อใชในการลงทุนรวมกับเงินที่ไดรับจากการเสนอ
ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตทั้งหมดที่
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย
7. เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาของสิ่งตอบแทน
7.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

หนา 20 ของ 24

7.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาของสินทรัพยตามธุรกรรมขายทรัพยสินจะเปนไปตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญา
ดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยูที่ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท (ขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกัน
ระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น)
7.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
เกณฑ ที่ ใ ช ใ นการกํ า หนดมู ล ค า ของสิ น ทรั พ ย ต ามธุ ร กรรมให ใ ช ป ระโยชน ที่ ดิ น จะเป น ไปตาม
ข อ กํ า หนดและเงื่ อ นไขตามที่ ร ะบุ ใ นบั น ทึ ก ข อ ตกลงการชํ า ระค า ตอบแทนการใช ที่ ดิ น ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ
และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยูที่ประมาณไมเกิน
40 ลานบาท (ขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ)
7.1.3. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคาของสินทรัพยตามธุรกรรมใหเชาที่ดิน (ในสวน Substation) จะเปนไป
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาใหเชาที่ดิน (ในสวน Substation) ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสต
จะไดตกลงกันเพื่อเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ทั้งนี้ ขนาดของรายการอยูที่ประมาณไมเกิน 2.5 ลานบาท
(ขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ)
7.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
ธุรกรรมตกลงดําเนินการเปนเพียงสวนหนึ่งของธุรกรรมขายทรัพยสิน เพื่อรับรองการปฏิบัติหนาที่
ของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมมีคาตอบแทนใดๆ จากกองทรัสต ในการเขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการ
7.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
7.2.1. การจัดตั้งบริษัทยอย
รายละเอียดและจํานวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยที่จะทําหนาที่เปนผูจัดการกองทรัสตจะถูกกําหนด
โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
เกณฑที่ใชในการกําหนดมูลคารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพยตามธุรกรรมเชาดําเนินการจะเปนไป
ตามขอกําหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเชาดําเนินการ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพื่อ
เขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ทั้งนี้ คาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันจะมีมูลคาอยูที่ประมาณ
ไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยจะขึ้นอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจาก
ปจจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะนั้น เปนตน
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7.2.3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
มูลคาของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต จะขึ้นอยูกับราคาเสนอขายสุดทายของหนวยทรัสต
ของกองทรัสต ซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน
(Bookbuilding) และขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาวะตลาดทุนในขณะนั้น
8. ผลประโยชนที่คาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ
บริษัทฯ จะไดรับเงินจากการขายทรัพยสินทั้งหมดจากการจัดตั้งกองทรัสต ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช
สําหรับการลงทุนในโครงการอื่นๆ ของบริษัทฯ และมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น รวมถึงใชเปนทุนใน
การขยายธุรกิจดานอื่นๆของบริษัทฯ เพื่อสรางรายไดในอนาคตและจะสามารถนําเงินทุนที่ไดไปใชจายชําระคืน
เงินกูหรือหรือหนี้สินที่มีอยูในปจจุบัน ทั้งนี้ ภายหลังจากบริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาดําเนินการกับกองทรัสตแลว
บริษัทฯ จะนําสินทรัพยที่เชากลับจากกองทรัสตในการใหบริการ Data Cener กับผูรับบริการทั่วไปทั้งที่มีอยู ณ วัน
เขาลงทุน และผูรับบริการที่จะเขามาใชบริการในอนาคต
นอกจากนี้ ภายหลังจากธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะเขาเปน
ผูถือหนวยทรัสตหลักของกองทรัสต สงผลใหบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยังคงไดรับผลประโยชนตาม
สัดสวนการเขาลงทุนในกองทรัสต โดยจะไดรับรายไดในรูปแบบของเงินปนผล และ/หรือเงินลดทุนจากกองทรัสต
รวมไปถึ งโอกาสที่ จะได รับ กํ าไรจากสว นเกิ นมู ลค าหน วยทรั สต ในอนาคตหากราคาของหนว ยทรั สต ในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้น
9. วัตถุประสงคในการใชเงิน (แผนการใชเงินที่ไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย)
บริษัทฯ ไดวางแผนที่จะนําเงินที่ไดจากรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยจากกองทรัสต โดยการทําธุรกรรมขาย
ทรัพยสิน มาใชเพื่อวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(1) นําเงินไปลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เชน โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยูบนที่ดิน
เดียวกับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 หรือพัฒนาบริการใหมที่ตอบสนองความตองการของลูกคาในยุค
ปจจุบัน
(2) ชําระหนี้สิน ซึ่งรวมถึงเงินกูที่บริษัทฯ กูยืมมาจากสถาบันการเงิน
(3) ลงทุนซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท้ังหมดของ
กองทรัสต ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรก
10. แหลงเงินทุนที่จะใชในรายการไดมาซึ่งสินทรัพย
10.1. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
ในเบื้องตน บริษัทฯ จะใชกระแสเงินสดจากการดํา เนินงานของบริษัทฯ เพื่อใชชําระคาเชาทรัพยสินใน
ธุรกรรมเชาดําเนินการ
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10.2. ธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทยอย
ในเบื้องตน บริษัทฯ จะใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทยอย
10.3. ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต
ในเบื้องตนบริษัทฯ อาจใชเงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในการเขา
ซื้อหนวยทรัสต
11. เงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญ
11.1. รายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
เงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญสําหรับธุรกรรมขายทรัพยสิน โดยสรุปมีดังตอไปนี้
(1) ที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ น ของบริ ษั ท ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ เข า ทํ า ธุ ร กรรมขายทรั พ ย สิ น ธุ ร กรรมให ใ ช
ประโยชนที่ดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน ธุรกรรมตกลงดําเนินการและธุรกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงการ
เขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาขอตกลงดําเนินการ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกองทรัสต
(2) ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทรัสต
(3) การเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตตอผูลงทุนเปนการทั่วไปแลวเสร็จและกองทรัสตไดรับเงินทุน
เพียงพอที่สามารถเขาทําธุรกรรมขายทรัพยสินระยะยาว
(4) กองทรัพยสินไดรับการจดทะเบียนเปนกองทรัสตโดยสํานักงาน ก.ล.ต.
(5) เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ระบุในสัญญาสําหรับธุรกรรมซื้อขายทรัพยสิน และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (แลวแต
กรณี) สําเร็จครบถวน
11.2. รายการไดมาซึ่งสินทรัพย
เงื่อนไขบังคับกอนที่สําคัญสําหรับธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตมีดังตอไปนี้
(1) ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหเขาทําธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมเชาดําเนินงาน ธุรกรรมซื้อ
หนวยทรัสต และธุรกรรมที่เกี่ยวของอื่นๆ รวมถึงการเขาทําสัญญาเชาดําเนินการ และสัญญาอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับกองทรัสต
(2) กองทรั ส ต และบริษั ท ฯ เขา ทํ าสั ญ ญาสํ าหรั บธุ ร กรรมขายทรั พ ยสิ น และสั ญ ญาอื่ นๆ ที่เ กี่ ยวข อ ง
(แลวแตกรณี) สําเร็จครบถวน
(3) เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาเชาดําเนินการ และสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (แลวแตกรณี) สําเร็จครบถวน
(4) ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทรัสต
(5) การเสนอขายหนวยทรัสตตอผูลงทุนเปนการทั่วไปแลวเสร็จและกองทรัสต ไดรับเงินทุนเพียงพอที่
สามารถเขาทําธุรกรรมขายทรัพยสินแลวเสร็จ
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(6) กองทรัพยสินไดรับการจดทะเบียนเปนกองทรัสต โดยสํานักงาน ก.ล.ต.
12. ในการเขาทํารายการครั้งนี้ มีการออกหลักทรัพยเพื่อชําระคาซื้อสินทรัพย
ไมมี
13. การเขาทํารายการโดยมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของบริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมดของกิจการนั้น
ไมมี
14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํา
ธุรกรรมทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาวมี
ความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ
15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ที่แตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทตามขอ 14
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ได เ ข า ร ว มการประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 6/2563 เมื่ อ วั น ที่
24 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว และมีค วามเห็นสอดคลอ งกับความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทตามขอ 14 ขางตน จึงอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํารายการดังกลาว เนื่องจากการเขาทํารายการ
ดังกลาวจะกอใหเกิดผลประโยชนแกบริษัทฯ จากการไดรับเงินจากธุรกรรมขายทรัพยสินแกกองทรัสต ซึ่งบริษัทฯ
สามารถนําเงินจํานวนนี้มาปรับโครงสรางเงินทุน รวมถึงลงทุนขยายธุรกิจในโครงการอื่นๆ นอกจากนี้บริษัทฯ
จะไดรับเงินปนผลที่คอนขางสม่ําเสมอจากการลงทุนในทรัสตของกองทรัสต
16. การสงหนังสือเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัทฯ จะสงหนังสือเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 พรอมทั้ง
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ลวงหนา
อยางนอย 5 วันทําการกอนวันที่จะสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหุน และจะสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหุน
ลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
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สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8
สารสนเทศ บัญชี 2 เกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย
อันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
สําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
เรื่อง

