
 

 

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 13 สงิหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

หองประชุมไอเน็ตฮอลล ช้ัน IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร 
 

 

การปองกันการแพรระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงสนับสนุนให 

ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงแทน 

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้) 

บริษัทไดตระหนักถึงสถานการณดังกลาว จึงจัดใหมีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อปองกันการแพร

ระบาด ขอใหผูเขารวมประชุมปฏิบัตติามอยางเครงครัด 
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กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูถือหุนในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) มีความหวงใยอยางยิ่งตอความเสี่ยงในการแพรระบาดดังกลาวในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเน่ืองจาก 

เปนการอยูรวมกันของคนหมูมาก บริษัทจึงไดกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสําหรับผูถือหุนในการเขารวมการประชุมสามัญ

ผูถือหุน ประจําป 2563 (“มาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมฯ”) ดังน้ี  

1. บริษัทไดคํานึงถึงการสรางการกํากับดูแลท่ีดีในดานการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม บริษัทจึงเผยแพรหนังสือ

เชิญประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป  2563 พรอมเอกสารท่ีเก่ียวของลวงหนา ผานทางเว็บไซตของบริษัท 

http://ir.inet.co.th และจัดสงแบบแจงการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

ใหผูถือหุนรับทราบลวงหนาตอไป 

2. ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

2.1 ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได โดยการกรอก

ขอมูลในหนังสือมอบฉันทะท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุน หรือกรอกขอมูลผานทางเว็บไซตของบริษัท และสงหนังสือ

มอบฉันทะพรอมเอกสารประกอบมาท่ี 

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ช้ัน 10-12 และช้ัน IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 

(บริษัทแนะนําใหทานออกเสียงในวาระตางๆ ลวงหนา) 

2.2 สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะสงคําถามท่ีเก่ียวของกับวาระการประชุม สามารถสงคําถามเปนลายลักษณอักษร

เปนการลวงหนาได จนถึงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ผานชองทางตอไปน้ี 

• สงมาท่ีบริษัทพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ 

• E-mail: inet-om@inet.co.th  

3. กรณีผูถือหุนมีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอความรวมมือใหผูถือหุนปฏิบัติตามมาตรการ

และแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมอยางเครงครัด เพ่ือปองกันและลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของโรคติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ดังน้ี 

3.1 ผูเขารวมประชุมทุกทานตองตอบแบบสอบถามสุขภาพสําหรับผูเขาประชุมสามัญผู ถือหุน ประจําป 2563  

ดวยตนเองและตามจริง และตองผานจุดคัดกรองท่ีบริษัทจัดเตรียมข้ึนกอนเขาบริเวณหรือสถานท่ีการจัดประชุม 

โดยผูถือหุนท่ีมีลักษณะดังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหเขารวมประชุม  

• ผูท่ีมีประวัติการเดินทางไปประทศกลุมเสี่ยงตามท่ีกระทรวงสาธารณะสุขกําหนด หรือติดตอใกลชิดกับ

บุคคลท่ีมีการเดินทางไป/กลับ จากประเทศดังกลาวเปนระยะเวลา 14 วันกอนการประชุม 

• ผูถือหุนท่ีมีไขหรือมีอุณหภูมิรางกาย 37.5 องศาเซลเซียลข้ึนไป หรือมีอาการเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 

หรืออาการท่ีอาจสงสัยวาติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

• ผูถือหุนท่ีมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดท่ีมีความใกลชิดอยูในพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงตอการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

http://ir.inet.co.th/
https://inet.co.th/%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
https://inet.co.th/%20%20%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0
mailto:inet-om@inet.co.th
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ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได 

โดยบริษัทไดจัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว ณ จุดคัดกรองอยางครบถวนและเพียงพอ 

3.2 ผูเขารวมประชุมท่ีผานการคัดกรองจากเจาหนาท่ีแลวไมพบอาการท่ีอยูในความเสี่ยง บริษัทจะติดสติกเกอรเปน

สัญลักษณประจําตัวไวบนเสื้อของผูท่ีเขารวมประชุมอยางชัดเจน เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับผูเขารวมประชุม 

ทุกทาน 

3.3 ผูเขารวมประชุมตองเตรียมหนากากอนามัยของตนเองมาดวย และควรสวมใสตลอดเวลาตั้งแตจุดคัดกรอง 

จนการประชุมเสร็จสิ้น เพ่ือความปลอดภัยตอตนเองและบุคคลขางเคียง 

3.4 ผูเขารวมการประชุมควรทําความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลหรือเจล ท้ังกอนและหลงัการเขารวมประชุม หรือ

กอนออกจากสถานท่ีเขารวมการประชุม รวมถึงทุกครั้งท่ีมีการสัมผัสจุดเสี่ยงท่ีจะอาจเกิดเช้ือโรค 

3.5 บริษัทไดเตรียมพ้ืนท่ีการจัดประชุมอยางเหมาะสม เพ่ือลดความแออัดของผูเขารวมประชุม โดยเวนระยะหาง

ระหวางบุคคลอยางนอย 1 เมตร รวมถึงการตอแถว ณ จดุคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 

3.6 บริษัทไดเนนย้ําเจาหนาดูแลสถานท่ีจัดงานเก่ียวกับการทําความสะอาดโตะ เกาอ้ี และอุปกรณทุกชนิด 

ในบริเวณพ้ืนท่ีการจัดประชุม ดวยนํ้ายาทําความสะอาดหรือแอลกอฮอล 75% อยางสม่ําเสมอ  

3.7 บริษัทไมจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม หากผูเขารวมประชุมท่ีประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม 

ขอใหเขียนคําถามสงใหเจาหนาท่ีของบริษัท เพ่ือจัดสงคําถามแกประธานในท่ีประชุมตอไป 

3.8 บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ ทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในหองประชุม แตสามารถดื่มนํ้าได 

เพ่ือลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพรกระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3.9 เพ่ือหลีกเลี่ยงความลาชาจากการลงทะเบียนเขารวมการประชุม บริษัทขอความรวมมือใหผูเขารวมประชุมเผื่อ

เวลาเพ่ือการดําเนินการตางๆ กอนเขารวมการประชุม  

3.10 บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคัดกรองหรือไมทําแบบสอบถามสุขภาพสําหรับผู

เขาประชุมสามัญผูถือหุน เขาสถานท่ีประชุม 

ท้ังน้ี บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพ่ิมเติมตามท่ีบริษัทเห็นวาเหมาะสมตอไป 

ในกรณีท่ีมีผูเขารวมประชุมจํานวนมาก อาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวมประชุม 

บริษัทจึงขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสน้ี  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอยางเครงครัด 

 

ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
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ท่ี INET OM 0317/06/2020 

วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 

       

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประจําป 2563 

เรียน  ทานผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวย เอกสารประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 2) 

2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562 และสรุปขอมูลทางการเงิน 

ในรูปแบบรหัสคิวอารโคด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3 และวาระท่ี 4) 

3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ี

ออกตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

4. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6) 

6. ขอมูลประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชี (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 8) 

7. สารสนเทศตามบัญชี 1 เก่ียวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสนิทรัพยอันเน่ืองมาจากการเขาทําธุรกรรม

กับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยสําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 

8. สารสนเทศตามบัญชี 2 เก่ียวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสนิทรัพยอันเน่ืองมาจากการเขาทําธุรกรรม

กับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรพัยสําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 

9. รายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย 

(ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 9) 

10. ขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผูถือหุน 

เอกสารประกอบการเขารวมประชุม 

11. แบบแจงความประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน 

12. แบบฟอรมคําถามลวงหนาตามวาระการประชุมสามัญผูถือหุน 

13. เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 

14. ข้ันตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

15. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนท่ีไมสามารถเขา

รวมประชุมได 

16. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สามารถดาวนโหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ไดจาก 
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http://ir.inet.co.th/) 

17. การใชรหัสคิวอารโคด (QR Code) สําหรับดาวนโหลด รายงานประจําป 2562 

18. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมสามัญผูถือหุน 

  

 ดวยคณะกรรมการบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติใหจัดการประชุม

สามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ช้ันไอที บริษัท 

อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขต

หวยขวาง กรุงเทพมหานคร เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ (ถาม)ี 

การลงมติ : เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 

(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1) 

ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 และไดจัดทํารายงาน

การประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันประชุม พรอมท้ังเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท 

(http://ir.inet.co.th/)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  

24 เมษายน 2562 

การลงมติ : วาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562 (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมา

ดวยลําดับท่ี 2) 

ความเปนมาและเหตุผล : บริษัทไดสรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562 ดังปรากฏ

ในรายงานประจําป 2562 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนในรูปแบบรหัสคิวอารโคด (QR Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผล

การดําเนินงานประจําป 2562 

การลงมติ : เปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

http://ir.inet.co.th/
http://ir.inet.co.th/
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญช ี

(รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) 

ความเปนมาและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดให

บริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอท่ีประชุม

ผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ท้ังน้ี งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและ

ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2562 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนใน

รูปแบบรหัสคิวอารโคด (QR Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจําปสิ้นสุด 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี พรอมรายงานของผูสอบบัญชี ซึ่งงบการเงินของบริษัท

ดังกลาวไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว โดยสามารถสรุปสาระสําคัญของฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงานของบริษัทในป 2562 ไดดังน้ี 

หนวย : ลานบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป 2562 ป 2561 ป 2562 ป 2561 

งบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพยรวม 

- หน้ีสินรวม 

- สวนของผูถือหุน 

 

6,377 

4,481 

1,896 

 

5,220 

3,397 

1,823 

 

6,257 

4,350 

1,907 

 

5,159 

3,299 

1,860 

งบกําไรขาดทุน 

- รายไดจากการใหบริการและการขาย 

- รายไดรวม 

- กําไรสําหรับป 

- กําไรตอหุน (บาท/หุน) 

 

1,882 

2,013 

169 

0.34 

 

1,466 

1,673 

152 

0.35 

 

1,837 

2,003 

169 

0.34 

 

1,510 

1,813 

232 

0.46 

งบกระแสเงินสด 

- เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมดําเนินงาน 

- เงินสดสุทธิจาก (ใชไป) จากกิจกรรมลงทุน 

- เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน 

- กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 

- กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 

- กระแสเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 

 

(16) 

(552) 

552 

(16) 

48 

32 

 

106 

(460) 

358 

4 

44 

48 

 

(34) 

(476) 

500 

(10) 

35 

25 

 

95 

(421) 

330 

4 

31 

35 
 

การลงมต ิ: วาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระท่ี 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562 

ความเปนมาและเหตุผล : ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให “บริษัทตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยก

มา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เวนแตท่ีประชุมผูถือหุนหรือกฎหมายอ่ืน

กําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวาน้ัน”  

ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไมมี

เหตุจําเปนอ่ืนใด โดยข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย และการจายเงินปน

ผลน้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท 

จากผลการดําเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากงบการเงิน

เฉพาะกิจการ จํานวน 169,557,665 บาท และหักเงินสํารองตามกฎหมาย (5%) 8,477,883.25 บาท  

อยางไรก็ตาม สืบเน่ืองจากบริษัทมีการขยายการลงทุน เพ่ือเตรียมรองรับการใหบริการแกลูกคา ประกอบกับบริษัทอยู

ระหวางดาํเนินการปรับโครงสรางทางการเงิน และพัฒนาบริการใหมๆ จึงเสนองดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการป 2562  

ขอมูลสรุปการจดัสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล ตั้งแตป 2560 – 2562 ดังน้ี 

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 กําไรสุทธิเพ่ือจายเงินปนผล (บาท) (1) - (2) 297,462,149.40 220,788,308.70 161,079,781.75 

4. อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 21.16 30.00 0 

5. รวมเงินปนผลจายท้ังสิน้ (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 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิท : เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

จํานวนเงิน 8,477,883.25 บาท  และงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562 

การลงมต ิ: วาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําป 2563 (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลท่ีไดรับ

การเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3) 

ความเปนมาและเหตุผล : ตามขอบังคับบริษัท ขอท่ี 28 ซึ่งระบุวา “...เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการ

ออกจากตําแหนงโดยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูในเวลาน้ัน...” บริษัทมีกรรมการท้ังสิ้น 12 ทาน ใน

ป 2563 ทําใหกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนในป 2563 มีจํานวน 4 ทาน 
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ปจจุบันมีกรรมการท่ีดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ทานดังรายช่ือตอไปน้ี 

 1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล*  กรรมการ  

 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ  

 3. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ  กรรมการ 

 4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการ  
หมายเหตุ: 1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ไดรับแตงต้ังเปนกรรมการแทน ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล มีผลต้ังแตวันที ่12 สิงหาคม 2560 เปนตนไป 

บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือเชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 แตไมมีผูถือหุนราย

ใดเสนอรายช่ือบุคคลมายังบริษัท  

ความเห็นของกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ : ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดเสนอใหท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบุคคล ท้ัง 4 คน โดยพิจารณาคุณสมบัติเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบและ

ระมัดระวัง เพ่ือใหมั่นใจไดวาบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระมีคุณสมบัติ

ท่ีเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท (รายละเอียดตามสิ่งท่ี

สงมาดวยลําดับท่ี 4) โดยมีความเห็นดังน้ี 

1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล และ นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ ท้ัง 3 ทาน เปนกรรมการเดิมซึ่ง

เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ รวมท้ังมีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของ

บริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอ

คณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกท้ังในปท่ีผานมาบุคคลท้ัง 3 ทาน ไดทุมเทความรูความสามารถ และให

ขอช้ีแนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาข้ึนมาตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหบุคคลท้ัง 3 ทาน กลับ

เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตอไป 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนกรรมการอิสระเดิมท่ีมีการดํารงตําแหนงมา 5 วาระหรอืเกินกวา 9 ปติดตอกัน 

ซึ่งสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ อีกท้ังไดนําความรูประสบการณและ

ความเช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึง

เห็นสมควรเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอใหท่ี

ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตอไป 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียท่ีเปนกรรมการท่ีครบกําหนดและ

ออกตามวาระ ไดพิจารณาอยางรอบคอบ ระมัดระวังและผานกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และ

ประสบการณในดานตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให

ท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระท้ัง 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหน่ึง 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล  กรรมการ  

 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ  

 3. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ  กรรมการ 

 4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการ  
 

การลงมต ิ: วาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ความเปนมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ เสนอคาตอบแทนท่ีจะจายใหแก

กรรมการ ประจําป 2563 เปนจํานวนเงิน 6,500,000 บาทตอป โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอใหท่ี

ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 ประกอบดวยคาเบ้ียประชุมและคาใชจายอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ซึ่งเทากับป 2562 เปน

จํานวนเงิน 6,500,000 บาท โดยจัดสรรดังน้ี 

คาเบี้ยประชุม ป 2561 ป 2562 ป 2563 

คณะกรรมการ 

-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอืน 30,000 บาท/คน/เดอืน 30,000 บาท/คน/เดอืน 

-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอืน 25,000 บาท/คน/เดอืน 25,000 บาท/คน/เดอืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดอืน 17,500 บาท/คน/เดอืน 17,500 บาท/คน/เดอืน 

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืน 15,000 บาท/คน/เดอืน 15,000 บาท/คน/เดอืน 

คณะกรรมการชุดยอย 

-ประธานกรรมการชุดยอย 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม  17,500 บาท/คน/เดือนที่มกีารประชมุ 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

-รองประธานกรรมการชุดยอย 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

2. โบนัสกรรมการ : ไมม ี

3. สิทธิประโยชนอ่ืนๆ : ไมม ี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการแลว เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังน้ี  

1) อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2563 เปนจํานวน 6,500,000 บาท  

2) โบนัสกรรมการ : ไมม ี

3) สิทธิประโยชนอ่ืนๆ : ไมม ี

การลงมติ : วาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 



 
 
 
 
 
 
 

   หนา 7 / 15 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6) 

ความเปนมาและเหตุผล : เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผูถือหุน ขอ 18 การประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ 

ฯลฯ “(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี” และอางถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พิจารณา

คัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัท  

เพ่ือเสนอตอผูถือหุน” นอกจากน้ี ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดกําหนดใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซึ่งมีหุนเปน

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรายใดปฏิบัติ

หนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวเจ็ดรอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม  

โดยบริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายน้ันเปนผูสอบบัญชีของบริษัทได เมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบัญชีติดตอกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด ในแนวทางความเปน

อิสระ และคุณภาพของงานของผูสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2562 รวมถึงความเหมาะสมของคาสอบบัญชี ท้ังน้ี ขอเสนอของ 

บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปนประโยชนสูงสุดของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท โดยการแตงตั้งในครั้งน้ีเปนรอบปบัญชีท่ี 3 ติดตอกันจากรอบป

บัญชี 2561 -2563  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2563 ดังน้ี 

1) อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน

ของบริษัทฯ 

รายชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 

จํานวนปท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 

งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปท่ีผานมา 

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

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 

3) นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล 10305 - 

ผูสอบบัญชีท้ัง 3 ทาน เปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และ

ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแต

อยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท 

2) อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,950,000 บาท 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

รายละเอียด ป 2563 ป 2562 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,950,000 1,940,000 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาพาหนะท่ีบริษัทจะจายตามจริง 
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ท้ังน้ี บริษัท สํานักงานบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวม สําหรับป 2563 ดวย 

การลงมต ิ: วาระน้ีตองไดรับการรับรองดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทดําเนินการจัดต้ังทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร 

(IDCREIT) (“กองทรัสต”) และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย

อินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร (IDCREIT) (“ธุรกรรมกองทรัสต”) (รายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7, 8 และ 9) 

ความเปนมาและเหตุผล : ตามท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 และท่ีประชุม

วิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ไดมีมติอนุมัติการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานสําหรับ

ธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (“กองทุนฯ”) การเขาทํารายการจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพย และการเขาทําสัญญาท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกองทุนฯ น้ัน 

ตอมาฝายบริหารไดแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2562 ซึ่งจัดข้ึนเมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2562 

ทราบถึงเหตุผล เง่ือนไข และขอจํากัดบางประการท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน จนกระท่ังวันท่ี 24 

มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2563 ไดมีมติอนุมัติการดําเนินการจัดตั้งทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร (IDCREIT) (“กองทรัสต”) และอนุมัติใหบริษัทเขาทําธุรกรรมกับกองทรัสต 

(“ธุรกรรมกองทรัสต”)  

รายการดังกลาวถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการไดมาซึ่งทรัพยสิน ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 (รวมถึงประกาศท่ีแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2547 ซึ่งเมื่อพิจารณาคํานวณขนาดรายการจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน ขนาดรายการอยูท่ี

ประมาณ ไมเกิน 4,842,500,000 บาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 72.25 ของสินทรัพยรวมของบริษัท ตามเกณฑ

มูลคารวมของสิ่งตอบแทน (อางอิงจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับ 

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2563)  โดยบริษัทไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา 

รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนประเภทท่ี 1 และขนาดรายการไดมาซึ่ง

สินทรัพย ขนาดรายการอยูท่ีประมาณไมเกิน 7,210,000,000 บาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 107.57  (อางอิงจากงบ

การเงินรวมของบริษัทฯ ท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

2563) โดยบริษัทไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในรอบ 6 เดือนท่ีผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย

ประเภทท่ี 4 บริษัทไมมีหนาท่ีตองยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) ตอตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเขาหลักเกณฑไดรับยกเวนการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมทุกขอตามขอ 24 ของประกาศการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ธุรกิจท่ีไดมามีลักษณะคลายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลักท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

(3) บริษัทฯ ภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพยจะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 



 
 
 
 
 
 
 

   หนา 9 / 15 

 

(4) ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรือผูถือ

หุนท่ีมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ดังน้ัน บริษัทจึงมีหนาท่ีดังตอไปน้ี  

(1) เปดเผยสารสนเทศและขอมูลเก่ียวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”)  

(2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เพ่ือใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทฯ เก่ียวกับการจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพยของบริษัทฯ รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนตามท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด โดยท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจาก บริษัท เบเคอร ทิลลี่  

คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ

สําหรับการเขาทํารายการในครั้งน้ี 

(3) ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท

ฯ ท้ังน้ี ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

โดยไมนับรวมผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการขางตน 

ท้ังน้ี เรื่องท่ีจะพิจารณาในวาระท่ี 9.1 วาระท่ี 9.2 วาระท่ี 9.3 และ วาระท่ี 9.4 เปนวาระท่ีเก่ียวของกับธุรกรรม

กองทรัสตและเปนเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังน้ัน หากวาระใดวาระหน่ึงดังกลาวไมไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท ให

วาระอ่ืนๆ ซึ่งไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไปแลวถูกยกเลิก และจะไมมีการพิจารณาอนุมัติในวาระท่ีเหลืออีกตอไป 

วาระท่ี 9.1  พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ความเปนมาและเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเขาทํารายการ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท ประกอบดวยธุรกรรมท่ีสําคัญ 4 ธุรกรรมหลัก ดังตอไปน้ี 

1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน  

บริษัทจะเขาทําธุรกรรมขายอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data Center 

แหงท่ี 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคาร

รับรองลูกคา รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารท่ีจอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองนํ้า อาคาร

ปมนํ้าและถังเก็บนํ้า และอุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง (ระบบ cloud 

และระบบ network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) ใหแกกองทรัสต โดยมีมูลคารวมท้ังสิ้นประมาณไม

เกิน 4,800,000,000 บาท  

2. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน  

บริษัทจะเขาทําธุรกรรมใหกองทรัสตใชประโยชนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2877 ซึ่งเปนท่ีตั้งของศูนยปฏิบัติการขอมูล 

(Data Center) โดยรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ท่ีบริษัทเชาจาก บริษัท ปูนซีเมนตไทย (แกง

คอย) (“SCG”) จํากัด พ้ืนท่ี 19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา มีกําหนดระยะเวลาการใหใชประโยชน 25 ป และมี

คาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาจํานวนไมเกิน 40,000,000 บาท 
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3. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน  

บริษัทจะเขาทําธุรกรรมใหกองทรัสต เชาท่ีดินโฉนดเลขท่ี 9977 ซึ่ งเปน ท่ีตั้ งของสถานีไฟฟายอย 

(Substation) พ้ืนท่ี 1 ไร 1 งาน มีกําหนดระยะเวลาการเชา 25 ป และมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาจํานวน

ไมเกิน 2,500,000 บาท  

4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ  

บริษัทจะเขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการตามสัญญาตกลงดําเนินการ ระหวางบริษัทฯ ในฐานะผูใหสัญญา และ

กองทรัสตในฐานะผูรับสัญญา เพ่ือเปนการรับรองและตกลงในการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทฯ ท่ีมีกับกองทรัสต  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวาการเขาทําธุรกรรม

ขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการ เง่ือนไขและขอจํากัดตางๆ เปน

สวนหน่ึงของการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดยท่ีบริษัทไมเสียโอกาสใน

การใหบริการลูกคา เน่ืองจากบริษัทจะนําเงินจากการทําธุรกรรมดังกลาวไปชําระหน้ีสินทางการเงินเพ่ือลดภาระดอกเบ้ีย และ

ไปขยายธุรกิจพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสาํคัญตอประเทศในอนาคต อันจะทําใหบริษัทมีรายไดเตบิโต

อยางมีนัยสําคัญ และสามารถจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนได ซึ่งการพิจารณาจายเงินปนผลจะตองพิจารณาประกอบกับ

แผนการและความตองการใชเงินลงทุนในอนาคต ขอจํากัดทางกฎหมาย การไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรืผูถือหุนของ

บริษัท (แลวแตกรณี) และปจจัยอ่ืนๆอีกดวย  

นอกจากน้ี บริษัทยังสามารถนําเงินไปลงทุนในหนวยทรัสต ซึ่งจะทําใหบริษัทในฐานะผูถือหนวยทรัสต ไดรับ

ผลตอบแทนในธุรกิจดังกลาวในรูปแบบเงินปนผลอีกทางหน่ึงในอนาคต จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการ

เขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยดังรายละเอียดขางตน 

การลงมต ิ: วาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9.2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

ความเปนมาและเหตุผล : ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการ

ไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ประกอบดวยธุรกรรมท่ีสําคัญ 3 ธุรกรรมหลัก ดังตอไปน้ี 

1. การจัดต้ังบริษัทยอย  

บริษัทจะดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอย เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ประเภทบริษัท : บริษัทจํากัด 

วันท่ีจดทะเบียน : ภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 

ทุนจดทะเบียน : ไมต่ํากวา 10,000,000 บาท 

โครงสรางการถือหุน : บริษัทถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

ประเภทธุรกิจ : ผูจัดการกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

แหลงท่ีมาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 
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ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ

กําหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต

ไมจํากัดเพียง ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ  

บริษัทจะเขาทําธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยจะเปนการเชาอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของ

โครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกคา 

รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารท่ีจอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองนํ้า อาคารปมนํ้าและถัง

เก็บนํ้า และอุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง (ระบบ cloud และระบบ 

network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) จากกองทรัสต มีระยะเวลาการเชาไมเกิน 25 ป นับจากวันท่ี

เขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินการ โดยมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันท้ังสิ้น

ประมาณไมเกิน 4,800,000,000 บาท 

3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

ภายหลังจากท่ีกองทรัสตไดจดทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัท และ/หรือ บริษัทยอยของ

บริษัท จะซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต เปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีออกและ

เสนอขายท้ังหมดของกองทรัสตในครั้งแรก  

ท้ังน้ี จํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตข้ึนอยูกับราคาเสนอขายซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความ

ตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ หลายประการ เชน 

สภาวะของตลาดทุนในขณะน้ัน การเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินอ่ืนในชวงน้ัน เปนตน โดยคิดคํานวณบน

สมมติฐานท่ีวาขนาดของกองทรัสตอยูท่ีประมาณไมเกิน 4,800,000,000 บาท โดยคาซื้อหนวยทรัสตท่ีบริษัท 

และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท จะตองชําระใหแกกองทรัสต อยูท่ีประมาณไมเกิน 2,400,000,000 บาท 

ท้ังน้ี จะเปนไปตามขนาดของกองทรัสต 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุนรวมกับเงินท่ีไดรับจากการเสนอขาย

หนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตท้ังหมดท่ีบริษัท 

และ/หรือบริษัทยอยของบริษัท จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย  

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวาการจัดตั้งบริษัทยอย 

การเขาทําธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต เปนสวนหน่ึงของการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต ซึ่งบริษัทยังยังคง

มีสวนรวมในธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การทําธุรกรรมดังกลาวจึงมีความสมเหตุสมผล

และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามความเห็นคณะกรรมการในวาระท่ี 9.1 จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยดังรายละเอียดขางตน 

การลงมต ิวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 



 
 
 
 
 
 
 

   หนา 12 / 15 

 

วาระท่ี 9.3 พิจารณาอนุมัติใหบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยเขาทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเกี่ยวของกับธุรกรรม

กองทรัสต 

ความเปนมาและเหตุผล : ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาทําธุรกรรมจําหนายไปซึ่งทรัพยสินและธุรกรรมการ

ไดมาซึ่งสินทรัพย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของธุรกรรมการจัดตั้งกองทรัสตตามรายละเอียดขางตน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัท และ/หรือบริษัทยอย เขาทําสัญญาและลงนามในสัญญาและ

เอกสารอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต เพ่ือใหธุรกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงไป ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง การ

เขาทํา และ/หรือลงนามในสัญญาและเอกสารดังตอไปน้ี 

ก. เขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน บันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเชาระหวางบริษัท และ SCG บันทึก

ขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดิน สัญญาใหเชาท่ีดินสถานีไฟฟายอย (Substation) สัญญาตกลง

ดําเนินการ สัญญาเชาดําเนินงาน และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทรัสต 

ข. ลงนามในรางหนังสือช้ีชวนและแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และเอกสาร

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ค. เขาทําสัญญารับประกันการจัดจําหนายหนวยทรัสตของกองทรัสต (Underwriting Agreement) 

ง. สัญญากูยืมเงินเพ่ือชําระคาจองซื้อหนวยทรัสต (ถามี) 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและะมัดระวังแลว เห็นวาเขาทําสัญญาและลง

นามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต เปนสวนหน่ึงของการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามความเห็น

คณะกรรมการในวาระท่ี 9.1 จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติอนุมัติใหบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยเขาทํา

สัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต เพ่ือใหธุรกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของสําเร็จลุลวงไป ดัง

รายละเอียดขางตน 

การลงมติ วาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 9.4  พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

 มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับธุรกรรมกองทรัสต 

ความเปนมาและเหตุผล : ตามท่ีไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเขาทําธุรกรรมจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน และธุรกรรมการ

ไดมาซึ่งสินทรัพย ซึ่งเปนสวนหน่ึงของธุรกรรมการจัดตั้งกองทรัสตตามรายละเอียดขางตน ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม รับรองเอกสาร และ/หรือดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและ

เก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง 

ก. กําหนดหรือเปลี่ยนแปลงขอกําหนด เง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวของและเปนประโยชนกับการเขา

ทําธุรกรรมกองทรัสต เพ่ือใหการเขาทําธุรกรรมดังกลาวเสร็จสิ้นลง ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงการแกไข

เปลี่ยนแปลงขอกําหนดหรือมูลคาของธุรกรรมใดๆ ดังท่ีกลาวมาแลวในวาระท่ี 9.1 และ 9.2 ขางตน 

ข. กําหนด แกไขเปลี่ยนแปลง เขาทําและลงนามในสัญญาและเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต 
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โดยหมายความรวมถึงสัญญาแตงตั้งผูบริหารอสังหาริมทรัพยเพ่ือใหบริษัทเขาเปนผูบริหารอสังหาริมทรัพย

สําหรับทรัพยสินของกองทรัสต รวมถึงรับรองเอกสารท่ีเก่ียวของ 

ค. ติดตอ ลงนาม ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสตกับหนวยงาน

ราชการ หรือองคกรกํากับดูแลตางๆ ท่ีเก่ียวของเชน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย เปนตน 

ง. วาจางบุคคลใดๆ เพ่ือดําเนินการท่ีเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการพิจารณาดวยความรอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวาการอนุมัติให

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัต ิลง

นาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต เปนสวนหน่ึงของการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือ

การลงทุนในอสังหาริมทรัพยอินเทอรเน็ตดาตาเซ็นเตอร มีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท ตามความเห็น

คณะกรรมการในวาระท่ี 9.1 จึงเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและ

เก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต ดังรายละเอียดขางตน 

การลงมต ิวาระน้ีจะตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท  

ความเปนมาและเหตุผล : เนื่องจากบริษัทมีแผนพัฒนาการใหบริการที่ครอบคลุมถึงธุรกิจ Digital Life Platform รวมไปถึง

การใหบริการในกลุม Healthcare ท่ีบริษัทจะขยายในอนาคต บริษัทจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพ่ิมเติมวัตถุประสงคของ

บริษัท 1 ขอ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ขอ 41 ประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิต จําหนาย สงออก และประกอบกิจการคาเครื่องมือแพทย 

ความเห็นของกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดขางตน 

การลงมต ิ: ในวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถาม)ี 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนของบริษัท เขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดี ท่ี 13 

สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ช้ันไอที บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศ

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

กรุงเทพมหานคร แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 18 

ท้ังน้ี จากสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทใหความสําคัญเปนอยางยิ่งกับความปลอดภัย

ของผูเขารวมประชุมทุกทาน บริษัทจึงขอความรวมมือใหผูถือหุนพิจารณามอบฉันทะใหกรรมการอิสระเขาประชุมและออกเสียง

แทนตน โดยใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 16 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่ง

สามารถดาวนโหลดไดจาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏ

ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 15 โดยขอใหทานกรอกขอความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงสงคําถามลวงหนาท่ี

เก่ียวกับวาระการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ี ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 12 ใหเลขานุการบริษัทกอนเริ่มประชุม 

ขอใหผูถือหุนศึกษาคําช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเขารวมประชุมตองนํามาแสดง

ในวันประชุม ตามสิ่ งท่ีส งมาดวยลําดับท่ี  13 และ 14 โดยบริษัท  จะดําเนินการประชุมตามขอบังคับของบริ ษัท  

ท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 10 ท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมน้ี 

อน่ึง บริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 (Record Date)  

ในวันจันทรท่ี 13 กรกฎาคม 2563       

     

  ขอแสดงความนับถือ 

 

                
 

 ( นางมรกต กุลธรรมโยธิน ) 

       กรรมการผูจัดการ 

 โดยคําสั่งของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี :  

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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คําบอกกลาวการคุมครองขอมูลสวนบคุคล (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 ซ่ึงอาจรวมถึง สิทธิในการถอน

ความยินยอม สิทธิในการขอเขาถึงและรับขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการแกไขขอมูลสวนบุคคลใหถูกตอง สิทธิในการขอใหลบหรือทําลายขอมูลสวน

บุคคล สิทธิในการขอใหระงับการใชขอมูลสวนบุคคล สิทธิในการขอใหโอนขอมูลสวนบุคคลตามวิธกีารที่กฎหมายกําหนด สิทธิรองเรียน และสิทธิใน

การคัดคานการเก็บรวบรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพุธท่ี 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมไอเน็ต ฮอลล ช้ัน ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร  

เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตดัใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.33 น. 