เรียน

สารสนเทศ บัญชี 2 เกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย สําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ทานผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่
24 มิถุนายน 2563 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) ซึ่งในขณะนี้
อยูระหวางจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํ านัก งาน ก.ล.ต.”) เพื่อ การระดมทุ น (“ธุรกรรมกองทรัสต ”) รวมทั้ง อนุมั ติใ หคณะกรรมการบริษั ท หรือ บุคคลที่ไ ดรั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่อง ตลอดจนกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง
ขอกําหนด เงื่อนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องและเปนประโยชนสําหรับการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต ธุรกรรมขาย
ทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน ธุรกรรมใหเชาที่ดิน ธุรกรรมตกลงดําเนินการ การจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ
และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การกําหนด แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการเขาทําธุรกรรมของ
กองทรัสต จํานวน และ/หรือ ประเภททรัพยสิน คูสัญญาที่เกี่ยวของ จํานวนหนวยทรัสตที่จะจองซื้อ และรายละเอียดที่เกี่ยวของ
อื่นๆ (2) การเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหนวยทรัสต รวมถึงสัญญาอื่นๆ และเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการทําธุรกรรมกองทรัสต
(3) การติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เปนตน รวมถึงมีอํานาจในการลงนามวาจางที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ
ที่เกี่ยวของกับการทําธุรกรรมกองทรัสต ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามที่จําเปนและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องดังกลาว โดยมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1)

สารสนเทศตามบัญชี 1
รายละเอียดตามสารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามที่บริษัทฯ ไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 7)

2)

รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ที่มีตอสารสนเทศในเอกสารที่สงใหผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลที่ระบุไวในสารสนเทศฉบับนี้ และขอรับรองวาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา
ขอมู ลในสารสนเทศฉบับ นี้ไม ถูกต อง ไม ครบถวน เป นเท็จ ทําใหบุค คลอื่ นสํ าคัญ ผิด หรือ ขาดขอ มูลที่ ควรตองแจ ง
ในสาระสําคัญ
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3)

คุณ สมบั ติ ข องที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระที่ ใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การทํ า รายการ และที่ ป รึ ก ษาด า นเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับทรัพยสิน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
บริษัท เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“เบเคอร ทิลลี่”) ไดรับแตงตั้งเปน
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อจัดทําความเห็นตอธุรกรรมซึ่งจัดเปนรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เพือ่ เสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีรายการธุรกรรมดังตอไปนี้
ก. ธุรกรรมขายทรัพยสิน
ข. ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน
ค. ธุรกรรมใหเชาที่ดิน
ง. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ
จ. การจัดตั้งบริษัทยอย
ฉ. ธุรกรรมเชาดําเนินการ
ช. ธุรกรรมจองซื้อหนวยลงทุน
เบเคอร ทิลลี่ ไมไดถือหุนในบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ เบเคอร ทิลลี่ ยินยอมใหเผยแพรรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตอ
รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีของทรัพยสิน
บริษัท เมอรลินส โซลูชั่น ส อินเตอรแนชั่ นนัล จํา กัด (“เมอรลินส ”) ไดรั บแตงตั้ งเปนเป นที่ปรึกษาดานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวของกับทรัพยสินสําหรับการจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
เมอร ลิ น ส ไ ม ไ ด ถื อ หุ น ในบริ ษั ท ฯ และไม มี ค วามสั ม พั น ธ ใ ดๆ กั บ บริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ เมอร ลิ น ส ยิ น ยอมให เ ผยแพร
บทวิเคราะหดานการเงินการลงทุนที่เกี่ยวของกับทรัพยสินสําหรับการจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวมถึงรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางจัดทํา

4)

หนี้สินของบริษัทฯ
4.1 ตราสารหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีตราสารหนี้ที่ออกและจําหนายแลว ดังนี้
ยอดคงคาง
(หนวย: ลานบาท)
ตั๋วสัญญาใชเงิน
ตั๋วแลกเงิน
รวม

มูลคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 มีนาคม 2563
296.75
311.40
663.36
858.10
960.11
1,169.50

วันครบกําหนดชําระ
เมษายน 2563 - พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563

หมายเหตุ: บริษัทฯ กูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเงินมีระยะเวลา 3 - 9 เดือน และบริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินโดยไมมี
หลักประกัน ซึ่งออกและเสนอขายใหแกนักลงทุนในวงจํากัด
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4.2 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ยอดคงคาง
(หนวย: ลานบาท)
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงกําหนดชําระในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ยังไมถึงกําหนดชําระใน
หนึ่งป
หุนกูที่ยังไมถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
สุทธิ

มูลคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 มีนาคม 2563
438.94
227.04
723.67
497.37
1,659.98

903.15
497.96
1,628.15

หมายเหตุ: - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหบริษัทฯ
- เงิ นกูยื มระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิ น 637.91 ลานบาท เพื่อใชสํา หรับ การชํ าระคืนตั๋ วแลกเงิน และการ
Reﬁnance หนี้เงินกูแบบมีระยะเวลากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยเงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยจํานองที่ดิน พรอมสิ่ง
ปลูกสรางบนที่ดิน และสังหาริมทรัพยที่ใชประกอบธุรกิจประเภทเครื่องจักร (ฮารดแวร และอุปกรณเครือขายบนโครงการ
IDC) และบัญชีเงินฝากประจํา
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท เพื่อลงทุนในโครงการ INET-IDC3 Phase 2 เงินกูยืม
ดังกลาวค้ําประกันโดยใชเครื่องจักรเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ
- ตราสารหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงินกูแบบมีระยะเวลากับสถาบัน
การเงินแหงหนึ่ง
- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 80 ลานบาท เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาซอฟแวรหรือโครงการพัฒนา
ระบบการใหบริการอื่นๆ ในอนาคต เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยการมอบสิทธิการรับเงินคาเชาตามสัญญาเชาใชบริการที่มี
อายุสัญญาคงเหลือไมนอยกวา 1 ป ใหกับสถาบันการเงิน

4.3 หนี้สินประเภทอื่น
(ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 326.25 ลาน
บาท และ 277.19 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนเจาหนี้การคาจากกิจการที่เกี่ยวของกันและเจาหนี้ซื้อ
ทรัพยสิน
(ข) หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาทางการเงินสําหรับอุปกรณเครือขาย ซึ่งสัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 1-5 ป โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียด ดังนี้
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ยอดคงคาง
(หนวย: ลานบาท)
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
รวม

มูลคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 มีนาคม 2563
446.02
502.29
907.26
1,027.49
1,353.28
1,529.78

(ค) หนี้สินอืน่ ๆ
ยอดคงคาง
(หนวย: ลานบาท)
หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวม
4.4 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

มูลคา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
31 มีนาคม 2563
17.13
12.37
30.65
29.93
28.84
31.29
84.27
93.16
0.95
0.67
161.84
167.42

(ก) คาปรับตามสัญญา
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น คือ คาปรับกรณีผิดเงื่อนการรับประกันการใหบริการ
ตามสัญญากับบริษัทรวมแหงหนึ่ง เปนจํานวนเงิน 2.48 ลานบาท ทั้งนี้ ฝายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวา
บริษัทฯ ไมสมควรจายชําระคาปรับดังกลาวเนื่องจากยังไมสามารถพิสูจนไดวาเหตุขัดของเกิดจากความผิดของ
บริษัทฯ และเชื่อวาทายที่สุดแลวบริษัทฯ จะสามารถชี้แจงสาเหตุของการขัดของโดยไมตองชําระคาเบี้ยปรับ
ดังนั้น บริษัทฯ ไมไดทําการตั้งสํารองใดๆ จากคาปรับนี้ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
(ข) หนังสือค้ําประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน เปนจํานวนเงิน 83.68
ลานบาท ค้ําประกันโดยใชสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนที่ไมใชเงินสดเปนหลักประกัน
(ค) สัญญาตางๆ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะตองชําระเงินคาที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายจํานวน
33.84 ลานบาท และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดจัดทําสัญญาใหใชสิทธิเหนือพื้นดินดังกลาว โดยมี
กําหนดระยะเวลา 15 ป เนื่องจากไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์ไดตามที่กฎหมายกําหนด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 กลุมกิจการมีภาระผูกพันในการชําระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตั้งเปนจํานวนเงิน
69.41 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตั้งเปนจํานวนเงิน 66.59
ลานบาท
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ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายชําระคากอสรางอาคารตามสัญญา จํานวนเงิน 8.64
ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินคากอสรางอาคารตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 6.24 ลานบาท
5)

ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ
5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกิจ
บริษัทฯ เปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีแบบครบวงจร สําหรับธุรกิจและผูที่ตองการนําไอซีทีมาเปน
เครื่องมือเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต Cloud Solutions,
Internet Access และ Co-Location สําหรับผูที่ตองการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ
จากสภาพเศรษฐกิจและความตองการที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ควบคูไปกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล
เพื่อผลักดันใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน (Thailand 4.0) ทําใหบริการดานไอทีซีของประเทศไทยมีโอกาส
เติบโตเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ทั้งดาน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการดานไอทีซี
ต า งๆ ซึ่ ง บริ ก ารด า นไอซี ที ที่ ก ล า วถึ ง มาทั้ ง หมดนั้ น มี ค วามสอดคล อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท ได แ ก Cloud
Solutions, Internet Access และ Co-Location
5.2 ตารางสรุปงบการเงินและคําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
(ก) ตารางสรุปงบการเงิน