นายสิรณรงค พิลา (“พิธีกร”) ไดแถลงตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 (“ท่ีประชุม”)  วา ปจจุบันบริษัท 

อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีทุนจดทะเบียนจํานวน 500,041,575 บาท เรียกชําระแลวท้ังสิ้น 

500,041,575 บาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 500,041,575 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เปนหุนสามัญท่ีจําหนายไดแลว 

500,041,575 หุน 

ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 19. ระบุวา ในการประชุมผูถือหุน จะตองประกอบดวยผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผู

ถือหุน (ถามี) เขาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและจะตองมีจํานวนหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมครั้งน้ี มีจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดของบริษัท 500,041,575 หุน ดงัน้ันการนับองคประชุมจะตองมี

จํานวนหุนไมนอยกวา 166,680,525 หุน ในการประชุมครั้งน้ี มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองจํานวน 18 คน และรับมอบฉันทะให

เขามาประชุมแทนจํานวน 14 คน นับจํานวนหุนท่ีถือรวมกันไดท้ังสิ้น 265,234,463 หุน คิดเปนรอยละ 53.04 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท ขอ 19 

เปดการประชุม 

พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผูถือหุน ซึ่งจะตองลงมติในแตละวาระ ดังน้ี 

1. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระได ในบัตรคะแนนท่ีไดรับ 

ณ ตอนลงทะเบียน ท้ังน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือหน่ึงหุนมีหน่ึงเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

2. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 2 วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของ

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียง

หน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

3. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง เห็นดวย และ 

ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

4. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 7 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือ

หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

6. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ หักออกจาก

เสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ันๆ 
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7. ในการลงมติออกเสียงในวาระท่ี 9 และวาระท่ี 10 ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

8. บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี

ออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

9. ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ หักออกจาก

เสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระน้ันๆ 

10. สําหรับผูถือหุนท่ีทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของทานผูถือหุนน้ัน บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงตามความประสงคของ

ทานผูถือหุน บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือการลงมติตามวาระแลว 

11. ในแตละวาระ ยกเวนวาระท่ี 6 เฉพาะผูถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหทานกรุณายกมือ และหากมีผู

ถือหุนไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหผูถือหุนทุกทานลงคะแนนตามท่ีทานประสงคลงในบัตรคะแนนท่ี

บริษัทไดจัดเตรียมไวใหทาน ณ ขณะลงทะเบียน เพ่ือใหเจาหนาท่ีรับบัตรลงคะแนนท่ีกรอกเรียบรอยแลว 

นํามานับคะแนนตอไป 

12. สวนในวาระท่ี 6 ซึ่งเปนวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัทน้ัน ขอใหผูถือหุน และหรือผูรับมอบฉันทะ

ลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทไดจัดไวให พรอมลงลายมือ

ช่ือของทาน เสร็จแลวใหสงคืนใหแกเจาหนาท่ีเพ่ือดําเนินการนับคะแนนตอไป หากผูถือหุนรายใดไมนําสงบัตร

ลงคะแนนดังกลาว จะถือวาเปนการงดออกเสียงลงคะแนน 

13. กรณีดังตอไปน้ี บริษัทจะถือวาเปนบัตรเสียและไมนับเปนคะแนนเสียง 

- บัตรลงคะแนนไมไดระบุการออกเสียงไว หรือไมไดลงลายมือช่ือของทานผูถือหุน 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา แกไขเครื่องหมายหรือขอความท่ีกรอก โดยไมมีลายมือช่ือกํากับ 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระน้ันมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณี Custodian) 

14. การมาประชุมดวยตนเอง การมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได 

15. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุน ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและ

แตงตั้งให Custodian ในประเทศเปนผูดูแลรับฝากและดูแลหุนให สามารถแบงคะแนนเสียงได 

16. หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ประสงคจะแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ขอใหยกมือและขอความกรุณาแจง

ตอท่ีประชุมถึงช่ือของทานผูถือหุน หรือช่ือของทานผูรับมอบฉันทะท่ีประสงคจะเสนอความคิดเห็นหรือซักถาม 

แลวจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม 

ท้ังน้ี ในการบันทึกรายงานการประชุมผูถือหุน บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไมระบุ

ช่ือ-สกุล ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีแสดงความคิดเห็นหรือซักถาม ในแตละประเด็น หากผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะทานใด ตองการใหบริษัทบันทึกช่ือ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผูถือหุน ขอใหแจงความประสงค 

แลวจึงแสดงความคิดเห็น หรือซักถาม 

17. ในกรณีท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนทานใดประสงคจะเดินทางกลับ หรือออกไปทํากิจธุระดาน

นอกหองประชุมในระหวางการลงคะแนนเสียง หากทานประสงคจะลงคะแนนในวาระน้ัน ๆ หรือในวาระท่ี

เหลือท้ังหมดไวลวงหนา ทานสามารถลงคะแนนออกเสียงไดโดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีเจาหนาท่ี

ไดมอบใหแกทานเมื่อขณะลงทะเบียน และสงมอบบัตรลงคะแนนดังกลาวใหแกเจาหนาท่ี เพ่ือรวบรวมไว

สําหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระน้ัน ๆ  

ท้ังน้ี รายละเอียดตามท่ีไดกลาวมาแลวน้ัน เปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับบริษัท 
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พิธีกรไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเก่ียวกับข้ันตอนการลงคะแนน เมื่อไมปรากฏวามีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ

ทานใดซักถาม  

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และ

แนะนํากรรมการเขารวมประชุมในครั้งน้ี 

ปจจุบัน บริษัทมีคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน และมาประชุมในวันน้ีจํานวน 11 ทาน ดังน้ี 

กรรมการท่ีเขาประชุม  

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  

2. ดร. ณรงค ศิริเลิศวรกุล กรรมการ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสีย่งและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

3. นายมรกต เธียรมนตร ี กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา กรรมการ 

5. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  

6. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ กรรมการ 

7. ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ 

10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

กรรมการท่ีลาประชุม 

1. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการ

ตรวจสอบ 

ท้ังน้ีคิดเปนสัดสวนกรรมการท่ีเขารวมประชุมเทากับรอยละ 91.97 

ผูบริหารท่ีเขาประชุม 

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจดัการ  

2. นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รองกรรมการผูจดัการ 

3. นายปยเรศ แซหลี ผูอํานวยการอาวุโส 

4. นางวราภรณ ปนโฑละ ผูอํานวยการอาวุโส 

5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผูอํานวยการอาวุโส 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด 

คุณจินตนา เตชะมนตรีกุล คุณจินตนา มหาวนิช และคณุนิภา ชาวสมุน 

ท่ีปรึกษากฎหมายและผูตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท คนึง แอนด พารทเนอรส อินเตอรเนช่ันแนล คอนซัลแตนทซี จํากัด 

นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร  
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เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนใหผูถือหุนรายยอยเขารวมเปนผูสังเกตการณการ

ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน โดยคุณสรศักดิ์ เจริญวัย ประสงคเขารวมเปนผูสังเกตการณตรวจนับคะแนนดังกลาว 

วาระท่ี 1 เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 

1. บริษัทไดประกาศใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 และเสนอช่ือบุคคลเขา

ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเปนการลวงหนาลงบนเว็บไซตของบริษัท ระหวางวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 

2562 ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาท่ีกําหนด ไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระในการประชุมลวงหนาและไมมีผูถือหุน

เสนอช่ือบุคคลเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

2. ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสราง

พ้ืนฐานซึ่งขณะน้ีอยูในระหวางเตรียมการเพ่ือยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“กองทุนฯ”) และใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(“ธุรกรรมกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน”) เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 น้ัน 

ปจจุบันบริษัทอยูระหวางดําเนินการตามขอหารือจากสํานักงาน กลต. และการเตรียมเอกสารตางๆ 

เพ่ือยื่น filing กับสํานักงาน กลต. ท้ังน้ี คณะกรรมการไดมอบหมายใหฝายบริหารดําเนินการติดตามและรายงาน

ความคืบหนาอยางใกลชิด 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 

ประธานรายงานตอท่ีประชุมวา ตามท่ีบริษัทฯไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 

2562 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแตวันประชุม พรอมท้ังเผยแพร

ทางเว็บไซตของบริษัท (http://ir.inet.co.th/) 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 

ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม 

ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 

ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562   

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2562 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 265,248,963 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0  

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู ถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  

เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกับผลการดําเนินงานประจําป 2561 

ประธานไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2561 ผานทางวีดีทัศน (เทปวีดีทัศนมีความยาว ประมาณ 

5.59 นาที) สรุปไดดังน้ี 

วิสัยทัศน  

• เปนผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีทีช้ันนํา มีความนาเช่ือถือ โดยทําธุรกิจดานนวัตกรรมพ้ืนฐานไอที เพ่ือ

พัฒนาคนไอทีรุนตอไป 

 ภารกิจ 

• เปลี่ยนนวัตกรรมดานไอที ใหเปนบริการแกลูกคาองคกร เพ่ือพัฒนาประเทศสูเศรษฐกิจดิจิทัล  

• ดําเนินธุรกิจท่ีสามารถสรางผลตอบแทนท่ีดีและมีการขยายธุรกิจใหเติบโตตอเน่ืองอยางยั่งยืน 

• ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานใหแกลูกคาคนไทยท่ีมีความปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล ท่ีตั้งศูนยขอมูลในประเทศไทย 

• เปนสมาชิกท่ีดีของสังคม ใสใจตอสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนตอผูมีสวนไดเสียและสังคมโดยรวมอยางแทจริง 

คุณคาหลัก 

• นวัตกรรม (Innovation) เปนบริษัทฯ ท่ีมีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานตองเปนคนชางคิด ชางสังเกต พัฒนา

อยางไมหยุดน่ิง 

• ความเปนกลาง (Neutral) เปนบริษัทฯ ท่ีมีความเปนกลาง ไมฝกใฝฝายใด คนคบแลวสบายใจ พนักงานตองมีแต

บริษัท ไมแบงพรรค แบงพวก มีพวกเดียว 

• ความกระตือรือรน (Energetic) เปนบริษัทฯ ท่ีกระฉับกระเฉง ทํางานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานตองมีความ

กระตือรือรน ทํางานอยางคึกคัก  

• ความซื่อสัตยเช่ือถือไดและยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เปนบริษัทฯ ท่ีไวใจได ทุกคนสบายใจท่ีทําธุรกิจดวย 

พนักงานทุกคนตองมีความซื่อสัตย เปนท่ีนาไววางใจท้ังตองาน ลูกคา เพ่ือนรวมงาน และผูบังคับบัญชา 

INET Roadmap  

• ป 2555 เปดศูนยปฏิบัติการขอมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 

• ป 2556 ใหบริการ Public Cloud  

• ป 2557 เนนการใหบริการตอยอดจากบริการโครงสรางพ้ืนฐานในปจจุบัน 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 

• บริการเช่ือมตออินเทอรเน็ต (Internet Access) 

• บริการ Co-Location 
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ผลการดําเนินงาน 
                                                                หนวย : ลานบาท 

  2559 2560 2561 

รวมสินทรัพย                2,589                 4,207               5,205  

รวมหน้ีสิน                1,236                 2,311               3,382  

รวมสวนของผูถือหุน                 1,353                 1,896               1,823  

รายไดรวม                1,001                 1,541               1,673  

รายไดจากการดําเนินงาน 858  988               1,466  

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ              84             376           153  
 

รายไดแยกตามบริการ 
                                                          หนวย : ลานบาท 

รายไดแยกตามบริการ ป 2559 ป 2560 ป 2561 

Cloud Solutions 430 481 843 

Internet Access 153 213 333 

Co-Location 146 185 209 

EDC Network Pool 28 35 40 

Software Services & Other 101 75 41 

 

กาวยางท่ีสําคัญป 2561 

• บริษัทฯ มีลูกคาเติบโตข้ึน ตั้งแตป 2559 – 2561 จํานวน 810 ราย , 1,405 ราย และ 2,149 ราย ตามลําดับ 

• บริษัทฯ เพ่ิมบริการ Platform ท่ีตอบสนองความตองการของลูกคา 4 แพลตฟอรม และขยายพ้ืนท่ีใหบริการ Co-

location ไปยัง INET-IDC3 Phase 2 

• บริษัทขยายมาตรฐานท่ีเฉพาะเจาะจงกับกลุมลูกคาเพ่ิมข้ึน ไดแก  

- มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) สํ าหรับการใหบริการ Cloud และ Online 

Payment  

- มาตรฐาน ISO 27018:2014 เปนรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย จาก Certification Body 

(SGS) และเปนรายท่ี 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 ษัท  นูทานิกซ  ประเทศไทย จํ ากัด  และ 

Innovative Organization 2018 จากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

• บริษัทไดรับการแตงตั้งจาก เดลล อีเอ็มซี ประเทศไทย เปนผูใหบริการคลาวด ( Cloud Service Provider หรือ 

CSP) รายแรกของประเทศไทย 

• บริษัทรณรงคใหพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชัน โดย

จัดใหพนักงานมีสวนรวมกับโครงการ และเมื่อวันท่ี 12 กุมภาพันธ  2561 ไดรับการรับรองเปนบริษัทใน “โครงการ

แนวรวมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต” 

• บริษัทฯ มีความรับผิดชอบตอสังคม ในป ท่ีผานมา จัดกิจกรรมโครงการ "จิตอาสา ทาสีอุโบสถ ณ วัดปาไผ  
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อ.แกงคอย จ.สระบุรี"  ในวันอังคารท่ี 24 กรกฎาคม 2561  โดยบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และ

บริษัทในเครือ เปดรับสมัครทีมงานจิตอาสาเขารวมกิจกรรม  ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) และ

ชาวบานในชุมชนตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี  ท่ีมีจิตศรัทธาเขารวมโครงการฯถือเปนการบูรณะ

อุโบสถ บํารุงพระพุทธศาสนา และศาสนสถานใหคงอยูกับชุมชนเพ่ือใชในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบตอไป 

• จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนยคอมพิวเตอรฯ” เพ่ือใหความรู ความเขาใจ เปดโลกทัศน

ทางดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยใหกับมหาวิทยาลัยช้ันนํา และหนวยงานตางๆ ใหไดมีโอกาสรับฟงการบรรยายโดย

วิทยากรท่ีมีความรู ความสามารถในดานศูนยคอมพิวเตอรฯ เพ่ือจะไดนําความรูเชิงเทคโนโลยีไปประยุกตใชใหเกิด

ประโยชนตอไป   

• รวมกับ บริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด และชาวบานในชุมชนตําบลบานปา ผูท่ีมีจิตศรัทธา รวมงานทําบุญ

ทอดกฐินสามัคคี ในวันพฤหัสบดีท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวังกวาง ตําบลบานปา อําเภอแกงคอย  

จังหวัดสระบุรี  โดยไดรับการสนับสนุนเงินทําบุญจากผูบริหารและพนักงานของ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  ท้ังน้ี เปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีระหวางบริษัท วัด และชุมชนในการรวม

ทนุบํารุงพุทธศาสนารวมกัน  

• จัดกิจกรรมโครงการ "แยก แลก รัก" แคแยก ก็ไดให โดยการแยกขยะท่ีสามารถรีไซเคิลได และท้ิงลงถังท่ีจัดเตรียม

ไว ตั้งแตวันท่ี 29 กันยายน 2561 – มีนาคม 2562 นําขยะเหลาน้ีไปขายและนําไปจัดกิจกรรมใหเด็กพิการซ้ําซอน 

ณ บานเด็กรามอินทรา ภายในเดือนเมษายน 2562 

• บริษัทฯ สงเสริมการศึกษาไทยผานกิจกรรมแบงปนความรูและประสบการณใหกับนิสิตนักศึกษาและเผยแพร

นวัตกรรมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศใหเกิดประโยชนตอสังคมสูงสุด 