งบกําไรขาดทุน
(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
%

2561

%

2562

%

2562

%

981.86

63.70%

1,458.94

87.21%

1,873.10

93.03%

456.71

93.49%

475.64

99.84%

6.59

0.43%

7.07

0.42%

8.83

0.44%

2.07

0.42%

0.45

0.09%

553.04

35.88%

206.80

12.36%

131.45

6.53%

29.76

6.09%

0.31

0.06%

1,541.49

100.00%

1,672.81

100.00%

2,013.38

100.00%

488.54

100.00%

476.40

100.00%

-733.44

-47.58%

-1,099.43

-65.72%

-1,359.59

-67.53%

-354.13

-72.49%

-313.21

-65.74%

-5.89

-0.38%

-3.60

-0.22%

-3.93

-0.19%

-1.47

-0.30%

-0.39

-0.08%

คาใชจายในการขาย

-133.88

-8.68%

-96.96

-5.80%

-156.35

-7.77%

-28.68

-5.87%

-45.50

-9.55%

คาใชจายในการบริหาร

-197.61

-12.82%

-224.48

-13.42%

-203.54

-10.11%

-49.93

-10.22%

-58.18

-12.21%

-1,070.81

-69.47%

-1,424.48

-85.15%

-1,723.40

-85.60%

-434.21

-88.88%

-417.27

-87.59%

470.68

30.53%

248.33

14.85%

289.98

14.40%

54.33

11.12%

59.13

12.41%

รายไดทางการเงิน

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.47

0.10%

0.05

0.01%

สวนแบงกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการรวมคา

-0.56

-0.04%

-0.63

-0.04%

-0.10

0.00%

0.00

0.00%

0.17

0.04%

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม

4.58

0.30%

-0.04

0.00%

4.19

0.21%

1.51

0.31%

4.84

1.02%

474.69

30.79%

247.66

14.81%

294.07

14.61%

56.31

11.43%

64.19

13.46%

รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
รวมรายได

2560

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
2563

%

คาใชจาย
ตนทุนในการใหบริการ
ตนทุนขาย

รวมคาใชจาย
กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมและการรวมคา

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
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งบกําไรขาดทุน
(หนวย: ลานบาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
2560

%

2561

%

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
2562

%

2562

%

2563

%

ตนทุนทางการเงิน

-32.14

-2.08%

-51.29

-3.07%

-90.89

-4.51%

-18.27

-3.74%

-44.19

-9.27%

กําไรกอนภาษีเงินได

442.56

28.71%

196.37

11.74%

203.19

10.09%

38.04

7.69%

20.01

4.19%

คาใชจายภาษีเงินได

-67.01

-4.35%

-43.45

-2.60%

-34.01

-1.69%

-4.57

-0.94%

-9.60

-2.02%

กําไรสําหรับงวด

375.54

24.36%

152.92

9.14%

169.18

8.40%

33.47

6.75%

10.41

2.17%

งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

%

2561

%

ณ วันที่
2562

%

%

31 มี.ค. 2563

สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
44.37

1.05%

45.33

0.87%

32.27

0.51%

63.68

0.95%

582.81

13.85%

120.28

2.31%

20.16

0.32%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

340.95

8.10%

660.14

12.68%

841.53

13.20%

798.75

11.92%

0.00

0.00%

1.00

0.02%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

0.00

0.00%

สินคาคงเหลือ - สุทธิ

0.02

0.00%

0.01

0.00%

0.49

0.01%

0.10

0.00%

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

15.42

0.23%

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

20.93

0.50%

38.54

0.74%

67.25

1.05%

71.39

1.07%

รวมสินทรัพยหมุนเวียน

989.08

23.51%

865.30

16.62%

961.70

15.08%

949.34

14.16%

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ําประกัน

35.39

0.84%

73.70

1.42%

72.19

1.13%

0.00

0.00%

ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน - สุทธิ

31.74

0.75%

37.36

0.72%

45.04

0.71%

45.04

0.67%

เงินลงทุนในการรวมคา

2.83

0.07%

1.57

0.03%

0.03

0.00%

0.20

0.00%

เงินลงทุนในบริษัทรวม

0.70

0.02%

8.74

0.17%

8.93

0.14%

13.89

0.21%

36.48

0.87%

30.03

0.58%

21.51

0.34%

19.23

0.29%

-

0.00%

-

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

2,868.70

68.19%

3,802.68

73.06%

4,622.92

72.49%

3,784.32

56.46%

1,217.27

18.16%

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายไดคางรับตามขั้นความสําเร็จของงาน

สินทรัพยไมหมุนเวียน

คาบริการบํารุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย - สุทธิ
เงินมัดจําซื้อที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
สินทรัพยสิทธิการใช

202.82

4.82%

346.41

6.66%

596.56

9.35%

598.57

8.93%

สินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนที่ไมใชเงินสดที่เปนหลักประกัน

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

26.24

0.39%

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ

0.00

0.00%

-

0.00%

0.00

0.00%

-

0.00%

39.29

0.93%

39.03

0.75%

48.27

0.76%

48.68

0.73%

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

3,217.94

76.49%

4,339.53

83.38%

5,415.45

84.92%

5,753.45

85.84%

รวมสินทรัพย

4,207.02

100.00%

5,204.83

100.00%

6,377.15

100.00%

6,702.78

100.00%

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
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งบแสดงฐานะการเงิน
(หนวย: ลานบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

%

2561

%

ณ วันที่
2562

%

%

31 มี.ค. 2563

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
297.82

12.89%

694.80

20.54%

979.52

21.86%

1,193.97

24.89%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

277.19

5.78%

หนี้สินที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน

356.96

15.45%

457.54

13.53%

326.67

7.29%

12.38

0.26%

โบนัสพนักงานคางจาย

104.41

4.52%

49.51

1.46%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

23.62

1.02%

15.59

0.46%

17.13

0.38%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

227.04

4.73%

186.94

8.09%

303.30

8.97%

446.02

9.95%

502.30

10.47%

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

0.00

0.00%

210.29

6.22%

438.94

9.79%

0.00

0.00%

ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย

2.36

0.10%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

17.65

0.76%

23.04

0.68%

30.65

0.68%

29.93

0.62%

รวมหนี้สินหมุนเวียน

989.76

42.83%

1,754.09

51.86%

2,238.93

49.96%

2,242.80

46.76%

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ

512.70

22.19%

812.18

24.01%

907.26

20.25%

1,027.49

21.42%

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

692.25

29.96%

732.04

21.64%

1,221.04

27.25%

1,401.11

29.21%

13.08

0.57%

14.02

0.41%

28.84

0.64%

31.29

0.65%

102.71

4.45%

66.42

1.96%

84.27

1.88%

93.16

1.94%

0.21

0.01%

3.41

0.10%

0.95

0.02%

0.67

0.01%

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน

1,320.94

57.17%

1,628.07

48.14%

2,242.36

50.04%

2,553.72

53.24%

รวมหนี้สิน

2,310.70

100.00%

3,382.16

100.00%

4,481.30

100.00%

4,796.52

100.00%

- หุนสามัญ 500,041,575 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

500.04

11.89%

500.04

9.61%

500.04

7.84%

500.04

7.46%

- หุนสามัญ 512,541,598 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

- หุนสามัญ 333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

0.00

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

- หุนสามัญ 500,041,575 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

500.04

11.89%

500.04

9.61%

500.04

7.84%

500.04

7.46%

- หุนสามัญ 250,020,799 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

770.21

18.31%

770.21

14.80%

770.21

12.08%

770.21

11.49%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

26.67

0.63%

38.29

0.74%

46.76

0.73%

46.76

0.70%

394.22

9.37%

491.70

9.45%

579.30

9.08%

587.33

8.76%

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

รายไดคาบริการรับลวงหนา
สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป

หนี้สินไมหมุนเวียน

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินอื่น

สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน

ทุนที่ออกและชําระแลว

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัทรวม
กําไร(ขาดทุน)สะสม
- จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร

หนา 7 จาก 22

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย: ลานบาท)

2560

%

2561

%

ณ วันที่
2562

%

%

31 มี.ค. 2563

200.01

4.75%

20.48

0.39%

-2.38

-0.04%

0.00

0.00%

1,891.14

44.95%

1,820.71

34.98%

1,893.93

29.70%

1,904.34

28.41%

5.18

0.12%

1.96

0.04%

1.93

0.03%

1.92

0.03%

รวมสวนของผูถือหุน

1,896.32

45.08%

1,822.67

35.02%

1,895.86

29.73%

1,906.26

28.44%

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

4,207.02

100.00%

5,204.83

100.00%

6,377.15

100.00%

6,702.78

100.00%

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หนวย: ลานบาท)

ป 2560

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป / ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป/ ณ วันปลายงวด

65.63
129.03
(364.23)
(169.57)
213.93
44.37

ป 2561
106.18
(460.23)
357.47
3.42
44.37
47.78

ป 2562
(15.76)
(552.33)
552.59
(15.51)
47.78
32.27

31 มี.ค. 2563

(ข) คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน
ป 2560
สําหรับป 2560 บริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน 1,541.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 จํานวน 540.13 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 53.94 โดยมีรายไดจากการใหบริการและการขายจํานวน 988.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2559 จํานวน 130.94 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.27 ซึ่งปจจัยหลักเกิดจากรายไดการใหบริการ
บริการ Co-Location เพิ่มขึ้นรอยละ 27 บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet Access) และบริการ EDC
Network เพิ่มขึ้นรอยละ 26.35 และ 25.45 ตามลําดับ สวนรายไดอื่นๆ จํานวน 553.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป 2559 จํานวน 409.19 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 284.45 ซึ่งปจจัยหลักเกิดจากกําไรที่บริษัทฯ ไดรับจาก
การขายหุนของบริษัท เน็ตเบย จํากัด (มหาชน)
ตนทุนในการใหบริการและตนทุนขายสําหรับ ป 2560 จํานวน 739.33 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 จํานวน
78.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.85 สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพิ่มขึ้น ซึ่งแปรผันตาม
รายไดที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีตนทุนคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหมเพื่อขยาย
บริการของธุรกิจจึงทําใหมีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการที่แลวเสร็จ คาใชจายในการขายและบริหาร
สําหรับ ป 2560 จํานวน 331.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 101.9 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ
44.38 เนื่องจากบริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและยังคงมีการลงทุนดานบุคลากรเพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ในสวนของตนทุนทางการเงินใน ป 2560 จํานวน 32.14 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 จํานวน 2.44 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.21 เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจ

หนา 8 จาก 22

33.75
(62.91)
60.57
31.41
32.27
63.68

อยางตอเนื่อง โดยการลงทุนสรางอาคาร Data Center และจัดหาอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน
ความปลอดภัยระดับสากลใหแกใชบริการ ทําใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น
บริษัทฯมีกําไรสุทธิรวมสําหรับ ป 2560 จํานวน 345.11 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 จํานวน 291.18 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 345.12 เปนผลมาจากบริษัทฯ มีรายไดที่เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง รวมถึงบริษัทฯ มี
กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและหลักทรัพยเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 4,206.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จํานวน 1,617.51 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.48 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย
จากโครงการที่แลวเสร็จ หลักทรัพยเผื่อขายและสินทรัพยไมมีตัวตน เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนในการสราง
แอพพลิเคชั่นตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการลูกคา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจํานวน 2,309.92 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม
2559 จานวน 1,073.77 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 86.86 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินกูยืมระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน จากการลงทุนสรางโครงการ INET-IDC3 สัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และ
มีหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเปนการลงทุนใน
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยายการบริการใหกับลูกคาและเพิ่มเสถียรภาพในการใหบริการในมาตรฐาน
ระดับสากล โดยสัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2560 บริ ษั ท ฯ มี ส ว นของผู ถื อ หุ น จํ า นวน 1,896.32 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากวั น ที่ 31
ธันวาคม 2559 จํานวน 543.75 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 40.20 เกิดจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมเพิ่มขึ้น และ
มีมูลคาตามบัญชี 3.79 บาท (มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน)
ณ สิ้นป 2560 บริษัทฯ มีกระแสเงินสดตนป 213.93 ลานบาท และมีกระแสเงินสดใชไประหวางปอีก 169.57
ลานบาท โดยกระแสเงินสดรับระหวางปมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 65.64 ลานบาท บริษัทฯ
มีกระแสเงินสดจากในกิจกรรมลงทุน 129.03 ลานบาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เปนจํานวน 364.23 ลานบาท สงผลใหบริษัทฯ เงินสดสิ้นป 44.37 ลานบาท
ป 2561
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 1,673 ลานบาทเติบโตเพิ่มขึ้น 8.56% เมื่อเทียบจากป
กอน โดยมีรายไดจากการใหบริการและการขายเทากับ 1,466 ลานบาทเพิ่มขึ้น 48.38% เมื่อเทียบจากปกอน
ปจจัยหลักเกิดจากรายไดจากการใหบริการ Cloud ที่มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 75.35% เมื่อเทียบกับปกอน
สวนรายไดจากบริการ Internet Access และบริการ Co-Location ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่องโดยเพิ่มขึ้น 56.54% และ 12.70% ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธของบริษัทฯ ที่มุงเนนการ
ใหบริการในลักษณะ IaaS (Infrastructure as a Service) โดยเนนการใหบริการ Cloud Solutions ที่วางอยู
บน Infrastructure ขนาดใหญที่ไดรับมาตรฐานระดับสากล
ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการใหบริการและตนทุนขายสําหรับ ป 2561 จํานวน 1,103 ลานบาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 364 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 49.19% สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพิ่มขึ้น
หนา 9 จาก 22

แปรผันตามรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีตนทุนคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหมเพื่อ
ขยายบริการของธุรกิจจึงทําใหมีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการที่แลวเสร็จ บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจาย
ในการขายและบริหารจํานวน 322 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 10 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.03%
เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนดานบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีตนทุน
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 59.61% เมื่อเทียบกับปกอน อันเนื่องมาจาการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดย
การลงทุนสรางอาคาร Data Center และจัดหาอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
สากลใหแกผูใชบริการ ทําใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2561 เทากับ 153 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 223 ลานบาท จากป 2560
ที่มีผลกําไรสุทธิจํานวน 376 ลานบาท เนื่องจากในป 2560 บริษัทมีการรับรูกําไรจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุนของบริษัทแหงหนึ่ง
ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 5,205 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 998 ลาน
บาทหรือเพิ่มขึ้น 23.72% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญมีดังนี้
•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 934 ลานบาท คิดเปน 32.56% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในอาคาร
และอุปกรณเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

•

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายลดลง 463 ลานบาท คิดเปน 79.36% เนื่องจากบริษัทมีการขยายการ
ลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงนําเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจดังกลาว

•

เงินลงทุนในบริษัทรวมเพิ่มขึ้น 8 ลานบาท คิดเปน 1,148.57% เกิดจากบริษัทยอยแหงหนึ่งมีการลงทุน
ในบริษัทรวมที่มีความชํานาญเฉพาะดาน เพื่อพัฒนาแพลตฟอรมรูปแบบตางๆ รองรับบริการดิจิทั ล
สําหรับประเทศไทย อาทิเชน e-transaction, e-payment, IoT, Big data เปนตน

•

สินทรัพยไมมีตัวตน เพิ่มขึ้น 144 ลานบาท คิดเปน 70.80% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการสราง
แอพพลิเคชั่นตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการแกลูกคา

ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 3,382 ลานบาท แบงเปนหนี้สินหมุนเวียน 1,754
ลานบาท คิดเปน 51.86% และหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 1,628 ลานบาท คิดเปน 48.14% ของหนี้สินรวม
เกิดจากการบริหารจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนใหสอดคลองกับแผนการลงทุน และรายรับที่เกิดขึ้น ประกอบ
กับการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2560 จากการลงทุนพัฒนา
แพลตฟอรมรูปแบบตางๆ รวมถึงมีกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2560 จากการลงทุนสราง
ศูนยปฏิบัติการขอมูลคอมพิวเตอร โดยการทําสัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหนี้สินตามสัญญา
เชาทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเปนการลงทุนในอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อขยายการบริการใหกับลูกคาและเพิ่มเสถียรภาพในการใหบริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเชา
ดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป
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ณ สิ้ น ป 2561 บริ ษั ท และบริ ษั ท ย อ ยมี ส ว นของผู ถื อ หุ น จํ า นวน 1,823 ล า นบาท ประกอบด ว ยทุ น ที่
ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 500 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 770 ลานบาท
สํารองตามกฎหมายจํานวน 38 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2560 บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 492 ลาน
บาท และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 503 ลานบาท และสําหรับมูลคา
ตามบัญชีงบการเงินรวมหุนละ 3.65 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.72 บาท (มูลคาที่ตราไว 1 บาท
ตอหุน)
ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 45 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับตนป 44 ลาน
บาท โดยมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นระหวางป 1 ลานบาท กระแสเงินสดรับระหวางปมาจากกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน 106 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 คิดเปน 60.61% ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดใชไป
จากกิจกรรมลงทุน 460 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2560 เนื่องจากการลงทุนในอุปกรณเพื่อขยายการใหบริการ
เพิ่มขึ้นรวมถึงลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชั่นตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการลูกคา
และบริษัทมีเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 355 ลานบาท เปนการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น
ป 2562
ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 2,013 ลานบาทเติบโต 20.36% เมื่อเทียบกับปกอน ตามการ
เติบโตของธุรกิจในบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีที ภาพรวมรายไดแยกตามประเภทธุรกิจเติบโต 28.37% เมื่อ
เทียบกับปกอน จาก 1,466 ลานบาท ในป 2561 เปน 1,882 ลานบาท ในป 2562 การเติบโตของรายไดดังกลาว
มาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนฐานลูกคาของบริษัท
บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการใหบริการและตนทุนขายสําหรับ ป 2562 จํานวน 1,364 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากปกอน จํานวน 260 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.61% สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพิ่มขึ้น แปรผัน
ตามรายไดที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงมีตนทุนคาเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหมเพื่อขยาย
บริการของธุรกิจจึงทําใหมีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการที่แลวเสร็จ บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการ
ขายและบริหารจํานวน 360 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 38 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.96% เนื่องจาก
บริษัทมีการลงทุนดานบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ในขณที่ตนทุนทางการเงิน
เพิ่มขึ้น 77.21% เมื่อเทียบกับปกอน อันเนื่องมาจาการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยการลงทุนสราง
Platform และจัดหาอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลใหแกผูใชบริการ
ทําใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2562 เทากับ 169 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 16 ลานบาท จากป 2561 ที่มีผลกําไร
สุทธิจํานวน 153 ลานบาท เนื่องจากในป 2562 บริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมทั้งสิ้นจํานวน 6,377 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 1,172 ลาน
บาทหรือเพิ่มขึ้น 22.52% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญมีดังนี้
•

ที่ดิน อาคารและอุปกรณเพิ่มขึ้น 820 ลานบาท คิดเปน 21.56% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในอาคาร
และอุปกรณเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
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•

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 100 ลานบาท คิดเปน 83.33% เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ จึงนําเงินไปลงทุนเพื่อขยายธุรกิจดังกลาว

•

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 182 ลานบาท คิดเปน 27.58% แปรผันตามทีบ่ ริษัทมีรายได
จากการใหบริการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

•

สินทรัพยไมมีตัวตน เพิ่มขึ้น 251 ลานบาท คิดเปน 72.54% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการสราง
แอพพลิเคชันตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการลูกคา

ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหนี้สินรวมจํานวน 4,481 ลานบาท แบงเปนหนี้สินหมุนเวียน 2,239
ลานบาท คิดเปน 49.97% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไมหมุนเวียนจํานวน 2,242 ลานบาท คิดเปน 50.03%
ของหนี้สินรวม เกิดจากการบริหารจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนใหสอดคลองกับแผนการลงทุน และรายรับ
ที่เกิดขึ้น ประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการชําระหนี้ของบริษัทใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม
บริษัทมีเ งินเบิกเกินบัญชี และเงิน กูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2561 จากการลงทุนพัฒนา
แพลตฟอรมรูปแบบตางๆ รวมถึงมีกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากป 2561 จากการลงทุนสราง
ศูนยปฏิบัติการขอมูลคอมพิวเตอร โดยการทําสัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหนี้สินตามสัญญา
เชาทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยางตอเนื่อง โดยเปนการลงทุนในอุปกรณที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อขยายการบริการใหกับลูกคาและเพิ่มเสถียรภาพในการใหบริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเชา
ดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป
ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,896 ลานบาท ประกอบดวยทุนที่ออกจําหนาย
และชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 500 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 770 ลานบาท สํารองตาม
กฎหมายจํานวน 47 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2561 บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 579 ลานบาท และ
สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 591 ลานบาท และสําหรับมูลคาตามบัญชี
งบการเงินรวมหุนละ 3.79 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.81 บาท (มูลคาที่ตราไว 1 บาท ตอหุน)
ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 32 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับตนป 47 ลาน
บาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงระหวางป 15 ลานบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน 552
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 เนื่อ งจากการลงทุนในอุปกรณ เพื่อขยายการให บริการเพิ่มขึ้นรวมถึงลงทุ น
ในสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ เพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการลูกคา และบริษัทมีเงินสด
รับจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 552 ลานบาท จากเงินกูยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน
งวด 3 เดือนแรก ป 2563
บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 476.43 ลานบาทเติบโตลดลง 2.57% เมื่อเทียบจากปกอน แตเมื่อ
พิจารณาจากรายไดจากการใหบริการและการขายไตรมาส 1 ของป 2563 บริษัทยังคงเติบโตเพิ่มขึ้น 3.77%
เมื่อเทียบจากปกอน ภาพรวมรายไดแยกตามประเภทธุรกิจเติบโต 3.77% เมื่อเทียบกับปกอน การเติบโตของ
รายไดดังกลาวมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนฐานลูกคาของบริษัท โดยบริษัทมีรายไดหลักจากการใหบริการ
Cloud Services จํา นวน 317.8 ลา นบาท เพิ่ ม ขึ้น 44.63% จากปก อ น เป นผลมาจากลู ก คา สนใจบริ ก าร
หนา 12 จาก 22

Cloud มากขึ้นเนื่องจากมาตรการปดเมืองชั่วคราวและมาตรการรักษาระยะหางทางสังคม ทําใหลูกคาองคกร
ต อ งปรั บ ตั ว Work from home มากขึ้ น การใช บ ริ ก ารหรื อ Service on Top ต า งๆ จึ ง ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาในขณะนี้เปนอยางมาก
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 6,702.78 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
เพิ่มขึ้น 5.11% เมื่อเทียบกับปกอน เกิดจากการปรับปรุงมาตรา TFRS 16 ทําใหบริษัทตองรับรูสินทรัพยสิทธิ
การใชเพิ่มเขามาในไตรมาส 1 ของป 2563 มีหนี้สินรวม 4,796.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.04% เมื่อเทียบกับ
ปกอน รวมถึงมีการจัดหาแหลงเงินเพื่อเสริมสภาพคลองและสํารองคาใชจายที่ไดลงทุนไปแลวเพิ่มขึ้น เพื่อให
สอดคลองการลงทุนเดิมและรายไดที่เกิดขึ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดตนงวด 32.27 ลานบาท และมีกระแสเงินสด
ได ม าระหว า งป อี ก 31.41 ล า นบาท โดยกระแสเงิ น สดรั บ ระหว า งป มาจากกระแสเงิ น สดจากกิ จ กรรม
ดําเนินงาน 33.75 ลานบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากในกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 60.57 ลานบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 62.91 ลานบาท และ สงผลใหบริษัทฯ มีเงินสดสิ้นงวดจํานวน
63.68 ลานบาท
5.3 ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน
ไมมี
5.4 รายชื่อคณะกรรมการและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก
(ก) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ลําดับ
รายชื่อ
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร

3.

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล

4.
5.
6.

นายทินกร นาทองลาย
นางณัฏฐณัชชา ไชยประเสริฐ
นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์

7.
8.

นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

ตําแหนง
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนด
ค า ตอบแทนและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ / กรรมการบริ ห าร /
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา
กํ า หนดค า ตอบแทนและกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การ / กรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

หนา 13 จาก 22

ลําดับ
รายชื่อ
9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
10.

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

11.

นายชวลิต จินดาวณิค

ตําแหนง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิ ส ระ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

12.

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง

(ข) รายชื่อผูบริหาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อ
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค
นายปยเรศ แซหลี
นางวราภรณ ปนโฑละ
นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

ตําแหนง
กรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการอาวุโส
ผูอํานวยการอาวุโส

(ค) รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุด ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
ลําดับ

รายชื่อ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์
นางพัชรา นิธิวาสิน
นายเจริญ ศศิลักษณานุกลุ
LGT BANK (SINGAPORE) LTD
นายเชาว การะ

หนา 14 จาก 22

จํานวนหุน
85,000,000
80,000,000
80,000,000
24,900,000
22,146,234
9,080,000
6,506,700
4,201,100
4,100,000
4,100,000

สัดสวนการถือหุน
(%)
17.00
16.00
16.00
4.98
4.43
1.82
1.30
0.84
0.82
0.82

5.5 ขอมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ
ไมมี
6)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีความเห็นวาการเขาทํา 1) ธุรกรรมขาย
ทรัพยสิน 2) ธุรกรรมใหใชประโยชนที่ดิน 3) ธุรกรรมใหเชาที่ดิน 4) ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 5) การจัดตั้งบริษัทยอย 6)
ธุรกรรมเชาดําเนินการ และ 7) ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต เปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน และอยูภายใต
เงื่อนไขสมเหตุสมผล
สําหรับธุรกรรมการจองซื้อหนวยลงทุนนั้น ในเบื้องตนบริษัทฯ อาจใชเงินที่ไดจากการจําหนายทรัพยสิน และ/หรือ
เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในการเขาซื้อหนวยทรัสต ดังนั้นการเขาทํารายการดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอความเพียงพอ
ของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

7)

คดีหรือขอเรียกรองที่มีสาระสําคัญซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
ขอ พิพ าททางกฎหมายที่ บริ ษัท ฯ เป นคู ความหรื อคู กรณี ซึ่ง เป นคดีห รือ ขอ พิพ าทที่ยั งไมสิ้ นสุ ดและเป นคดีที่ อาจมี
ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญและเปนคดีที่มิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562
-ไมม-ี

8)

ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนที่ถือหุนทั้งหมด
ทางตรงหรือทางออมตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป
รายละเอียดความสัมพันธที่บริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางออม มีดังนี้
ลําดับ
1.
2.
3.

ชื่อกิจการ
ลักษณะความสัมพันธ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
เปนผูถ ือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน

บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สําคัญและรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยรายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเปนไปตามปกติทางธุรกิจ ดังนี้
ลําดับ

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการระหวางกัน

1.

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ, บริษัท กสทโทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน), และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวม
เรียกวา“กิจการที่เกี่ยวของกัน”

คาเชาอุปกรณและคาใชจายใน
การบริหาร
รายไดจากการใหบริการ
อินเทอรเน็ตและสัญญาจาง
ดําเนินการ
เงินปนผลจาย

หนา 15 จาก 22

จํานวนเงิน
(ลานบาท)
9.91
3.79

-

รายการที่เปนลูกหนี้และเจาหนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ลําดับ
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1.
กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน
- เจาหนี้การคา
- ตนทุนคางจาย
- เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน
9)

จํานวนเงิน (ลานบาท)
7.20
1.13
5.79
-

สัญญาที่สําคัญในชวง 2 ปที่ผานมา
9.1 สัญญาเงินกู
(ก) วงเงินกูยืมที่ 1
ผูใหกู
ธนาคารพาณิชย
ผูกู
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันที่ในสัญญา
18 พฤษภาคม 2561
วงเงินกู
ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 30 ลานบาท
วัตถุประสงค
เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหบริษัทฯ
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา
กําหนดชําระ
มีกําหนดการชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนไมต่ํากวาเดือนละ 900,000 บาท โดย
เริ่ ม ชํ า ระวั น สุ ด ท ายของเดื อนที่ เ บิ ก รับ เงิ น กู งวดแรกและครบกํ าหนดชํ า ระ
ภายในเวลา 3 ป
(ข) วงเงินกูยืมที่ 2
ผูใหกู
ผูกู
วันที่ในสัญญา
วงเงินกู
วัตถุประสงค
อัตราดอกเบี้ย
กําหนดชําระ

ธนาคารพาณิชย
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
27 กันยายน 2561
ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 500 ลานบาท
ใช เ ป น ค า ก อ สร า งของโครงการ INET-IDC3 และใช เ ป น ค า ใช จ า ยในการ
ดําเนินงานในโครงการ INET-IDC3 Phase 2
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR
มีกําหนดการชําระคืนเงินตนเปนราย 3 เดือน เดือนละเทากัน โดยเริ่มชําระเงิน
ต น ตั้ ง แต เ ดื อ นที่ 19 นั บ จากเดื อ นที่ ทํ า สั ญ ญาเป น ต น ไป และต อ งชํ า ระหนี้
ทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 6 ป นับตั้งแตวันที่ทําสัญญา

หนา 16 จาก 22

(ค) วงเงินกูยืมที่ 3
ผูใหกู
ผูกู
วันที่ในสัญญา
วงเงินกู
วัตถุประสงค

อัตราดอกเบี้ย
กําหนดชําระ

(ง) วงเงินกูยืมที่ 4
ผูแทนผูถือหุนกู
นายทะเบียนผูถือหุนกู
ผูออกหุนกู
วันที่ในสัญญา
วงเงินหุนกู
วัตถุประสงค
อัตราดอกเบี้ย
กําหนดชําระ