• บริษัทฯ ใหความสําคัญกับบุคลากร มีการพัฒนาพนักงานผานการฝกอบรมท้ังภายในและภายนอกในรูปแบบ

Individual Development Plan 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ โดยมีผูถือหุน

และผูรับมอบฉันทะซักถามในประเด็นตางๆ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. การรับรูรายไดบริการ Cloud ภาพรวมท้ังปมีการเติบโตจากปกอน 75% ซึ่งหากพิจารณารายไตรมาสพบวา  

มีเติบโตในอัตราท่ีไมเทากัน เกิดจากจํานวนลูกคาท่ีใชบริการ Cloud เพ่ิมข้ึนลดลงใชหรือไม  

ตอบ รายไดจากใหบริการ Cloud เดิมในการบันทึกบัญชีจะจัดหมวดเฉพาะอุปกรณ Server Storage เทาน้ัน 

ตอมามีการพัฒนาบริการเพ่ิมเติม อาทิ Platform ของ Cloud , บริการ VDI จึงมีการจัดหมวดการบันทึกบัญชี

ใหม จึงทําใหงบการเงินรายไตรมาสมีอัตราเติบโตท่ีไมเทากัน 

2. ปจจุบันมีคูแขงในตลาดรายใหญท่ีมี Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 มีผลตอการแขงขันในอนาคตหรือไม  

ตอบ การทํา Data Center มาตรฐานระดับ Tier 4 ของคูแขงเปนลักษณะการลงทุนใหเอกชนรายใหญเชาใช 

สําหรับบริษัทการใหบริการจะเนนลูกคาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ซึ่งการสราง Data Center มาตรฐานระดับ 

Tier 3 ของบริษัท จึงเหมาะกับกลุมเปาหมายของบริษัท   

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงแจงตอท่ีประชุมวาทุกทานรับทราบรายงาน

คณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2561 

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2561 
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี  

ประธานมอบหมายใหนายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รองกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานตอท่ีประชุมเก่ียวกับ

รายละเอียดของวาระ โดยนายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รายงานตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ รอบป

บัญชีของบริษัท เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ท้ังน้ี งบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตและผาน

การสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง ดังปรากฏในรายงานประจําป 2561 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนในรูปแบบ

รหัสคิวอารโคด (QR Code) พรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี  

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ป 2561  บริษัทมีสินทรัพย 5,205  ลานบาท เพ่ิมข้ึน 998 ลานบาท หรือ 23.72%  เมื่อเทียบกับ ป 2560  เกิดจาก

การเพ่ิมข้ึนของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ  ซึ่งเปนแผนการลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโต  และการขยายธุรกิจของบริษัทใหเปนไป

อยางตอเน่ือง  บริษัทมีหน้ีสินรวม 3,382 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 1,071 ลานบาท หรือ  46.36%  เมื่อเทียบกับ ป 2560  เกิดจากการ

บริหารจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนใหสอดคลองกับแผนการลงทุน  และรายรับท่ีเกิดข้ึน  ประกอบกับการพิจารณาความสามารถ

ในการชําระหน้ีของบริษัทใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม  สําหรับสวนของผูถือหุน 1,823 ลานบาท ลดลง 3.88% เมื่อเทียบกับป 2560 

เกิดจากการการวัดมูลคาลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 

รายไดตามลักษณะการดําเนินธุรกิจ 

ป 2561 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Cloud Services  จํานวน  843  ลานบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน  362 ลานบาท  

หรือ  75.35%  จากชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมา  เกิดจากการท่ีบริษัทมีบริการ Cloud  หลาย  Platform  และยังมี Service 

on top  อาทิ  VDI  และ  Zimbra Mail  ท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลายกลุม  ประกอบกับบริษัทเปด

โอกาสใหองคกรท่ีมีความสนใจไดทดสอบบริการกอนการตัดสินใจ  จึงทําใหลูกคาเกิดความมั่นใจมากยิ่งข้ึน มีรายไดจากการ

ใหบริการ Co-Location  209  ลานบาท  เพ่ิมข้ึนจํานวน  24  ลานบาท  หรือ 12.70%  จากชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมา  

เน่ืองจากป 2560 บริษัทเปดใหบริการ  INET-IDC3  ทําใหบริษัทมีพ้ืนท่ีในการใหบริการเพ่ิมข้ึน  สงผลตอรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนตามไป

ดวย  ประกอบกับบริษัทพัฒนา  INET-IDC  อยางตอเน่ือง  เพ่ือใหบริการ Co-Location  มีประสิทธิภาพสูงสุด  และเพ่ือให

ลูกคาในทุกระดับเช่ือมั่นในคุณภาพ และบริษัทมีรายไดจากการใหบริการ Internet Access  333  ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 120  

ลานบาท  หรือ 56.51%  เมื่อเทียบจากชวงเวลาเดียวกันในปท่ีผานมา  จากการเติบโตของธุรกิจ  Cloud  และ  Co-Location  

ซึ่งจําเปนตองมี  Network  เปนตัวกลางในการสื่อสาร  เพ่ือใหสามารถเช่ือมโยงการทํางานระหวางกันได  ดวยความสําคัญของ  

Network  บริษัทจึงไดพัฒนา  Service ใหมๆ  ใหสอดคลองกับการใช  Network ในปจจุบัน พรอมท้ังรักษาคุณภาพ  โดยการ

รับประกันคุณภาพดวย  Service Level Agreement (SLA)  99.90%  

กําไรสทุธิ 

ในป 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 153 ลานบาท ลดลงจากป 2560 จํานวน 223 ลานบาท คิดเปน 59.31% 

เน่ืองจากบริษัทมีรายไดจากการขายหุนและรับรูกําไรของบริษัท NETBAY ลดลง 
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งบกระแสเงินสด (หนวย : ลานบาท) 

งบกระแสเงินสด 2559 2560 2561 

1. เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน 117 66 106 

2. เงินสดสุทธิไดมา (ใชไป) ในกิจกรรมลงทุน -632 129 -460 

3. เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 720 -364 355 

4. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธิ (1+2+3) 205 -170 1 

5. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป 8 214 44 

6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป (4+5) 214 44 45 

 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม 

ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี  

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผาน

การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 265,323,963 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0  

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง เห็นดวย 

และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 

ประธานรายงานตอท่ีประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับบริษัท 

ขอ 49 “บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวา รอยละหา (5) ของกําไรสุทธิประจําป........ฯลฯ 

และตามขอบังคับบริษัท ขอ 48 “ภายใตขอบังคับขอ 49 หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกําไร ในกรณีท่ีบริษัท

ยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล เงินปนผลใหแบงตามจํานวนหุน หุนละเทาๆ กัน การจายเงินปนผลตองไดรับ

อนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน…”  

บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไมมีเหตุ

จําเปนอ่ืนใด โดยข้ึนอยูกับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอย และการจายเงินปนผล

น้ันไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานปกติของบริษัท  
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จากผลการดําเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผลกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวน 232,408,746 บาท และหักเงินสํารองตามกฎหมาย (5%)  11,620,437.30 บาท เหลือกําไรสุทธิเพ่ือจายเงินปนผล  

220,788,308.70 บาท เสนอท่ีประชุมพิจารณาการจายปนผลตามนโยบายดังน้ี 

ขอมูลการจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 

รายละเอียดการจายเงินปนผล 2559 2560 2561 

1. กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 83,056,055 313,118,052 232,408,746 

2. หัก สํารองตามกฎหมาย (รอยละ 5) 4,152,802.75 15,655,902.60 11,620,437.30 

3. คงเหลือ กําไรสุทธิเพ่ือจายเงินปนผล (บาท) (1) - (2) 78,903,252.25 297,462,149.40 220,788,308.70 

4. อัตราการจายเงินปนผล (รอยละ) 50.00 21.16 30.00 

5. รวมเงินปนผลจายท้ังสิน้ (บาท)  39,451,626.13 62,938,644.82 66,236,492.61 

6. จํานวนหุน (หุน) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 

7. เงินปนผลประจําปตอหุน (บาท/หุน) (5)/(6) 0.0789 0.1259 0.1325 
 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและ 

การจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 ดังน้ี  

1) จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวนเงิน 11,620,437.30 บาท  

2) จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.1325 บาท โดยคิดจาก

จํานวนหุน 500,041,575 หุน รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 66,236,492.61 บาท 

ท้ังน้ี บริษัทกําหนดใหวันพฤหัสบดีท่ี 2 พฤษภาคม 2562 เปนวันกําหนดรายช่ือผูถือหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล 

(Record Date) และกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรท่ี 17 พฤษภาคม 2562 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม 

ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการ

จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการ

จายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2561 ตามรายละเอียดท่ีไดเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,108,063 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 0  

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู ถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  

เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําป 2562 

ประธานมอบหมายให นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ช้ีแจงขอมูลกรรมการท่ีออก

ตามวาระประจําป 2562 ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุมในวาระน้ีและเปนผูรายงานตอท่ีประชุม 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี กรรมการท่ีพนตําแหนงท้ัง 4 ทานซึ่งถือวาเปนผูมีสวนไดเสียออกจาก

หองประชุม จนกวาการลงมติในวาระน้ีจะเสร็จสิ้น 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับบริษัท ขอท่ี 28 ซึ่งระบุวา “...เมื่อมีการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงโดยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3)  ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูในเวลาน้ัน...”  บริษัทมีกรรมการ

ท้ังสิ้น 12 ทาน ในป 2562 ทําใหกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมผูถือหุนในป 2562 มีจํานวน 4 ทาน 

ปจจุบันมีกรรมการท่ีดํารงตําแหนงครบวาระ 4 ทานดังรายช่ือตอไปน้ี  

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ  กรรมการ  

2. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย  กรรมการอิสระ  

3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 

4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา* กรรมการ  
หมายเหตุ: *นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา เขาเปนกรรมการแทน ดร.อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งโดยมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 

บริษัทไดประกาศบนเว็บไซตของบริษัทในหัวขอนักลงทุนสัมพันธ เพ่ือเชิญชวนใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทระหวางวันท่ี 1 มกราคม 2562 - 31 มกราคม 2562 แตไมมีผูถือหุนรายใด

เสนอรายช่ือบุคคลมายังบริษัท และนายอรัญ เพ่ิมพิบูลย กรรมการอิสระ ไดแสดงความประสงคท่ีจะไมรับการพิจารณาเลือกตั้ง

กลับเขามาดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาความเหมาะสมตาม

ประโยชนสูงสุดแกการดําเนินการของบริษัท โดยพิจารณารายช่ือบุคคลรวมถึงคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอยาง

ครบถวนตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท และมีความเห็นดังน้ี 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ และ นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ท้ัง 2 ทาน เปนกรรมการเดิมซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ 

คุณสมบัติ รวมท้ังมีความรูความสามารถ มีประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท และไมมีลักษณะตองหาม

ตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกท้ัง 

ในปท่ีผานมาบุคคลท้ัง 2 ทาน ไดทุมเทความรูความสามารถ และใหขอช้ีแนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาข้ึนมา

ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหบุคคลท้ัง 2 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

เห็นชอบ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับเขามาเปนกรรมการตอไป 

2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ เปนกรรมการอิสระเดิมท่ีดํารงตําแหนงนอยกวา 3 วาระติดตอกันซึ่งสามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ อีกท้ังไดนําความรูประสบการณ และความเช่ียวชาญ มาให

ขอเสนอแนะอันเปนประโยชนแกบริษัท อันเปนผลใหบริษัทมีการพัฒนาข้ึนมาตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงกรรมการบริษัท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกลับ

เขามาเปนกรรมการตอไป 

3. นายชวลิต จินดาวณิค เปนผูไดรับการเสนอช่ือใหมเปนกรรมการอิสระแทนนายอรัญ เพ่ิมพิบูลย คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาจากทักษะ ความรูความเช่ียวชาญ เพ่ือใหองคประกอบของคณะกรรมการบริษัทเปนไปอยาง

เหมาะสมและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพ่ือเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
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พิจารณาอนุมัติแตงตั้ง เน่ืองจากมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ และมีความรูความสามารถ ประสบการณท่ีเก่ียวของกับบริษัท สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทได  

คณะกรรมการซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสียท่ีเปนกรรมการท่ีครบกําหนดและออกตามวาระไดพิจารณาและ

กลั่นกรองคุณสมบัติ ความรูความสามารถ และประสบการณในดานตางๆ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการท่ีครบวาระท้ัง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนง

กรรมการตออีกวาระหน่ึง และเลือกตั้งให นายชวลิต จินดาวณิค เขามาดํารงตําแหนงกรรมการแทน นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม ไมมี

คําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําป 2562  

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยขอใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะลงคะแนนเห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงในใบลงคะแนนเสียงท่ี

บริษัทฯ ไดจัดไวให พรอมลงลายมือช่ือ เสร็จแลวสงใหแกเจาหนาท่ีรวบรวมใบลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัตกิารเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระประจําป 

2562 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ  ตําแหนงท่ีเสนอ : กรรมการ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,033,063 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 75,000  

บัตรเสีย 0  

2) นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ตําแหนงท่ีเสนอ : กรรมการ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,033,063 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 75,000  

บัตรเสีย 0  

3) นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์  ตําแหนงท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,033,063 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 75,000  

บัตรเสีย 0  
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4) นายชวลิต จินดาวณิค  ตําแหนงท่ีเสนอ : กรรมการอิสระ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,013,063 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0 

งดออกเสียง 95,000  

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู ถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  

เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

ประธานมอบหมายใหนายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เปนผูรายงานตอท่ีประชุม 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เสนอคาตอบแทนท่ีจะ

จายใหแกกรรมการ ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 6,500,000 บาทตอป และคาตอบแทนพิเศษใหแกคณะกรรมการบริษัท

สําหรับป 2561 เปนเงินจํานวน 10,000,000 บาท โดยเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพ่ือเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติตอไป ตามรายละเอียดตอไปน้ี 

1. คาตอบแทนกรรมการประจําป  2562 ประกอบดวยคาเบ้ียประชุมและคาใชจายอ่ืนๆ ของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผูจัดการ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ ซึ่งเทากับป 2561 เปน

จํานวนเงิน 6,500,000 ลานบาท โดยจัดสรรดังน้ีเปนจํานวน 6,500,000 บาท 
คาเบี้ยประชุม ป 2560 ป 2561 ป 2562 

คณะกรรมการ 

-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดอืน 30,000 บาท/คน/เดอืน 30,000 บาท/คน/เดอืน 

-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดอืน 25,000 บาท/คน/เดอืน 25,000 บาท/คน/เดอืน 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดอืน 17,500 บาท/คน/เดอืน 17,500 บาท/คน/เดอืน 

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืน 15,000 บาท/คน/เดอืน 15,000 บาท/คน/เดอืน 

คณะกรรมการชุดยอย 

-ประธานกรรมการชุดยอย 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

-รองประธานกรรมการชุดยอย 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

2. โบนัสกรรมการสําหรับป 2561 เปนจํานวน 10,000,000 บาท  

3. สิทธิประโยชนอ่ืน ๆ : ไมม ี

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนแลว เห็นสมควรเสนอ

ใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการตามท่ีเสนอ 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรบัมอบฉันทะซกัถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ซึ่งกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนและฝายจัดการไดตอบขอซักถามของผูถือหุน โดยสรุปดังน้ี  
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1. ในการกําหนดโบนัสประจําปของกรรมการ ตามขอเท็จจริงในป 2559 จาย 7.3 ลานบาท และในป 2560 จาย 10 

ลานบาท เกิดจากผลการดําเนินงานท่ีดีและการเพ่ิมข้ึนจากกําไรสุทธิในปน้ันๆ ตามลําดับ แตในป 2561 บริษัท

กําไรสุทธิลดลง ยังมีการเสนอจายโบนัสประจําปของกรรมการจํานวน 10 ลานบาทเทากับป 2560 คณะกรรมการ

ควรจะพิจารณาเกณฑการจายโบนัสประจําปของกรรมการใหสอดคลองกับกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริงในปน้ันๆ 

ตอบ ในป 2560 บริษัทมีกําไรเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีกําไรพิเศษจากการขายหุน NETBAY จึงพิจารณาการจายโบนัส

ประจําปของกรรมการเพ่ิมข้ึนจากป 2559 สําหรับในป 2561 บริษัทมีกําไรในสวนน้ีลดลง และเนนการทํากําไร

จากการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งพิจารณาไดจากการเติบโตของรายไดตามท่ีไดนําเสนอในวาระกอนหนาน้ี สวน