(จ) วงเงินกูยืมที่ 5
ผูใหกู
ผูกู
วันที่ในสัญญา
วงเงินกู
วัตถุประสงค

ธนาคารพาณิชย
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
5 สิงหาคม 2562
ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 80 ลานบาท
เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาซอฟตแวรหรือโครงการพัฒนาระบบการใหบริการ
อื่นๆ ในอนาคต เชน Chat Bot Platform, AI Platform และ Mobile
Application Smart Farmเปนตน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - อัตราที่กําหนดไวในสัญญา
มีกําหนดการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนภายในวันสุดทายของทุก
เดือน นับตั้งแตเดือนที่เบิกรับเงินกู รวม 48 งวด
โดยงวดที่ 1 - 32 ชําระเงินตนและดอกเบี้ย งวดละไมต่ํากวา 2 ลานบาท
งวดที่ 33 - 47 ชําระเงินตนและดอกเบี้ย งวดละไมต่ํากวา 1.5 ลานบาท
งวดที่ 48 ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยสวนที่เหลือทั้งหมด
และตองชําระหนี้ทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 4 ป นับตั้งแตวันที่ทําสัญญา

สถาบันการเงินแหงหนึ่ง
ธนาคารพาณิชย
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
11 กันยายน 2562
จํานวนไมเกิน 500 ลานบาท
เพื่อชําระหนี้เงินกูแบบมีระยะเวลากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยคงที่ตามอัตราที่กําหนดไวในสัญญา
มีกําหนดการชําระดอกเบี้ยเปนรายไตรมาส โดยเริ่มชําระดอกเบี้ยงวดแรกใน
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 และดอกเบี้ยงวดสุดทายจะตรงกับวันที่ครบกําหนดไถ
ถอนหุนกู ซึ่งครบกําหนดไถถอนภายในป 2564

ธนาคารพาณิชย
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
20 พฤศจิกายน 2562
ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 637.91 ลานบาท
เพื่อใชสําหรับการชําระคืนตั๋วแลกเงิน และการ Reﬁnance หนี้เงินกูแบบมี
หนา 17 จาก 22

อัตราดอกเบี้ย
กําหนดชําระ

9.2 สัญญาเชาพื้นที่
ผูใหเชา
ผูเชา
วันที่ในสัญญา

ระยะเวลากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
อัตราดอกเบี้ยรอยละ MLR - อัตราที่กําหนดไวในสัญญา
มีกําหนดการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยเปนรายเดือนภายในวันสุดทายของทุก
เดื อน นั บตั้ งแต เดื อนที่เ บิก รับ เงิน กูง วดแรก รวม 72 งวด โดยทํ าการชํา ระ
ดอกเบี้ยตางหากจากเงินตน ในสวนของเงินตน
งวดที่ 1 - 26 ชําระเงินตน งวดละไมต่ํากวา 6.7 ลานบาท
งวดที่ 27 - 38 ชําระเงินตน งวดละไมต่ํากวา 8 ลานบาท
งวดที่ 39 - 71 ชําระเงินตน งวดละไมต่ํากวา 11 ลานบาท
งวดที่ 72 ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยสวนที่เหลือทั้งหมด
และตองชําระหนี้ทั้งหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 6 ป นับตั้งแตวันที่ทําสัญญา

บริษัทแหงหนึ่ง
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
17 กันยายน 2558
1. ผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งตั้งอยูตามที่ดินโฉนดเลขที่ 2877
เลขที่ดิน 16 หนาสํารวจ 93 หมู 6 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี เนื้อที่ประมาณ 19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา
2. ผูเชาตกลงเชาที่ดินเพื่อจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร
3. สั ญ ญาเช า มี กํ า หนดระยะเวลา 30 ป โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช ตั้ ง แต วั น ที่ 1
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2588 ซึ่งกอนครบกําหนดสัญญา หากผู
เช า มี ค วามประสงค ที่ เ ช า พื้ น ที่ ต อ ไปอี ก ผู เ ช า จะต อ งแจ ง ให ผู เ ช า ทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน
4. ผูใ ห เช า และผูเ ช าตกลงค าเช ากั น ตามที่ร ะบุใ นสัญ ญา และปรับ ค าเช า
เพิ่มขึ้นทุก 3 ป ในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาเชาปกอน
5. ผูใหเชาจะเปนผูอํานวยความสะดวกและยินยอมใหผูเชากอสรางอาคาร
และสาธารณูปโภคตางๆ ที่เกี่ยวของกับศูนยคอมพิวเตอร ตลอดระยะเวลา
ตามสัญญานี้ โดยผูเชาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดในการใช
พื้นที่ภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมฯ ของผูใหเชา กรณีที่มีทรัพยสินของ
ผูใหเชาเสียหายอันเกิดจากการดําเนินงานของผูเชา ผูเชาจะตองดําเนินการ
ซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสินนั้น นอกจากนี้ ผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชา
ทราบลวงหนากอน 15 วันทําการ หากผูเชาจะดําเนินการขุดเจาะที่ดิน หรือ
ทํ า การก อ สร า งอาคารและสาธารณู ป โภคพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ศู น ย
คอมพิวเตอร

หนา 18 จาก 22

6. ผูใหเชายินยอมใหผูเชาทําการตัดถนนทางเขาขนาดความกวางไมเกิน 15
เมตร เชื่อมกับแนวถนนที่ทางผูใหเชากําหนดมายังพื้นที่เชา พรอมทั้งติดตั้ง
สาธารณู ป โภคพื้ น ฐานที่ เกี่ ย วข อ งกั บ ศู น ย ค อมพิ วเตอร โดยผู เ ช า จะเป น
ผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
7. ผูเชาจะไมใหผูใดเชาชวงหรือแบงการครอบครองพื้นที่เชาใหผูอื่น เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร
8. เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุด ผูเชาตองรื้อถอน ปรับปรุงอาคารและขนยายวัสดุ
อุปกรณทุกชนิดที่ผูเชานําเขาไปติดตั้งในพื้นที่เชาภายใน 90 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงจากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร
9.3 สัญญาอื่นๆ
(ก) สัญญาเชาอุปกรณ
ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 1
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
30 มีนาคม 2560
ผูเ ช า ซื้อ ตกลงเช า ซื้ อทรั พ ย สิน ในชว งระยะเวลา 30 มีน าคม 2560 ถึ ง 31
สิงหาคม 2560 จํานวน 2 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันที่ 30
ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2565

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

13,251,190 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

สัญญาเชาวงที่ 2
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
4 กุมภาพันธ 2559
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 60 เดือน โดย
กําหนดชําระงวดแรกในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดชําระงวดตอๆ
ไป เปนรายเดือนในวันที่ 30 ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระ
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2564
4,400,000 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 3
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
30 มิถุนายน 2560

หนา 19 จาก 22

ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 30 มิถุนายน 2560 ถึง 30
กันยายน 2562 จํานวน 4 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันที่ 30
ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2567
มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

95,838,919 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 4
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
16 พฤษภาคม 2559
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 25
มกราคม 2561 จํานวน 3 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันสุดทาย
ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

12,882,100 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 5
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
11 ตุลาคม 2559
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 ธันวาคม
2562 จํานวน 6 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันสุดทายของทุก
เดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

87,455,765 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 6
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2561
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 1
มกราคม 2562 จํานวน 2 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายไตรมาสในวันสุดทาย
ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

34,450,000 บาท

หนา 20 จาก 22

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 7
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
16 พฤษภาคม 2559
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 16
กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันที่ 16
ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2564

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

12,854,600 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 8
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
29 กุมภาพันธ 2559
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 29 กุมภาพันธ 2559 ถึง 5
มิถุนายน 2562 จํานวน 19 สัญญา โดยกําหนดชําระในวันสุดทายของทุกเดือน
สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
140,447,400 บาท

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ
ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ
ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 9
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
4 ธันวาคม 2560
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 60 เดือน โดย
กําหนดชําระงวดแรกในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดชําระงวดตอๆ ไป
เปนรายเดือนในวันสุดทายของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายใน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
18,850,400 บาท
สัญญาเชาวงที่ 10
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2561
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 36 เดือน โดย
กําหนดชําระงวดแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 และกําหนดชําระงวดตอๆ
ไป เปนรายเดือนในวันที่ 29 ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระ
ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564
หนา 21 จาก 22

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ

1,478,000 บาท

ผูใหเชาซื้อ
ผูขอเสนอเชาซื้อ
วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ

สัญญาเชาวงที่ 11
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
29 กุมภาพันธ 2559
ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 60 เดือน โดย
กําหนดชําระงวดแรกในวันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดชําระงวดตอๆ
ไป เปนรายเดือนในวันสุดทายของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
9,920,137 บาท

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ
10)

แนบหนังสือมอบฉันทะ พรอมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 รายเปนผูมอบฉันทะจากผูถือหุน
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 8 และ 9

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแนบรายงานฉบับนี้ถูกตองและครบถวนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