หน่ึงเกิดจากความตั้งใจและความสามารถในการตัดสินใจ ในการบริหารงานของคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิภาพ 

จึงเห็นสมควรวาการใหคาตอบแทนคณะกรรมการควรไดจํานวนเทากับป 2560 เมื่อเทียบกับทรัพยสินและกําไร

ของบริษัทท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

2. บริษัทควรกําหนดเกณฑการพิจารณาโบนัสประจําปของกรรมการใหชัดเจนวามีเกณฑอยางไร เปนแรงจูงใจให

คณะกรรมการบริหารงานใหบริษัทมีผลประกอบการท่ีดี และสามารถตอบแทนผูถือหุนในรูปแบบของเงินปนผลได 

3. ขอเสนอการพิจารณาหลักเกณฑการจายคาตอบแทนบริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนฯ ข้ันต่ําจํานวนหน่ึง และมี

ตัวช้ีวัดคาตอบแทนท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลการดําเนินงานในปน้ันๆ ซึ่งทุกสวนไมวาจะเปน พนักงาน คณะกรรมการ

บริษัท และผูถือหุน ควรถือหลักเกณฑเดียวกัน หากบริษัทมีกําไรพิเศษใหถือเปนสัดสวนเพียงเล็กนอย ใหยึดรายได

จากการดําเนินธุรกิจเปนหลัก โดยสรุปคือ หากบริษัทไดกําไรเพ่ิมข้ึนมากจากรายไดจากการดําเนินธุรกิจ พนักงาน 

คณะกรรมการบริษัท และผูถือหุน จะไดผลตอบแทนมากข้ึน  

ตอบ ขอรับขอเสนอนําไปพิจารณา  

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด

คาตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 268,062,563 98.2043 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 4,901,600 1.7957 

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 
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วาระท่ี 8 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 

ประธานมอบหมายใหศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูรายงานตอ 

ท่ีประชุม โดยศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทรฉาย แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัท หมวด 3 การ

ประชุมผูถือหุน ขอ 18 การประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือ ฯลฯ “(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี” และอางถึงตาม 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ขอ 4 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนเลิกจางผูสอบบัญชีของบริษัท เพ่ือเสนอตอผูถือหุน” นอกจากน้ี 

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ไดกําหนดใหบริษัทท่ีออกหลักทรัพยซึ่งมีหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทยจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี ในกรณีท่ีผูสอบบัญชีรายใดปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและ 

แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลวเจ็ดรอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม โดยบริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายน้ัน 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทได เมื่อพนระยะเวลาอยางนอยหารอบปบัญชีติดตอกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด เอ จํากัด ในแนวทางความเปนอิสระ 

และคุณภาพของงานของผูสอบบัญชีในรอบปบัญชี 2561 และความเหมาะสมของคาสอบบัญชีแลว โดยการแตงตั้งในครั้งน้ี 

เปนรอบปบัญชีท่ี 2 ติดตอกันจากรอบปบัญชี 2561 - 2562 จึงเห็นควรเสนอใหแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี 

ซี แอนด เอ จํากัด ดังน้ี  

รายชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 

งบการเงินของบริษัทในรอบ  

7 ปท่ีผานมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 1 ป (2561) 

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 
 

หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ

บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัท ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

โดยผูสอบบัญชีท้ัง 2 ดังกลาว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

ขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชีของบริษัทฯในปท่ีผานมา ดังน้ี 

รายละเอียด ป 2562 ป 2561 

คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,940,000 1,690,000 

หมายเหตุ :  คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะที่จายตามจริง 

คณะกรรมการเห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 ดังน้ี 

1) อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด เอ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2562 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงดังตอไปน้ี เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

รายชื่อผูสอบบัญช ี ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี จํานวนปท่ีลงลายมื่อชื่อรับรอง 

งบการเงินของบริษัทในรอบ  

7 ปท่ีผานมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 1 ป (2561) 

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 
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หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ

บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท 

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี

เก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ โดยผูสอบ

บัญชีท้ัง 2 ดังกลาว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 

2) อนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,940,000 บาท   

ซึ่งคาธรรมเนียมดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาพาหนะท่ีบริษัทจะจายตามจริง ท้ังน้ี บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด เอ 

จํากัด ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับป 2562 ดวย 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ ซึ่งผูสอบบัญชี

และฝายจัดการไดตอบขอซักถามของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ โดยสรุปดังน้ี 

1. คาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากช่ัวโมงการทํางานท่ีเพ่ิมข้ึน หรือราคาตอช่ัวโมงการทํางานเพ่ิมข้ึน 

ตอบ คาสอบบัญชีท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากปริมาณงานท่ีเพ่ิมข้ึน และคาดวาปน้ีจะมีธุรกรรมเพ่ิมข้ึนจากการจัดตั้งกองทุน

รวมโครงสรางพ้ืนฐาน ซึ่งจะตองมีการพิจารณาในรายละเอียดจากการทําธุรกรรมเพ่ิมมากข้ึน  

2. คาธรรมเนียมการสอบบัญชี ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาพาหนะยกเวนคาพาหนะท่ีจายตามจริง หมายความวาอยางไร 

ตอบ คาธรรมเนียมการสอบบัญชีเสนอผูถือหุนเปนคาธรรมเนียมท่ัวไปท่ีผูสอบบัญชีพิจารณาตามเน้ืองาน แตการ

ทํางานของผูสอบบัญชีน้ันจะมีการเรียกเก็บคาเดินทางตามจริงท่ีเดินทางมาปฏิบัติงานกับบริษัท 

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นเพ่ิมเติมแลว ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและ

กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2562 

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด 

เอ จํากัด เปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท ตามรายช่ือตอไปน้ี 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5131 หรือ 

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช ผูสอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4687  

หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายในสํานักงานเดียวกันท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบผูสอบ

บัญชีจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนผูลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ

บริษัท ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ 

โดยผูสอบบัญชีท้ัง 2 ดังกลาว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพยกําหนดและอนุมัติ

คาธรรมเนียมการสอบบัญชีสําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 1,940,000 บาท ซึ่ง

คาธรรมเนียมดังกลาวยังไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและคาพาหนะท่ีบริษัทจะจายตามจริง ท้ังน้ี บริษัท สํานักงานบัญชี  ซี แอนด เอ 

จํากัด ไดรับคัดเลือกเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมสําหรับป 2562 ดวย ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,964,163 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0  

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู ถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงท่ีออกเสียง  

เห็นดวย และ ไมเห็นดวย แตไมนับ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือให

สอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท  

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากการทําธุรกรรมเพ่ือจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน IDCIF (กองทุนฯ) 

ตามท่ีท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2562 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐาน เมื่อวันท่ี 14 

กุมภาพันธ 2562 น้ัน 

ตามธุรกรรมใหเชาทรัพยสินระยะยาว บริษัทฯจะตองกอหลักประกันทางธุรกิจบนอุปกรณระบบ Core Network 

ภายใตพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 อยางไรก็ดี วัตถุประสงคขอ 4 ของบริษัทฯ ยังไมครอบคลุมถึงการกอ

หลักประกันทางธุรกิจ ดังน้ัน จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาแกไขวัตถุประสงคบริษัท ขอ 4  ใหครอบคลุมการกอหลักประกันทางธุรกิจ 

และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท ดังน้ี 

เดิม 

ขาย แลกเปลี่ยน โอน จํานอง จํานํา หรือจําหนายโดยประการอ่ืนใด ท้ังในประเทศและตางประเทศ ให ใหเชา ใหเชา

ชวง โอนสิทธิการเชา รับโอนสิทธิการเชาทรัพยสิน 

แกไขเปน   

ขาย แลกเปลี่ยน โอน จํานอง จํานํา กอหลักประกันทางธุรกิจ หรือหลักประกันไมวาประเภทใดๆ หรือจําหนายโดย

ประการอ่ืนใด ท้ังในประเทศและตางประเทศ ให รับ ใหเชา เชา ใหเชาชวง เชาชวง โอนสิทธิการเชา รับโอนสิทธิการ

เชา หรือจัดการโดยประการอ่ืนซึ่งทรัพยสินใดๆ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และ

แกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท เพ่ือใหครอบคลุมถึงการกอ

หลักประกันทางธุรกิจ 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม 

ไมมีคําถามใดๆ จากผูถือหุนในวาระน้ี ประธานจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท 

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท ขอ 4 และแกไข

เพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,964,163 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ท่ีออกเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 10  พิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 

และเพ่ิมขอบังคับขอใหมเปนขอ 38/1  

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา สืบเน่ืองจากประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุม

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได จึงเห็นควรแกไขขอบังคับโดยแกไข/

เพ่ิมเติมขอ 38 และเพ่ิมขอบังคับใหมเปนขอ 38/1 ดังน้ี 

 ขอความเดิม 

 ขอ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือบุคคลไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนหรือสงมอบใหแกผูรับหรือตัวแทนของผูรับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะประชุมไปยัง

กรรมการไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตใน กรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชนของบริษัท จะแจงการ

นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได 

 ขอความใหม 

 ขอ 38 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการหรือบุคคลไดรับมอบหมายสงหนังสือนัดประชุมโดยทาง

ไปรษณียลงทะเบียนหรือสงมอบใหแกผูรับหรือตัวแทนของผูรับโดยตรง โดยระบุวัน เวลา สถานท่ีและกิจการท่ีจะประชุมไปยัง

กรรมการไมนอยกวา เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตใน กรณีจําเปนรีบดวนเพ่ือรักษาสิทธิและประโยชนของบริษัท จะแจงการ

นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และกําหนดวันประชุมใหเร็วกวาน้ันก็ได ในกรณีท่ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส การสงหนังสือนัด

ประชุมจะสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 

 ในกรณีท่ีเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หนังสือนัดประชุมจะตองระบุโดยชัดแจงวาการดําเนินการประชุมจะ

กระทําโดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และระบุสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ีกรรมการแตละคนจะสามารถเขาถึงเพ่ือการเขาประชุมได 

 เพ่ิมขอบังคับใหม ขอ 38/1 

 ขอ 38/1 การประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะตองเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 

(1) กรรมการท่ีเขาประชุมอยางนอยหน่ึงในสามขององคประชุมตองอยูในท่ีประชุมแหงเดียวกัน และกรรมการท่ี

เขารวมประชุมท้ังหมดจะตองอยูในประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชุม 

(2) กรรมการท่ีเขารวมประชุมจะตองสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหวางกันไดผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

(3) ประธานท่ีประชุมจะตองจัดใหกรรมการท่ีเขารวมประชุมแสดงตนเพ่ือเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส

กอนเขารวมประชุม 

(4) ประธานท่ีประชุมจะตองจัดใหมีการบันทึกเสียง หรือท้ังเสียงและภาพของกรรมการและผูเขารวมประชุมทุกคน

ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 
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(5) การประชุมจะตองเปนไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําหนด 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับ บริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพ่ิมขอบังคับขอใหมเปนขอ 38/1 เพ่ือใหสอดคลองประกาศของคณะรักษา

ความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส 

ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวของ อยางไรก็ตาม 

ไม มี คํ าถามใดๆ  จากผู ถือหุ น ในวาระ น้ี  ประธานจึ งขอให ท่ี ป ระ ชุม พิ จารณ าอนุมั ติ การแก ไข/เพ่ิ ม เติ มข อ บั งคั บ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพ่ิมขอบังคับขอใหมเปนขอ 38/1 เพ่ือใหสอดคลอง

ประกาศของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุม

คณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

พิธีกรไดแจงตอท่ีประชุมวาวาระน้ีตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของ

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมไดพิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการแกไข/เพ่ิมเติมขอบังคับ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย 

จํากัด (มหาชน) โดยแกไขขอ 38 และเพ่ิมขอบังคับขอใหมเปนขอ 38/1 เพ่ือใหสอดคลองประกาศของคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รองรับใหดําเนินการประชุมคณะกรรมการผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 

คิดเปน % ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นดวย 272,964,163 100.0000 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 0 0.0000 

บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสยีงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง 

เห็นดวย ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง เปนฐานคะแนนเสียง 

วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานแจงตอท่ีประชุมวา ในวาระน้ีเปนการพิจารณาในเรื่องอ่ืนๆ หากผูถือหุนมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอ่ืน

นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม ท้ังน้ี เปนไปตามขอบังคับบริษัท ขอ 23 วรรคสอง ระบุวา “เมื่อท่ีประชุมไดพิจารณา

เสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดอาจขอใหท่ี

ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได”  

ประธานได เปดโอกาสใหผู ถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามแสดงขอคิดเห็นในเรื่องอ่ืนๆ  นอกเหนือจาก 

ท่ีกําหนดในวาระท่ีกลาวมาขางตน หรือประสงคจะเสนอเรื่องอ่ืนท่ีประชุมพิจารณา โดยมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซักถามใน

ประเด็นตางๆ โดยสรุปดังน้ี 
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1. ขอสอบถามเรื่องสถานะลูกหน้ีคงคางชําระคาบริการ มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน บริษัทมีแนวทางการจัดการการจัดเก็บ

หน้ีอยางไร 

ตอบ ปจจุบันบริษัทมีลูกคารายใหมเพ่ิมมากข้ึนและเปนลูกคาองคกรท่ีตองจัดการเรื่องกระบวนการในการทํา

สัญญา วางบิลไปจนถึงข้ันตอนการชําระเงิน จึงทําใหเกิดความลาชา แตในสวนลูกคารายเดิม เมื่อผานข้ันตอน

ดังกลาวมาแลวจะชําระคาบริการตามรอบดีข้ึน ท้ังน้ี บริษัทไดกําหนดวิธีการติดตามการชําระคาบริการของลูกคา 

หากเกินกําหนดจะมีการสงจดหมายแจงเตือนใหชําระคาบริการ หากไมปฏิบัติตามบริษัทจะแจงเตือนการระงับ

การใหบริการช่ัวคราว ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวไดถูกระบุไวในสัญญาใหบริการ  

2. จากแนวโนมการเติบโตในการใหบริการตางๆของบริษัท โดยมีบริการ Cloud ท่ีไดรับการตอบรับและเปนท่ีนิยม

ในการใชบริการมากท่ีสุด ณ ปจจุบัน บริษัทจึงไมมีความจําเปนท่ีจะสราง INET-IDC3 ในเฟสถัดไป เพ่ือรองรับ

การใชบริการ Co-location ใชหรือไม 

ตอบ: สําหรับโครงการ INET-IDC3 คาดวาจะยังไมขยายเพ่ิม แตบริษัทมีแผนหาศูนยสํารองขอมูลอีกแหงในระยะ

ถัดไป เพ่ือบริหารความเสี่ยง โดยจะนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตอไป 

3. จากการนําเสนอผลการดําเนินงานปจจุบันบริษัทเริ่มใหบริการ Platform as a Service และ Software as a 

Service การนําเสนอน้ันนํารายไดไปรวมกับการใหบริการ Cloud ในอนาคตหากรายไดดังกลาวเพ่ิมข้ึนอยาง

ชัดเจนจะมีการแยกประเภทออกมาหรือไม 

ตอบ บริษัทจะแยกรายไดจากการใหบริการ Platform as a Service และ Software as a Service หากมีการ

เติบโตข้ึนอยางชัดเจนและมีนัยสําคัญ 

เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก ประธานแจงวา ท่ีประชุมไดพิจารณาระเบียบวาระท้ังหมดตามท่ีกําหนดเสร็จสิ้นแลว  

จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีไดใหเกียรติสละเวลามารวมประชุมในครั้งน้ี และกลาวปดประชุม  

ปดประชุมเวลา 15.43 น. 