_____________________________
([•])

กรรมการผูม ีอํานาจ

_____________________________
([•])

กรรมการผูม ีอํานาจ

_____________________________
([•])

กรรมการผูม ีอํานาจ

หนา 22 จาก 22

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 10

ขอบังคับของ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
หมวด 3. การประชุมผูถือหุน
ขอ 15. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ
ขอ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดตามแตจะเห็นสมควร
ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนนี้ คณะกรรมการตองจัดใหมีการ
ประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน
ในกรณีท่คี ณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถือหุนทั้งหลายซึ่งเขาชื่อกัน
หรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ได ภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวัน
ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุม ผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่ง
มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนดไวในขอ 19 ผูถือหุนตามวรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใช
คาใชจายที่เกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
ขอ 17. หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนทุกคราวนั้น คณะกรรมการจะตองมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงให
ผูถือหุนทุกรายตามทะเบียนผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน และใหลงพิมพโฆษณาใน
หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยในทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัทติดตอกันสาม (3) วัน และไมนอยกวาสาม
(3) วันกอนวันประชุม ในหนังสือบอกกลาวนั้นตองระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ
หรือเพื่อพิจารณา แลวแตกรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย
สถานที่ ท่ี จ ะใช เป น ที่ ป ระชุ มตามวรรคหนึ่ ง ต องอยูในท อ งที่ อัน เป น ที่ ตั้งสํ านั กงานใหญ ของบริษั ท หรือจั งหวั ด
ใกลเคียง
ขอ 18. การประชุมสามัญประจําปโดยปกติเพื่อ
(1)
พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ไดจัดทําไปในระยะเวลาที่ลวงมาและเสนอความคิดที่จะ
ดําเนินการตอไปในภายหนา
(2)
พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน
(3)
พิจารณาจัดสรรเงินกําไร
(4)
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน
(5)
แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี
(6)
กิจการอื่นๆ
ขอ 19. ในการประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยผูถือหุน หรือผูรับมอบฉัน ทะจากผูถือหุน (ถา มี) เขารวมประชุมไม
นอยกวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและจะตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไม
นอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา
รวมประชุมไมครบองคประชุมตามที่กําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนนั้นไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ
ให ก ารประชุ ม เป น อั น ระงั บ ไป หากว า การประชุ ม ผู ถื อ หุ น นั้ น มิ ใช เป น การเรี ย กประชุ ม เพราะผู ถื อ หุ น ร อ งขอ
ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามวรรคหนึ่ง
ขอ 20. ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออกเสียงไดหุนละหนึ่งเสียงตามจํานวนหุนที่ตนมี โดยผูถือหุนมีสิทธิมารวมประชุมผูถือหุนเอง
หรือจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได
ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอและที่ประชุมลงมติให
ลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกําหนด
ขอ 21. ผูถือหุนคนใดอาจจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได แตการมอบฉันทะเชนนี้
จะตองทําเปนหนังสือ และตองนําไปมอบตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานที่ที่
ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม
หนังสือมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และใหเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(1)
จํานวนหุน ซึ่งผูมอบฉันทะนั้นถืออยู
(2)
ชื่อของผูรับมอบฉันทะ
(3)
ครั้งที่ และวัน เดือน ป ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงที่ผูถือหุ น ผูมอบฉันทะ
มีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอที่ประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูมอบฉันทะเพียงบางคน
โดยระบุชื่อผูมอบฉันทะ และจํานวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยูดวย
ขอ 22. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ใหประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุม แตถาประธานกรรมการไมอยูใน
ที่ประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม
ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนที่มารวมประชุมเลือกผูถือหุนคนใดคน
หนึ่ง ทําหนาที่ประธานที่ประชุมครั้งนั้นได
ขอ 23. ประธานที่ประชุมผูถือหุนเปนผูดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับนี้ ตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว
ในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
(2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม
เมื่อที่ประชุมไดพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดอาจขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไมเสร็จ
ตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาใหที่ประชุมกําหนด สถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุม
ในคราวตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง
ผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ทั้งนี้ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม
(3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย

ขอ 24. มติของที่ประชุมผูถือหุน ตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้
(1)
ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
(2)
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญใหแกบุคคลอื่น
(ข)
การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเปนของบริษัท
(ค)
การทํา การแกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ
(ง)
การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท
(จ)
การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน
(ฉ)
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ
(ช)
การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท
(ฌ)
การออกหุนกู
(ญ)
การควบหรือเลิกบริษัท

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 11

แบบแจงความประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.
เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล) ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนที่ (เพื่อรับ SMS ยืนยัน) …………………………………………………………………………………………………….
และ/หรือ E-mail (เพื่อรับ E-mail ยืนยัน) ………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาทําเครื่องหมาย X ในชอง ( )
( )

( )

ผูถือหุน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พรอมไดแนบเอกสาร ดังนี้
เลขบัตรประชาชน ………………………………………………………………………………………………………………………………….
และ/หรือ เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย (10 หลัก) ………………………………………………………………………………………
โดยถือหลักทรัพยจํานวนทั้งสิ้นรวม …………………………………………………หุน
ผูรับมอบฉันทะจาก (ชื่อ-นามสกุล) …………………………………………………………………………………………………………..
ซึ่งเปนผูถือหุน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พรอมไดแนบ เอกสารการมอบฉันทะ ดังนี้
เลขบัตรประชาชน ………………………………………………………………………………………………………………………………….
และ/หรือ เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย (10 หลัก) ………………………………………………………………………………………
โดยถือหลักทรัพยจํานวนทั้งสิ้นรวม ………………………………………………… หุน

ประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.
ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขที่
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
ลงชื่อ………………….……………………………………………
ผูประสงคเขารวมประชุม
เมื่ อ กรอกเอกสารข า งต น เรี ย บร อ ยแล ว โปรดส ง กลั บ มา ที่ บ ริ ษั ท อิ น เทอร เ น็ ต ประเทศไทย จํ า กั ด (มหาชน) ภายใน
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยสามารถจัดสงไดสองชองทาง ดังนี้
(1) ทางไปรษณีย โดยผูถือหุนสามารถใชซองตอบรับอัตโนมัติที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (ไมตองติดแสตมป) มาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
(2) ทาง E-mail: inet-om@inet.co.th
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แบบฟอรมคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.
เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจา (ชื่อ-นามสกุล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กรุณาทําเครื่องหมาย / ในชอง ( )
( )

ผูถือหุน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

( )

ผูรับมอบฉันทะจาก .……………………………………………….. ซึ่งเปนผูถือหุนบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

มีคําถามเกี่ยวกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหต : เมื่อกรอกเอกสารขางตนเรียบรอยแลว โปรดสงกลับมา ที่บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ภายใน
วันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยสามารถจัดสงไดสองชองทาง ดังนี้
(1) ทางไปรษณีย โดยผูถือหุนสามารถใชซองตอบรับอัตโนมัติซึ่งบริษัทจะจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม (ไมตองติด
แสตมป) มาที่
เลขานุการบริษัท
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนน
เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
(2) ทาง E-mail: inet-om@inet.co.th
หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนํา โปรดติดตอ :
1. นางสาวพรวิสาข มังกิจ
2. นางพิมพลภา อัครนิธิพลชัย
3. นางสาวพลอยไพลิน โยธา

โทรศัพท : 092 246 3316
โทรศัพท : 061 423 6863
โทรศัพท : 081 594 1685
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เอกสารและหลักฐานที่ตองนํามาแสดงเพื่อลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน
ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้เพื่อลงทะเบียนกอนเขาประชุมผูถือหุน
1. ในกรณีผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ตองเตรียมหลักฐานเพื่อนํามาแสดง ดังตอไปนี้
(ก) แบบฟอรมลงทะเบียนที่ไดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน
(ข) แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารที่สวนราชการออกให หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง
(กรณีผูถอื หุนเปนชาวตางประเทศ)
1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวนและ
ลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ
(ข) สําเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะได
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะได
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
2. กรณีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคล
2.1 กรณีผูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผูแทน”) ของผูถ ือหุนเขาประชุมดวยตนเอง เวนแตจะ
เปนกรณีตามขอ 2.2 ตองแสดงหลักฐานดังตอไปนี้
(ก) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนไดลงลายมือชื่อรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยยอนหลังไมเกิน 3 เดือน
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนที่มีอํานาจลงนามผูกพันของผูถือหุนพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
มีขอความแสดงความเห็นวาผูแทนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
2.2 กรณีผูถือหุนที่เปนนิติบุคคลมอบฉันทะใหผูรบั มอบฉันทะเขาประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกรายละเอียดที่ถูกตองครบถวนและผูแทน
นิติบุคคลลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และผูรับมอบฉันทะลงลายมือชื่อ
(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 2.1 (ข) ขางตน
(ค) เอกสารที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
3. ผูถือหุนซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศที่แตงตั้งให Custodian ใน
ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน
ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปน
นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ภายใตบังคับดังตอไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลนั้นอาจจะเปนเอกสารทีอ่ อกโดยสวนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู
ก็ได ทั้งนี้ จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสํานักงานใหญ

(ข) เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
4. กรณีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให
1. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ หรือ
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ หรือ
3. นายชวลิต จินดาวณิค
เพื่อความสะดวกโปรดสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมาที่บริษัท เพื่อตรวจสอบกอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน
5. กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่ นแปลงดังกลาวซึ่งออกโดยสวนราชการ ณ จุดลงทะเบียน
หมายเหตุ :
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกตองและความครบถวนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุม
2. บริษัทจะเปดรับลงทะเบียนเขารวมประชุมกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ชั่วโมง
การออกเสียงลงคะแนนและวิธกี ารนับคะแนน
1. นับหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียง
2. การมาประชุมดวยตนเอง และการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได
3. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะให Custodian เปน
ผูดูแลรับฝากหุน สามารถแบงคะแนนเสียงได
4. ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามที่
กําหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจงใหผูถือหุนในที่ประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ
6. วาระที่ตองผานมติอนุ มัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน บริษัท จะ
คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นดวย” และ
“ไมเห็นดวย” แตไมนับ “งดออกเสียง” เปนฐานคะแนนเสียง
7. วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เปนฐานคะแนนเสียง
8. วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เปนฐานคะแนนเสียง
9. กรณีดังตอไปนี้ บริษัทจะถือวาเปนบัตรเสียและไมนับเปนคะแนนเสียง
- บัตรลงคะแนนไมไดระบุการออกเสียงไว
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆา แกไขเครื่องหมายหรือขอความที่กรอก โดยไมมีลายมือชื่อกํากับ
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณี Custodian)