 

                         (ศ.ดร.ไพรัช ธัชพงษ) 

                                         ประธานกรรมการ 

  

 

 

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 

รักษาการเลขานุการบริษัท 

 

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสังเขป 

ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล 

อายุ 54 ป 

วันเดือนปเกิด 

สัญชาต ิ  

ท่ีอยู 

1 สิงหาคม 2509 

ไทย 

เลขท่ี 360 ถนนสิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 10700 

ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและ

กํากับดูแลกิจการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผกูพันบริษัท 

วาระการดํารงตาํแหนง  ครั้งท่ี 1 / ป 2560 - ปจจุบัน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลติ  

University of Birmingham, ประเทศอังกฤษ 

- Advance Management Program (AMP174)  

Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Role of the Chairman Program (RCP)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทํางาน 

2562 – ปจจุบัน 

 

2561 – ปจจุบัน 

 

 

- กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 



 

 

2560 – 2562 

 

2560 – ปจจุบัน 

2560 – ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม-ี 

องคกรอ่ืน 

2546 – 2559 

2556 – 2559 

   2559 – ปจจุบัน 

- ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 

- รองผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

- ผูอํานวยการ ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลย ี

- ผูอํานวยการ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาต ิ

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมม-ี 

สัดสวนการเขาประชุมป 2562  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไมม-ี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอแนะของกรรมการ 

สรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งดําเนินการดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา 

ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ มีความรูความสามารถ มี

ประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกท้ังไดทุมเทความรู

ความสามารถและใหขอช้ีแนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาข้ึนมา

ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งให

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสังเขป 

ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย 

อายุ 72 ป 

วันเดือนปเกิด 

สัญชาต ิ  

ท่ีอยู 

6 สิงหาคม 2491 

ไทย 

เลขท่ี 63 ซอยลาดพราว 102 (เปยมจันทร) แขวงพลับพลา  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

ตําแหนงในบริษัท  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตาํแหนง  ครั้งท่ี 1 / ป 2549 – 2552 

ครั้งท่ี 2 / ป 2552 – 2554 

ครั้งท่ี 3 / ป 2554 – 2557 

ครั้งท่ี 4 / ป 2557 – 2560 

ครั้งท่ี 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 มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2514 

- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑติ (บช.บ.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Audit Committee Program 

(ACP) สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)    

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 



 

 

- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ประวัติการทํางาน 

2552 – ปจจุบัน 

    

2549 – ปจจุบัน 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  

2559 – ปจจุบัน 

 

องคกรอ่ืน 

2556 – 2561 

 

2548 – ปจจุบัน 

 

2549 – ปจจุบัน 

 

 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท เจาพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) 

 

- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

บริษัท สหยูเน่ียน จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แพน ราชเทวี กรุป จํากัด (มหาชน) 

- ศาสตราจารยกิตตคิุณคณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมม-ี 

สัดสวนการเขาประชุมป 2562  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

- เขารวมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 

- เขารวมการประชุมรวมระหวางคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไมม-ี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอแนะของกรรมการ 

สรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งดําเนินการดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา 

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนกรรมการอิสระเดิมท่ีมีการดํารงตําแหนง

มา 5 วาระหรือเกินกวา 9 ปติดตอกัน ซึ่งสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระ

และเปนไปตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ อีกท้ังไดนําความรูประสบการณและความ

เช่ียวชาญมาใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนในการกําหนดกลยุทธและนโยบาย

การดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

พิจารณาเลือกตั้งใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสังเขป 

ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ 

อายุ 59 ป 

วันเดือนปเกิด 

สัญชาต ิ  

ท่ีอยู 

16 พฤษภาคม 2504 

ไทย 

เลขท่ี 74 ซอยเทียมบุณอัง ถนนเจริญนคร แขวงคลองตนไทร  

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 

ตําแหนงในบริษัท  กรรมการ ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ และ

กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 

วาระการดํารงตาํแหนง  ครั้งท่ี 1 / ป 2552 – 2554 

ครั้งท่ี 2 / ป 2554 – 2557 

ครั้งท่ี 3 / ป 2557 – 2560 

ครั้งท่ี 4 / ป 2560 – ปจจุบัน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา  

University of Miami, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Financial Statements for Directors (FSD)  

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Advance Management Program (AMP177)  

Harvard Business School, ประเทศสหรัฐอเมริกา  



 

 

ประวัติการทํางาน 

2561 – ปจจุบัน 

 

2552 – ปจจุบัน 

2552 – ปจจุบัน 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน -ไมม-ี 

องคกรอ่ืน 

    2560 – ปจจุบัน 

    2561 – ปจจุบัน 

 

2556 – 2558 

 

2558 – 2560 

 

2560 – 2561 

 

 

- ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
 

 

- กรรมการ บริษัท โครงขายระหวางประเทศและศูนยขอมลูอินเทอรเน็ต จํากัด 

- รองกรรมการผูจดัการใหญ (สายงานกลยุทธองคกร) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจดัการใหญสายงานกลยุทธองคกร  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจดัการใหญสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

- รองกรรมการผูจดัการใหญ (สายงานธุรกิจ NGDC และ NBN) 

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมม-ี 

สัดสวนการเขาประชุมป 2562  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- เขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 9 ครั้ง จาก 10 ครั้ง 

- เขารวมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจัดการ 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

สัดสวนการถือหุนในบริษัท  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

-ไมม-ี 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอแนะของกรรมการ 

สรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งดําเนินการดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา 

นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคณุสมบัติ มีความรูความสามารถ 

มีประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกท้ังไดทุมเทความรู

ความสามารถและใหขอช้ีแนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาข้ึนมา

ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งให

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

ประวัติโดยสังเขป 

ของบุคคลท่ีไดรับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร 

อายุ 73 ป 

วันเดือนปเกิด 

สัญชาต ิ  

ท่ีอยู 

27 พฤศจิกายน 2490 

ไทย 

เลขท่ี 213 ถนนประชาธิปก แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร 10600 

ตําแหนงในบริษัท  รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแล

กิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผูจัดการ 

วาระการดํารงตาํแหนง  ครั้งท่ี 1 / ป 2544 – 2545 

ครั้งท่ี 2 / ป 2545 – 2547 

ครั้งท่ี 3 / ป 2547 – 2550 

ครั้งท่ี 4 / ป 2550 – 2553 

ครั้งท่ี 5 / ป 2553 – 2555 

ครั้งท่ี 6 / ป 2555 – 2557 

ครั้งท่ี 7 / ป 2557 – 2560 

ครั้งท่ี 8 / ป 2560 – ปจจุบัน 

การศึกษา 

 

- ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science  

Syracuse University, ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)   

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 



 

 

- หลักสตูร How to Measure the Success of Corporate Strategy 

(HMS) สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทํางาน 

2562 – ปจจุบัน 

 

2560 – ปจจุบัน 

 

2551 – ปจจุบัน 

2549 – 2562 

 

2544 – ปจจุบัน 

 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

2551 – ปจจุบัน 

 

 

2555 – ปจจุบัน 

2557 – ปจจุบัน 

 

องคกรอ่ืน 

2559 – ปจจุบัน 

 

- กรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

- กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการบริหาร บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 
 
- ประธานกรรมการ บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ บริษัท ซีโอแอล จาํกัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการ บริษัท เธียรสุรตัน จํากัด (มหาชน) 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอรตี ้จํากัด (มหาชน) 

 

- ประธานกรรมการ บริษัท ไทย ดอท คอม จํากัด 

กิจการอ่ืนท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนตอบริษัท 

-ไมม-ี 

สัดสวนการเขาประชุมป 2562  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

- 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 วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

0.002 % 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงตัง้ กรรมการ 

  



 

 

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา 

 

 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาและกลั่นกรองขอเสนอแนะของกรรมการ 

สรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ ซึ่งดําเนินการดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังแลว เห็นวา 

นายสหัส ตรีทิพยบุตร เปนผูทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ มีความรูความสามารถ  

มีประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท ไมมีลักษณะ

ตองหามตามกฎหมาย และปฏิบัติงานในตําแหนงหนาท่ี ใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการบริษัทเปนอยางดีตลอดมา อีกท้ังไดทุมเทความรู

ความสามารถและใหขอช้ีแนะแกบริษัท อันเปนผลทําใหบริษัทมีการพัฒนาข้ึนมา

ตามลําดับ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งให

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตอไปอีกวาระหน่ึง  

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4    

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

การแตงต้ังกรรมการทดแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงเมื่อครบวาระ  

บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถเสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพ่ือเขารับการคัดเลือกเปน

กรรมการ โดยจะประกาศในเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุน จากน้ันคณะกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ จะเปนผูพิจารณาและเสนอช่ือผูท่ีไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหคณะกรรมการบริษัทหรือ  

ท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการ โดยขอบังคับของบริษัทกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนเปน        

ผูแตงตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังน้ี 

1. ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนท่ีตนถืออยู โดยถือวาหน่ึงหุนตอหน่ึงเสียง 

2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูท้ังหมดตามขอ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ ก็

ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

3. บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการท่ีพึง

จะมี ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพ่ือใหไดจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมี 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในสี่ (¾) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหน่ึง   

ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมน้ัน 

 การแตงต้ังกรรมการทดแทนในกรณีท่ีตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  

 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ จะคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหน่ึงซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวาสามในสี่ (¾) ของจํานวนกรรมการท่ียังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการท่ีพนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา  

2 เดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนแทน  

 ท้ังนี้ องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริษัท ตามขอบังคับขอ 25 ใหมีคณะกรรมการบริษัทไมนอยกวา 

11 คน และไมเกิน 15 คน ท้ังน้ี กรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดตองมีถ่ินท่ีอยูในประเทศไทย 

 การแตงต้ังกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย  

 คณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการจะคัดเลือกกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม

เปนกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย แทนตําแหนงกรรมการชุดยอยท่ีวางลง ตามคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในกฎบัตร

คณะกรรมการชุดยอยแตละชุด และนําเสนอรายช่ือตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งตอไป 

 องคประกอบและแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแตงตั้ง

จากกรรมการบริษัท 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัทและเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ

บริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องคประกอบและการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริษัท

เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

  

เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได

นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยเทียบเทากับขอกําหนดข้ันต่ําของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังตอไปน้ี 

 ถือหุนไมเกิน 1% ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม ท้ังน้ี นับรวม

หุนท่ีถือโดยผูเก่ียวของไดแก คูสมรส และบุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ  

 ไมมีสวนรวมในการบริหารงาน รวมทั้งไมเปนลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดรับเงินเดือนประจาํ หรือเปน  

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง โดยตองไมมี

ผลประโยชนหรือสวนไดเสียในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป 

 ไมมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมมีผลประโยชนหรือสวนไดเสีย ไมวาทางตรงหรือทางออม ท้ังในดานการเงิน  

และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะท่ีจะทําให

ขาดความเปนอิสระ 

 ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหารหรือผูถือหุนรายใหญของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจม ี 

ความขัดแยง และไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญ 
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ขอมูลประวัติและประสบการณการทํางานของผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2563 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131) 

อาย ุ

ประวัติการศึกษา 

 

 

 

 

 

ประสบการณ 

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   

• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2S เมทัล จํากัด (มหาชน) 

• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสเอสอารกรุป จํากัด (มหาชน) 

2. นางสาวจินตนา มหาวนิช (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687) 

อาย ุ

ประวัติการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

ประสบการณ 

52 ป  

• บัญชีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

• บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย)  

• ผูสอบบัญชีรับอนุญาต (ท่ีไดรับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติใน

ดานการลงทุน และดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจากกรมการประกันภัย) 

• หุนสวน บริษัท สํานักงานสอบบัญชี ซี แอนด เอ จํากัด    

3. นายนิธีพงษ เตชะมนตรีกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305) 

อาย ุ

ประวัติการศึกษา 

 

 

 

ประสบการณ 

37 ป  

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

• ชนะการแขงขัน Global Social Business Plan Competition (GSVC – SEA) 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

• นักเรียนแลกเปลี่ยน Fresno State University, California 

• รองประธานเจาหนาท่ีบริหารฝายการเงิน บริษัท ซพีีแอล กรุป จํากัด (มหาชน) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

อันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

สําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

 

  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี  

24 มิถุนายน 2563 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) ซึ่งในขณะน้ี

อยูระหวางจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพ่ือการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทรัสต”) รวมท้ังอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนหรือเก่ียวเน่ือง ตลอดจนกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง 

ขอกําหนด เง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองและเปนประโยชนสําหรับการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต ธุรกรรมขาย

ทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน ธุรกรรมตกลงดําเนินการ การจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต (ตามนิยามดานลาง) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การกําหนด แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการ

เขาทําธุรกรรมของกองทรัสต จํานวน และ/หรือ ประเภททรัพยสิน คูสัญญาท่ีเก่ียวของ จํานวนหนวยทรัสตท่ีจะจองซื้อ และ

รายละเอียดท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ (2) การเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหนวยทรัสต รวมถึงสัญญาอ่ืนๆ และเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวกับ

การทําธุรกรรมกองทรัสต (3) การติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน ก.ล.ต. และ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เปนตน รวมถึงมีอํานาจในการลงนามวาจางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

และบุคคลใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมกองทรัสต ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามท่ีจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับเรื่อง

ดังกลาว   

  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเห็นชอบและอนุมัติการเขาทําธุรกรรมเก่ียวกับการไดมาและจําหนายไป 

ซึ่งสินทรัพย ระหวางบริษัทฯ กับกองทรัสต ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

ก. อนุมัติใหเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย โดยอนุมัติการเขาทํารายการท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมขายอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data 

Center แหงท่ี 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility 

อาคารรับรองลูกคา รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารท่ีจอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองนํ้า 

อาคารปมนํ้าและถังเก็บนํ้า และอุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง (ระบบ 

cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) ใหแกกองทรัสต โดยมีมูลคารวมท้ังสิ้น

ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท ท้ังน้ี ทรัพยสินท่ีขายดังกลาวเปนทรัพยสินท่ีใชสําหรับโครงการ INET-

IDC3 เฟส 1 (รวมเรียกวา “ธุรกรรมขายทรัพยสิน”)  

• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมใหกองทรัสตใชประโยชนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2877 ซึ่งเปนท่ีตั้งของศูนย

ปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส1 แกกองทรัสต ซึ่งบริษัทฯ ได

เชาท่ีดินดังกลาวจากบริษัท ปูนซิเมนตไทย (แกงคอย) จํากัด ("SCG") มีพ้ืนท่ีเชาประมาณ 19 ไร 2 งาน 20 
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ตารางวา โดยมีกําหนดระยะเวลาการใหใชประโยชน 25 ป โดยมีคาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาจํานวน 

ไมเกิน 40 ลานบาท (รวมเรียกวา “ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน”) 

• อนุมัติ ใหบริ ษัทฯ เขาทําธุรกรรมให เชา ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 9977 ซึ่ งเปนท่ีตั้ งของสถานีไฟฟายอย 

(Substation) มีพ้ืนท่ีเชาประมาณ 1 ไร 1 งาน โดยมีกําหนดระยะเวลาการเชา 25 ป และมีคาเชาตลอด

อายุสัญญาเชารวมท้ังสิ้นจํานวนไมเกิน 2.5 ลานบาท (รวมเรียกวา “ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน”) 

• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการตามสัญญาขอตกลงดําเนินการ ระหวางบริษัทฯ ในฐานะ

ผูใหสัญญา และกองทรัสต ในฐานะผูรับสัญญา เพ่ือเปนการรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทฯ ท่ีมีกับ

กองทรัสต (“ธุรกรรมตกลงดําเนินการ”)  

  อน่ึง ธุรกรรมขายทรัพยสิน จะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุใน สัญญาซื้อขายทรัพยสิน ระหวางบริษัทฯ  

ในฐานะผูขาย และกองทรัสต ในฐานะผูซื้อ (รวมเรียกวา “สัญญาซ้ือขายทรัพยสิน”) และสัญญาขอตกลงดําเนินการ และ/หรือ สัญญา

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  

  ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน และธุรกรรมตกลง

ดําเนินการ มีขนาดรายการรวมประมาณไมเกิน 4,842.5 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 72.25 ของสินทรัพยรวม

ของบริษัทฯ โดยคํานวณจากเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน (อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอ่ืนๆ ระหวาง 6 เดือนท่ีผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 1 ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ 

ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศ

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมา 

หรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย”) ดังน้ัน 

บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีดังตอไปน้ี  

(1) เปดเผยสารสนเทศและขอมูลเก่ียวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพยฯ  

(2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (Independent Financial Adviser, “IFA”) ใหความเห็นแกผูถือหุนของ

บริษัทฯ เก่ียวกับการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามท่ี

หนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

(3) ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการเขาทํารายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับ

รวมผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการขางตน 

  ท้ังน้ี ธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใหประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดินและธุรกรรมตกลงดําเนินการ ไมถือเปน

รายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 หลักเกณฑในการทํารายการท่ีเก่ียว

โยงกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัท 

จดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน”)  
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ข. อนุมัติใหเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

• อนุมัติใหบริษัทฯ จัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต มีทุนจดทะเบียน ไมต่ํากวา 10 

ลานบาท บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100  

• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมเชาอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet 