เอกสารสําคัญ – โปรดนํามาในวันประชุม

เรียน : ประธานกรรมการ

เลขทะเบียนผูถือหุน

แบบฟอรมลงทะเบียน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุม ไอเน็ตฮอลล
เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

ขาพเจา
เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนของ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
หมายเลขบัตรประจําตัว
ไดมาเขารวมการประชุมดังกลาวขางตน
ลงชื่อ

ผูเขาประชุม
(_________________________)

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 14

ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ผูถือหุนลงทะเบียน
บริเวณหนาหองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร

มาดวยตนเอง
แสดงเอกสารสวนบุคคล
โตะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา

รับมอบฉันทะ
แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ
โตะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร

เขาหองประชุม
ประธานเปดประชุม เวลา 14.00 น.
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

ในแตละวาระ เฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง
ขอใหยกมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พรอมลงลายมือชื่อ

ในแตละวาระ เจาหนาที่เก็บบัตรลงคะแนน
เฉพาะผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง

ผูดําเนินรายการสรุปผลคะแนนตอที่ประชุม

บริษัทไดจัดใหมี Inspector ซึ่งเปน ที่
ปรึ ก ษากฎหมายภายนอก เพื่ อ ทํ า
หน า ที่ ดู แ ลและตรวจสอบการนั บ
คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนให
เป น ไปอย า งโปรงใสและถู ก ต อ งตาม
กฎหมาย

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 15

ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน
ที่ไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชื่อ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
ตําแหนงในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ
อายุ : 60 ป
ที่อยู : 18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว
เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร
การมีสวนไดสวนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :
วาระที่ 1-11 ไมมสี วนไดสวนเสียพิเศษ

ชื่อ : นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ
ตําแหนงในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 65 ป
ที่อยู : บริษัท ไทยสมารทคารด จํากัด เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
ชั้น 27 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
การมีสวนไดสวนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :
วาระที่ 1-11 ไมมสี วนไดสวนเสียพิเศษ

ชื่อ : นายชวลิต จินดาวณิค
ตําแหนงในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 56 ป
ที่อยู : 193 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
การมีสวนไดสวนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :
วาระที่ 1-11 ไมมสี วนไดสวนเสียพิเศษ

หมายเหตุ : การมีสวนไดเสียพิเศษตามที่กําหนดในแบบ AGM Checklist เปนการเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนของกรรมการ
อิสระทานที่จะรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเทานั้น วามีสวนไดเสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผูถือหุนในครั้งนั้นหรือไม เชน มี
สวนไดเสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเปนผูที่จะตองถูกเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.
(แบบที่กาํ หนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht 20)
เลขทะเบียนผูถือหุน
Shareholder Registration Number

เขียนที่
Written at
วันที่
Date

(1)

ขาพเจา
I/We
ถนน
Road

สัญชาติ
Nationality
ตําบล/แขวง
Tambol/Subdistrict

เดือน
Month

อยูเลขที่
Residing/located at no.
อําเภอ/เขต
Amphur/District

พ.ศ.
Year

ซอย
Soi

จังหวัด
Province

รหัสไปรษณีย
Postal Code
(2)

เปนผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุนจํานวนทั้งสิ้นรวม
holding the total number of

(3)

หุน
shares

และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
and have the rights to vote equal to

เสียง ดังนี้
votes as follows

 หุนสามัญ
Ordinary share

หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

 หุนบุริมสิทธิ
Preference share

หุน
และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ
shares and have the rights to vote equal to

เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให (กรุณาเลือกขอใดขอหนึ่ง)
hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเครือ่ งหมาย  ที่
 1. ระบุชอื่ ผูรับมอบอํานาจ
If you make proxy by choosing No.1,
please mark  at  1. and give
the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ป อยูบานเลขที่
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
รหัสไปรษณีย
Postal Code

หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ป อยูบา นเลขที่
age
years residing/located at no.
ตําบล/แขวง
อําเภอ
Tambol/Subdistrict
Amphur/District
รหัสไปรษณีย
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/anyone of these persons

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

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ Ms. Nilobon Tangprasit หรือ/or
 นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun หรือ/or
 นายชวลิต จินดาวณิค Mr. Chavalit Chindavanig
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 15 ของหนังสือเชิญประชุม
สามั ญ ผูถื อหุ น ประจํ าป 2563) (Profiles of the Independent Directors of the Company
are specified in the Attachment No. 15 of the Notice of the 2020 Annual General
Meeting of Shareholders)

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไมสามารถเขาประชุมได ใหกรรมการอิสระที่เหลือเปนผูรับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ
ที่ไมสามารถเขาประชุม
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.
เป น ผู แ ทนของขา พเจา เพื่ อ เขา ประชุ มและออกเสีย งลงคะแนนแทนข า พเจ า ในการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น ประจํ า ป 2563 ในวั น พฤหั ส บดี ที่
13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุ ม ไอเน็ ต ฮอลล ชั้ น IT บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จํา กัด (มหาชน) อาคารไทยซั ม มิ ท
ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, August 13, 2020 at 2 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768
New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District, Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may
be held.
(4)

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


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



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

วาระที่ 1
Agenda 1

เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ (ถามี)
Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any)
(ไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระที่ 2
Agenda 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562
To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019


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



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

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 3
Agenda 3

รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562
To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for 2019
(ไมมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No Casting of votes on this agenda item is required.)

วาระที่ 4
Agenda 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 2019,
audited by the Certified Public Accountant
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.


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

วาระที่ 5
Agenda 5

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562
To consider and approve the allocation of net profit to be a reserve fund and no dividend payment
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.


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

วาระที่ 6
Agenda 6

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2563
To consider the election of Director in replacement of director who is retiring by rotation for the Year 2020
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.


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

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

การเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี้
The election of the individual director, namely;
1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล / 1. Dr. Narong Sirilertworakul
เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย / 2. Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D.
เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

3. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ / 3. Ms. Tanwadee Wongterarit
เห็นดวย
Approve

ไมเห็นดวย
Disapprove

งดออกเสียง
Abstain

4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร / 4. Mr. Sahas Treetipbut
เห็นดวย
Approve
วาระที่ 7
Agenda 7

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

 งดออกเสียง
Abstain

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

Agenda 9

 ไมเห็นดวย
Disapprove

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563
To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the Year 2020
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.


วาระที่ 9

งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
To approve the remuneration for the Company’s Directors
 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.


วาระที่ 8
Agenda 8

ไมเห็นดวย
Disapprove

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ
เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสต (“ธุรกรรมกองทรัสต”)
To consider and approve the Company to establish the Real Estate Investment (the “REIT”) and to
approve the Company to enter into transactions with the REIT (the “REIT Transactions”)

วาระที่ 9.1

พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย

Agenda 9.1

To consider and approve the Disposal of Assets Transaction


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



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

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9.2

พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย

Agenda 9.2

To consider and approve the Acquisition of Assets Transaction


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



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

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9.3

พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยเขาทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต

Agenda 9.3

To consider and approve the Company and/or its subsidiaries to enter into and sign on the agreement and other
relevant documents relating to the REIT Transactions.


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



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

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 9.4

พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา
เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต

Agenda 9.4

To consider and approve the Board of Directors and/or its Designees to obtain authorization to consider,
negotiate, approve, sign and/or take any necessary actions that relating to the REIT Transactions.


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



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

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไข
เพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท

Agenda 10

To approve the amendment of the Company's objectives and Article 3 of the Memorandum of Association.


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



ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve
วาระที่ 11
Agenda 11

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
Other matters. (If any)

(5)

การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตองและ
ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน
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)

ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะใหถือ
เสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ
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 …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให
ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได
Shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. Shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ
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.

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
A proxy is granted by a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT บริษัท อินเทอรเน็ ต
ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหมแขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย
At the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, August 13, 2020 at 2 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit
Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District,
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be held.
 วาระที่
Agenda




เรื่อง
Re :
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 วาระที่
Agenda








 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 วาระที่
Agenda

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

 วาระที่
Agenda




เรื่อง
Re :
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 วาระที่
Agenda








 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 วาระที่
Agenda

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 ไมเห็นดวย
Disapprove

 งดออกเสียง
Abstain

เรื่อง
Re :
ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.
ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นดวย
Approve

 ไมเห็นดวย
Disapprove

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

 งดออกเสียง
Abstain

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 17

การใชรหัสคิวอารโคด (QR Code) สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2562
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ใน
ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย ไดพัฒนาระบบเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารการประชุมผูถือหุนและ
รายงานประจําปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอารโคด (QR Code) ใหผูถือหุนสามารถเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและ
รวดเร็ว
ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลผาน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งสงมาดวยลําดับที่ 17) ตามขั้นตอนตอไปนี้
สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)
1. เปดกลอง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกลองถายรูปบนมือถือสองไป) ที่ QR Code
3. หนาจอจะมีขอความ (Notification) ขึ้นมาดานบน ใหกดที่ขอความนั้น เพื่อดูขอมูลประกอบการประชุม
หมายเหตุ: กรณีที่ไมมีขอความ (Notification) บนมือถือ ผูถือหุนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน
(Application) อื่นๆ เชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน
สําหรับระบบ Android
1. เปดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผาน Line
→ เขาไปใน Line แลวเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูขอมูลประกอบการประชุม

สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 18
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