Data Center แหงท่ี 3 (“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center 

อาคาร Utility อาคารรับรองลูกคา รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารท่ีจอดรถ อาคาร

ปอมยาม อาคารหองนํ้า อาคารปมนํ้าและถังเก็บนํ้า และอุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของ รวมถึง

อุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง (ระบบ cloud ระบบ network) และสถานีไฟฟายอย (Substation) มี

ระยะเวลาการเชาไมเกิน 25 ป นับจากวันท่ีเขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน โดยมีคาเชา

ตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันท้ังสิ้นไมเกิน 4,800 ลานบาท (รวมเรียกวา “ธุรกรรมเชา

ดําเนินการ”) เพ่ือใชทรัพยสินดังกลาวในการดําเนินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 และการดําเนินการ

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของตอไป 

• อนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตท่ีออกและเสนอขายโดยกองทรัสต โดยอนุมัติให 

บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ ซื้อหนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยทรัสตท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้งแรกของกองทรัสต (“ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต”)  

อน่ึง ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต จะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเชา

เพ่ือดําเนินการ และ สัญญาขอตกลงกระทําการ และ/หรือ สัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

  ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาขนาดการจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต มีขนาดรายการรวม

ประมาณไมเกิน 7,210 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 107.57 โดยคํานวณจากเกณฑมูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

(อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอ่ืนๆ 

ระหวาง 6 เดือนท่ีผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 4 ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง

สินทรัพย โดยบริษัทฯ ไมมีหนาท่ีตองยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) ตอตลาดหลักทรัพย เน่ืองจากรายการ

ดังกลาวเปนรายการท่ีเขาหลักเกณฑไดรับยกเวนการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมทุกขอตามขอ 24 ของประกาศการ

ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1) ธุรกิจท่ีไดมามีลักษณะคลายคลึงกันหรือเสริมกันกับธุรกิจของบริษัทฯ 

(2) บริษัทฯ ไมมีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงในธุรกิจหลักท่ีสําคัญของบริษัทฯ 

(3) บริษัทฯ ภายหลังจากการไดมาซึ่งสินทรัพยจะยังมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(4) ไมมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในคณะกรรมการของบริษัทและในอํานาจการควบคุมบริษัทฯ หรือ 

ผูถือหุนท่ีมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ 

ในการน้ี บริษัทฯ จึงมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปเก่ียวกับการเขาทํารายการไดมาซึ่ง

สินทรัพยดังตอไปน้ี  
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(1) เปดเผยสารสนเทศและขอมูลเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ตอตลาดหลักทรัพย  

(2) แตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ใหความเห็นแกผูถือหุนของบริษัทฯเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพยของ

บริษัทฯ รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตามท่ีหนวยงานกํากับดูแลกําหนด 

(3) ดําเนินการจัดประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติเก่ียวกับการเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ท้ังน้ี 

ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไมนับรวม

ผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสียในการเขาทํารายการขางตน 

ท้ังน้ี ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตไมถือเปนรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามประกาศรายการท่ีเก่ียวโยงกัน 

 

บริษัทฯ จึงขอแจงสารสนเทศเกี่ยวกับการเขาทํารายการดังกลาว ดังตอไปนี้ 

1. วัน เดือน ป ท่ีเกิดรายการ 

1.1 รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใหประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

จะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับกอนตามสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของสําเร็จ

ครบถวนหรือไดรับการผอนผันตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน ท้ังน้ี บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมให

ใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการจะเกิดข้ึนภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2564  

1.2 รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย  

1.2.1   การจัดต้ังบริษัทยอย 

การจัดตั้งบริษัทยอยเพ่ือเขาทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต (“ผูจัดการกองทรัสต”) จะเกิดข้ึนกอน

การดําเนินการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลและรางหนังสือช้ีชวนของกองทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

ท้ังน้ี บริษัทฯ คาดวาการจัดตั้งบริษัทยอยจะเกิดข้ึนภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 

1.2.2   ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

 ธุรกรรมเชาดําเนินการจะเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับกอนตามสัญญาเชาดําเนินการ และ

สัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ สําเร็จครบถวนหรือไดรับการผอนผันตามเง่ือนไขท่ีตกลงกัน ท้ังน้ี บริษัทฯ 

คาดวาธุรกรรมเชาดําเนินการจะเกิดข้ึนภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 

1.2.3   ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะเกิดข้ึนในชวงระยะเวลาจองซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต ซึ่งจะประกาศ

ใหทราบตอไปโดยผูจัดการกองทรัสต ภายหลังจากท่ีคําขอจัดตั้งกองทรัสตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน 

ก.ล.ต. แลว ผูจัดการกองทรัสตจะแจงระยะเวลาจองซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสตใหทราบตอไป 

ท้ังน้ี บริษัทฯ คาดวาธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะเกิดข้ึนภายในไตรมาสท่ี 1 ของป 2564 
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2. คูสัญญาท่ีทํารายการ และความสัมพันธกับบริษัทฯ 

   รายละเอียดของคูสัญญาและความสัมพันธกับบริษัทฯ มีดังตอไปน้ี 

คูสัญญา ประเภทธุรกิจ ความสัมพันธกับบริษัทฯ 

กองทรัสต  ทรัสตเพ่ือการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย 

ในปจจุบัน กองทรัสตยังไมไดจัดตั้งและไมมีความสัมพันธกับ

บริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัท

ฯ ตามนิยามของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไข) มีแผนท่ีจะซื้อ

หนวยทรัสตของกองทรัสต นับรวมกันเปนจํานวนไมเกินรอยละ 

50 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้ง

แรกของกองทรัสต ดังน้ัน ภายหลังจากท่ีกองทรัสตไดจด

ทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. เสร็จเรียบรอยแลว บริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ จะเปนผูถือหนวยทรัสตของ

กองทรัสต นับรวมกันเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยทรัสต ท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดในครั้ งแรกของ

กองทรัสต   

    

ท้ังนี้ ภาพรวมโครงสรางของกองทรัสต จะเปนไปตามแผนภูมิดังตอไปนี้ 
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2.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

2.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน 

ผูขาย    : บริษัทฯ 

ผูซื้อ    : กองทรัสต 

2.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

ผูไดสิทธิ   : กองทรัสต 

ผูใหสิทธิ   : บริษัทฯ 

2.1.3. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 

ผูเชา    : กองทรัสต 

ผูใหเชา   : บริษัทฯ 

2.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

ผูตกลงดําเนินการ  : บริษัทฯ 

คูสัญญาของผูตกลงดําเนินการ : กองทรัสต 

 

2.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

2.2.1. การจัดต้ังบริษัทยอย 

ผูจองซื้อหุน  : บริษัทฯ 

2.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

ผูใหเชา   : กองทรัสต 

ผูเชา    : บริษัทฯ 

2.2.3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

ผูซื้อ    : บริษัทฯ 

ผูขาย    : กองทรัสต  

 

3. ลักษณะโดยท่ัวไป ประเภท และขนาดของรายการ 

3.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

3.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน 

 (1) ลักษณะโดยท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  ภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการ

จดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตเปนทรัสต ตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

จากน้ันกองทรัสตจะนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาวไปชําระคาซื้อทรัพยสินท้ังหมด (รวมถึง

คาใชจายท่ีเก่ียวของ) โดยเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสินกับบริษัทฯ เพ่ือใหกองทรัสตถือกรรมสิทธ์ิใน

ทรัพยสิน ท้ังน้ี รายละเอียดของธุรกรรมขายทรัพยสินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุใน

สัญญาซื้อขายทรัพยสินดังกลาว 
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   ท้ังน้ี ราคาซื้อขายทรัพยสินแกกองทรัสต จะมีมูลคาประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยราคาซื้อ

ขายสุดทายจะข้ึนอยูกับการตกลงกันของ บริษัทฯ และกองทรัสตและกองทรัสตจะชําระเงินเต็มจํานวน

ภายหลังจากท่ีเง่ือนไขบังคับกอนท้ังหมดตามท่ีระบุไวในสัญญาซื้อขายทรัพยสินสําเร็จหรือไดรับยกเวนตาม

เง่ือนไขท่ีตกลงกัน 

 

 (2) ขนาดของรายการ 

  การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยอางอิงขอมูล 

จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณดังตอไปน้ี  

 

(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย  

 

(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 

  ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัทฯ  

 

(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  

 ขนาดของรายการ  =  
มูลคาของสัญญาซื้อขายทรัพยสิน

สินทรัพยรวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท

6,702.78 ลานบาท
 

 

     = ไมเกินรอยละ 71.61  

 

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย 

ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทฯ 

     

3.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

 (1) ลักษณะโดยท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  ภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการ

จดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตเปนทรัสต ตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

จากน้ันกองทรัสต จะนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาวไปชําระคาใชประโยชนท่ีดิน โดยเขา

ทําบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดินกับบริษัทฯ เพ่ือกองทรัสตจะไดสิทธิการใชประโยชนใน

ท่ีดิน ท้ังน้ี รายละเอียดของธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุใน

บันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดินดังกลาว 
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   การใหใชประโยชนท่ีดินแกกองทรัสตดังกลาวขางตน จะมีคาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาเปน

จํานวนประมาณไมเกิน 40 ลานบาท ท้ังน้ี มูลคาสุดทายของบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดินจะ

เปนไปตามท่ีบริษัทฯ และกองทรัสตจะตกลงกัน 

 

 (2) ขนาดของรายการ 

  การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยอางอิงขอมูล 

จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณดังตอไปน้ี  

 

(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย  

 

(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 

  ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท  

 

(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  

 ขนาดของรายการ  =  
มูลคาของบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชที่ดิน

สินทรัพยรวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณไมเกิน 40 ลานบาท

6,702.78 ลานบาท
 

 

     = ไมเกินรอยละ 0.60 

 

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย 

ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัท 

 

3.1.3. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน (ท่ีต้ังของสถานีไฟฟายอย) 

 (1) ลักษณะโดยท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  ภายหลังจากการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตเสร็จสิ้นแลว ผูจัดการกองทรัสตจะดําเนินการ

จดทะเบียนกองทรัพยสินซึ่งเปนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหนวยทรัสตเปนทรัสตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

จากน้ันกองทรัสตจะนําเงินท่ีไดจากการเสนอขายหนวยทรัสตดังกลาวไปชําระคาเชาท่ีดิน โดยเขาทําสัญญา

เชาท่ีดินกับบริษัทฯ เพ่ือกองทรัสตจะไดสิทธิการเชาในท่ีดิน ท้ังน้ี รายละเอียดของธุรกรรมใหเชาท่ีดินจะ

เปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเชาท่ีดินดังกลาว 

   การใหเชาท่ีดินแกกองทรัสตดังกลาวขางตน จะมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเปนจํานวนประมาณไมเกิน 

2.5 ลานบาท ท้ังน้ี มูลคาสุดทายของสัญญาใหเชาท่ีดินจะเปนไปตามท่ีบริษัทฯ และกองทรัสตจะตกลงกัน 
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(2) ขนาดของรายการ 

  การคํานวณขนาดของรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยโดยอางอิงขอมูล 

จากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณดังตอไปน้ี  

 

(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย 

 

(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 

  ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการจําหนายไปซึ่งหลักทรัพยของบริษัท  

 

(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  

 ขนาดของรายการ  =  
มูลคาของสัญญาเชาที่ดิน

สินทรัพยรวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณไมเกิน 2.5 ลานบาท

6,702.78 ลานบาท
 

 

     = ไมเกินรอยละ 0.04  

 

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย 

ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัท 

 

3.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

(1) ลักษณะท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  บริษัทฯ จะตกลงดําเนินการในเรื่องดังตอไปน้ีเพ่ือเปนการรับรองและตกลงในการปฏิบัติหนาท่ีของ

บริษัทฯ ท่ีมีกับกองทรัสตใหเปนไปอยางเรียบรอยและราบรื่น โดยบริษัทฯ ตกลงจะดําเนินการในเรื่องสําคัญ 

เชน 

(ก) ลงทุนซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต (ไมวาจะเปนการซื้อเองโดยบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย

ของบริษัทฯ) และรักษาสัดสวนการถือทรัสตในกองทรัสต ดังกลาว ในสัดสวนตามท่ีไดตกลงกัน

ในภายหลัง 
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(ข) ดําเนินการในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ และปฏิบัติตามสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และสัญญา

ตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกอบกิจการใหบริการ Data Center  

(ค) บริษัทฯ ใหสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) แกกองทรัสต  ในกรณี ท่ี   

บริษัทฯ ประสงคจะใหเชา จําหนาย จาย โอน โครงการท่ีมีอยูในปจจุบันและอาจมีข้ึนในอนาคต 

ใหแกบุคคลภายนอก ภายใตเง่ือนไข และรายละเอียดท่ีจะไดเจรจาและตกลงกันตอไป 

(ง) ขอตกลงอ่ืนๆ และของดเวนกระทําการตามท่ีไดกําหนดในสัญญาตกลงดําเนินการ 

 

 (2) ขนาดของรายการ 

  เน่ืองจากธุรกรรมตกลงดําเนินการเปนรายการท่ีถือเปนสวนหน่ึงของธุรกรรมขายทรัพยสิน เพ่ือเปน

การรับรองการปฏิบัติหนาท่ีของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ในการเขาทําธุรกรรมตกลง

ดําเนินการดังกลาวจากกองทรัสต นอกเหนือจากธุรกรรมขายทรัพยสินขางตน 

 

ท้ังน้ี ธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน และธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

มีขนาดรายการรวมประมาณไมเกินรอยละ 72.25 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ โดยคํานวณจากเกณฑมูลคา

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) โดย

บริษัทฯ ไมมีรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอ่ืนๆ ระหวาง 6 เดือนท่ีผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพยประเภทท่ี 1 ตามท่ีกําหนดในประกาศการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพย  

 

3.2. รายการไดมาซ่ึงทรัพยสิน 

3.2.1. การจัดต้ังบริษัทยอย  

(1) ลักษณะท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  บริษัทฯ จะทําดําเนินการจัดตั้งบริษัท เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

ประเภทบริษัท : บริษัทจํากัด 

วันท่ีจดทะเบียน : ภายในไตรมาสท่ี 4 ของป 2563 

ทุนจดทะเบียน : ไมต่ํากวา 10 ลานบาท 

โครงสรางการถือหุน : บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 

ประเภทธุรกิจ : ผูจัดการกองทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

แหลงท่ีมาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

ท้ังน้ี ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจใน

การกําหนดและ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดตั้งบริษัทยอยของบริษัทฯ 

ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน วัตถุประสงค และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
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 (2) ขนาดของรายการ 

   ขนาดรายการการจัดตั้งบริษัทยอย เพ่ือทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสต มีขนาดรายการเทากับ

ประมาณไมต่ํากวา 10 ลานบาท โดยจะเทากับทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองชําระเพ่ือ

จัดตั้งบริษัทยอย 

 

3.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ  

(1) ลักษณะท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  บริษัทฯ จะทําธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยจะเปนการเชาอาคาร (พรอมสวนควบและงานระบบ) และ 

อุปกรณ จากกองทรัสต ตามท่ีระบุในขอ 4 รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจะไดมาหรือจาํหนายไป มีระยะเวลา

การเชาเปนไปตามท่ีระบุไวในหัวขอยอย 4.2.1 ธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยมีระยะเวลาการเชาไมเกิน 25 ป 

นับจากวันท่ีเขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน และมีคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคา

ปจจุบันท้ังสิ้นประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท   

 

 (2) ขนาดของรายการ 

  การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยอางอิงขอมูลจากงบ

การเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณ ดังตอไปน้ี 

 

(ก) เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

   ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย  

 

(ข) เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 

   ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมใชเปนการไดมาซึ่งหลักทรัพย  

 

(ค) เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  

        ขนาดของรายการ  =  
จํานวนเงินท่ีจะจาย

สินทรัพยรวมของบริษัท
 

 

           =  
 ประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท 

 6,702.78 ลานบาท
   

  

           = ไมเกินรอยละ 71.61 

 

(ง) เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย 

        ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทฯ 
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ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมเชาดําเนินการ โดยวิธีเปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มีขนาดของ

รายการเทากับประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 71.61 ของสินทรัพยรวม 

 

3.2.3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต   

 (1) ลักษณะท่ัวไปและประเภทของรายการ 

  ภายหลังจากท่ีกองทรัสตไดจดทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย

ของบริษัทฯ จะซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต เปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีออก

และเสนอขายท้ังหมดของกองทรัสตในครั้งแรก  

  ท้ังน้ี จํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตข้ึนอยูกับราคาเสนอขายซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณ

ความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และข้ึนอยูกับปจจัยอ่ืนๆ หลายประการ 

เชน สภาวะของตลาดทุนในขณะน้ัน การเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินอ่ืนในชวงน้ัน เปนตน โดยคิดคํานวณ

บนสมมติฐานท่ีวาขนาดของกองทรัสต อยูท่ีประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยคาซื้อหนวยทรัสตท่ีบริษัทฯ 

และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสต อยูท่ีประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท ท้ังน้ี 

จะเปนไปตามขนาดของกองทรัสต 

อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุนรวมกับเงินท่ีไดรับจากการเสนอ

ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตท้ังหมดท่ี

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย 
  

 (2) ขนาดของรายการ 

  การคํานวณขนาดรายการตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยอางอิงขอมูลจาก 

งบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียดการคํานวณ ดังตอไปน้ี 

 

(ก)  เปรียบเทียบมูลคาของสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิ

  ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากกองทรัสต ยังไมไดจัดตั้งและไมมีผลประกอบการ  

 

(ข)  เปรียบเทียบกําไรสุทธิจากการดําเนินงาน 

  ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากกองทรัสต ยังไมไดจัดตั้งและไมมีผลประกอบการ  

 

(ค)  เปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน  

  ขนาดของรายการ  =  
จํานวนเงินท่ีคาดวาตองชําระ

สินทรัพยรวมของบริษัท
 

 

     =  
ประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท

6,702.78 ลานบาท
 

 

     = ไมเกินรอยละ 35.81 
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   ท้ังน้ี เมื่อพิจารณาขนาดธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต โดยวิธีเปรียบเทียบมูลคารวมของสิ่งตอบแทน มี

ขนาดของรายการเทากับประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท ซึ่งคิดเปนรอยละ 35.81ของสินทรัพยรวม ท้ังน้ี 

ราคาจองซื้อจะข้ึนอยูกับขนาดรายการของธุรกรรมขายทรัพยสินซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได ตามท่ีไดระบุ

ขางตนแลว 

 

(ง)  เปรียบเทียบมูลคาของหลักทรัพย 

        ไมนํามาปรับใชเน่ืองจากไมมีการออกหลักทรัพยของบริษัทฯ  

 

  ท้ังน้ี การจัดตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต มีขนาดรายการรวม

ประมาณไมเกิน 7,210 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณไมเกินรอยละ 107.57 โดยคํานวณจากเกณฑมูลคารวม

ของสิ่งตอบแทน (อางอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563) โดยบริษัทฯ

ไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอ่ืนๆ ระหวาง 6 เดือนท่ีผานมา รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการไดมาซึ่ง

สินทรัพยประเภทท่ี 4  ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยบริษัทฯ ไมมีหนาท่ีตองยื่นคํา

ขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหม (Relisting) ตอตลาดหลักทรัพยฯ เน่ืองจากรายการดังกลาวเปนรายการท่ีเขา

หลักเกณฑไดรับยกเวนการยื่นคําขอใหพิจารณารับหลักทรัพยใหมทุกขอตามขอ 24 ของประกาศการไดมาหรือ

จําหนายไปซึ่งสินทรัพย ตามรายละเอียดขางตน 

 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ีจะไดมาหรือจําหนายไป 

4.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

4.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน 

บริษัทฯ และกองทรัสต จะเขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน โดยบริษัทฯ จะขายอาคาร (พรอมสวนควบ

และงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center อาคาร Utility 

อาคารรับรองลูกคา รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกคา อาคารท่ีจอดรถ อาคารปอมยาม อาคารหองนํ้า 

อาคารปมนํ้าและถังเก็บนํ้า และอุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง (ระบบ 

cloud และระบบ network) ท้ังน้ี รายละเอียดของรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามธุรกรรมขายทรัพยสิน 

มีดังน้ี 

ลําดับ ธุรกรรม ทรัพยสิน มูลคาตามบัญชีโดยประมาณ  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 (ลานบาท) 

1. ขายอาคารและสวนควบ 

รวมท้ังงานระบบตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ ซึ่งติดตั้งอยู

ในอาคารหรือบรเิวณ

ท่ีตั้งของโครงการ 

(1) อาคารศูนยขอมลู  

         (Data Center) 

243.45 
(2) อาคาร Utility 

(3) อาคารรับรองลูกคา 

         (Customer Center) 

(4) อาคารท่ีจอดรถ 
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ลําดับ ธุรกรรม ทรัพยสิน มูลคาตามบัญชีโดยประมาณ  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 (ลานบาท) 

(5) อาคารปอมยาม 

(6) อาคารหองนํ้า 

(7) อาคารปมนํ้าและถังเก็บนํ้า 

(8) งานโครงสรางอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(9) งานระบบไฟฟา 

497.35 

 

(10) งานระบบปรับอากาศ 

(11) งานระบบปองกันอัคคีภัย 

(12) งานระบบตรวจจับนํ้ารั่ว 

(13) งานระบบจายนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(14) งานระบบสายเคเบิล 

(15) งานระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(16) งานระบบความปลอดภัย 16.22 

  (17) อาคาร Substation 74.92 

2. ขายอุปกรณและงาน

ระบบท่ีเก่ียวของ 

ตู Rack และอุปกรณการเช่ือมตอ

อ่ืนๆ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง  
1,399.66 

3. สัญญาเชาท่ีดินสถานี

ควบคุมไฟฟา 

(Substation) 

สถานีควบคุมไฟฟา (Substation) 

1.56 

รวมมูลคาท้ังสิ้น 2,233.16 

 

4.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

บริษัทฯ และกองทรัสตจะเขาทําบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดิน โดยบริษัทฯ จะให

ใชประโยชนท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2877 ซึ่งเปนท่ีตั้งของศูนยปฏิบัติการขอมูล (Data Center) ซึ่งรวมถึงอาคาร

โครงการ INET-IDC3 เฟส1 แกกองทรัสต ซึ่งบริษัทฯ ไดเชาท่ีดินดังกลาวจาก SCG โดยมีพ้ืนท่ีเชาประมาณ 

19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา  

4.1.3. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 

บริษัทฯ และกองทรสัตจะเขาทําสัญญาใหเชาท่ีดิน โดยบริษัทฯ จะใหเชาท่ีดินโฉนดเลขท่ี 9977 ซึ่ง

เปนท่ีตั้งของสถานีไฟฟายอย (Substation) แกกองทรัสต โดยมีพ้ืนท่ีเชาประมาณ 1 ไร 1 งาน  

4.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

ไมมีการจําหนายทรัพยสินในธุรกรรมตกลงดําเนินการ 
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4.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

4.2.1. การจัดต้ังบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีจัดตั้งข้ึนใหมจํานวนท้ังสิ้นไมต่ํากวา 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของ

เงินลงทุนท้ังหมดในบริษัทยอย 

4.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

บริษัทฯ และกองทรัสต จะเขาทําสัญญาเชาดําเนินการ โดยบริษัทฯ จะเชาอาคาร (พรอมสวนควบ

และงานระบบ) ของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบดวย อาคาร Data Center และอาคาร Utility 

รวมถึงทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกคา เชาอาคารรับรองลูกคา และอุปกรณและงานระบบท่ีเก่ียวของ รวมถึง

อุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง หองนํ้า ปมนํ้า และสถานีควบคุมไฟฟา (Substation) จากกองทรัสต เพ่ือใชในการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งระยะเวลาของสัญญาเชาดําเนินการมีกําหนดระยะเวลาการเชาประมาณ 25 ป นับ

จากวันท่ีเขาทําธุรกรรมภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน ภายใตรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในสัญญาเชา

ดําเนินการ โดยรายละเอียดของรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามธุรกรรมเชาดําเนินการ มีดังน้ี 

ลําดับ ธุรกรรม ทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี

โดยประมาณ  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 (ลานบาท) 

1. เชาอาคารและสวน

ควบ รวมท้ังงาน

ระบบตางๆ ท่ี

เก่ียวของ 

(1) อาคารศูนยขอมลู (Data 

Center) 

243.45 

(2) อาคาร Utility 

(3) อาคารรับรองลูกคา 

(Customer Center) 

(4) อาคารท่ีจอดรถ 

(5) อาคารปอมยาม 

(6) อาคารหองนํ้า 

(7) อาคารปมนํ้าและถังเก็บนํ้า 

(8) งานโครงสรางอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

(9) งานระบบไฟฟา 

497.35 

(10) งานระบบปรับอากาศ 

(11) งานระบบปองกันอัคคีภัย 

(12) งานระบบตรวจจับนํ้ารั่ว 

(13) งานระบบจายนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(14) งานระบบสายเคเบิล 

(15) งานระบบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
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ลําดับ ธุรกรรม ทรัพยสิน มูลคาตามบัญชี

โดยประมาณ  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 (ลานบาท) 

(16) งานระบบความปลอดภัย 16.22 

(17) อาคาร Substation 74.92 

2. เชาอุปกรณและงาน

ระบบท่ีเก่ียวของ 

ตู Rack และอุปกรณการเช่ือมตอ

อ่ืนๆ รวมถึงอุปกรณเทคโนโลยีข้ันสูง 
1,399.66  

3. สัญญาเชาท่ีดินสถานี

ควบคุมไฟฟา 

(Substation) 

สถานีควบคุมไฟฟา (Substation) 

1.56 

 รวมมลูคาท้ังสิ้น 2,233.16 

     

4.2.3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

       ธุรกรรมซื้อหนวยทรสัต มรีายละเอียดดังตอไปน้ี  

      รายละเอียดของสินทรัพย 

  กองทรัสตจะจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนเปนทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ลงทุนในทรัพยสินท่ีมีการจัดหาผลประโยชนในรูปแบบคาเชา กองทรัสตจะมีการจําหนายหนวยทรัสตใหแก 

ผูลงทุนเปนการท่ัวไป และกองทรัสตจะจายเงินปนผลและเงินคืนทุนใหแกนักลงทุนอยางสม่ําเสมอตามผล

ประกอบการท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต  

ท่ีจะจัดทําข้ึนตอไป 

  โดยภายหลังจากท่ีกองทรัสตไดจดทะเบียนจัดตั้งกับสํานักงาน ก.ล.ต. แลว บริษัทฯ และ/หรือ บริษัท

ยอยของบริษัทฯ จะเขาทําธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีออก

และเสนอขายท้ังหมดของกองทรัสตในครั้งแรก ซึ่งมีมูลคาอยูท่ีประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท ข้ึนอยูกับ

มูลคาหนวยทรัสตท่ีออกและเสนอขายครั้งแรกท้ังหมดของกองทรัสตท่ีประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท 

   อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุนรวมกับเงินท่ีไดรับจากการเสนอ

ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตท้ังหมด 

ท่ีบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย 
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5. มูลคารวมของสินทรัพยหรือสิ่งตอบแทน วิธีการชําระเงินและเง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆ ตามท่ีตกลงกัน 

5.1. มูลคารวมของสินทรัพยหรือสิ่งตอบแทน 

5.1.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

 (1) ธุรกรรมขายทรัพยสิน  

  มูลคาของสินทรัพยของธุรกรรมขายทรัพยสินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุใน

สัญญาซื้อขายทรัพยสิน และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพ่ือเขาทํา

สัญญาดังกลาวตอไป ท้ังน้ี ราคาซื้อขายทรัพยสินจะอยูท่ีประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยราคาซื้อขาย

ทรัพยสินสําหรับธุรกรรมดังกลาว จะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณา

จากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะน้ัน เปนตน  

(2) ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน  

มูลคาของธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในบันทึก

ขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดิน และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะได

ตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ท้ังน้ี คาใชประโยชนตลอดอายุสัญญาจะอยูท่ีประมาณไมเกิน  

40 ลานบาท โดยคาใชประโยชนในธุรกรรมดังกลาว จะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ี

เก่ียวของ โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะน้ัน เปนตน 

(3) ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน  

  มูลคาของธุรกรรมใหเชาท่ีดินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาใหเชาท่ีดิน 

และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป 

ท้ังน้ี คาเชาตลอดอายุสัญญาจะอยูท่ีประมาณไมเกิน 2.5 ลานบาท โดยคาเชาสําหรับธุรกรรมดังกลาว  

จะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึง สภาวะ

ของตลาดในขณะน้ัน เปนตน 

 (4) ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

  ธุรกรรมตกลงดําเนินการเปนสวนหน่ึงของธุรกรรมขายทรัพยสินเพ่ือเปนการรับรองการปฏิบัติหนาท่ี

ของบริษัทฯ ท้ังน้ี บริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ ในการเขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการดังกลาว  

5.1.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

 (1) การจัดตั้งบริษัทยอย 

  บริษัทฯ จะไดมาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งข้ึนใหมในจํานวนไมต่ํากวา 10 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 100 ของเงินลงทุนท้ังหมดในบรษัิทยอยดังกลาว  
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(2) ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

      มูลคารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมเชาดําเนินการจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุ

ในสัญญาเชาดําเนินการ และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกัน 

เพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ท้ังน้ี คาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันท่ีจะมีมูลคาอยูท่ี

ประมาณ ไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยคาเชาสําหรับธุรกรรมดังกลาวจะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวาง

คูสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะน้ัน เปนตน  

 (3) ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต 

  มูลคารวมของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะข้ึนอยูกับจํานวนหนวยทรัสตท่ีบริษัทฯ  

และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะซื้อ ซึ่งบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ วางแผนจะจองซื้อ

หนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท่ีออกและเสนอขายท้ังหมดของกองทรัสต

ในครั้งแรก ท้ังน้ี มูลคาของราคาซื้อสุดทายข้ึนอยูกับราคาเสนอขายสุดทายซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจ

ปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และข้ึนอยูกับปจจัยหลาย

ประการ เชน สภาวะของตลาดทุนในขณะน้ัน การเสนอขายผลิตภัณฑทางการเงินอ่ืนในชวงน้ัน เปนตน  

   ท้ังน้ี คิดคํานวณบนสมมติฐานท่ีวาขนาดของกองทรัสต อยูท่ีประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท โดย

บริษัทฯ จะดําเนินการใหบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ เปนผูซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสต อยูท่ี

ราคาประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท 

   อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุนรวมกับเงินท่ีไดรับจากการเสนอ

ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตท้ังหมดท่ี

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย 

5.2. วิธีการชําระเงิน 

5.2.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

(1) ธุรกรรมขายทรัพยสิน  

กองทรัสตจะนําเงินท่ีระดมทุนไดมาชําระราคาซื้อทรัพยสินท้ังหมดในคราวเดียว โดยวิธีการชําระเงิน

จะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

โดยบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป  

(2) ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

กองทรัสต จะนําเงินท่ีระดมทุนไดมาชําระคาใชประโยชนท่ีดินท้ังหมดในคราวเดียว โดยวิธีการชําระ

เงินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใชท่ีดิน  

และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทฯ และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป   
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(3) ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 

กองทรัสต จะนําเงินท่ีระดมทุนไดมาชําระคาเชาท่ีดินท้ังหมดในคราวเดียว โดยวิธีการชําระเงินจะ

เปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาใหเชาท่ีดินสถานีไฟฟายอย (Substation) และ/หรือ

สัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทฯ และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป  

 

(4) ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

ไมมีการชําระเงินระหวางกองทรัสต กับบริษัทฯ เน่ืองจากบริษัทฯ ไมไดรับคาตอบแทนใดๆ จากการ

เขาทําธุรกรรมน้ีจากกองทรัสต   

 

5.2.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

(1) การจัดตั้งบริษัทยอย 

  บริษัทฯ จะใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการจองซื้อหุนท่ีออกใหมของบริษัทยอยดังกลาว  

(2) ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

  บริษัทฯ จะนํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานท่ีมีในปจจุบันและอนาคตมาชําระคาเชาดําเนินการ 

โดยการชําระคาเชาเปนรายเดือน และ/หรือรายป โดยข้ึนอยูกับรายการหรือการตกลงกัน ท้ังน้ี วิธีการชําระ

เงินจะเปนไปตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเชาดําเนินการ และ/หรือสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป  

(3) ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต 

  วิธีการชําระเงินของธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตจะเปนไปตามเง่ือนไขท่ีผูจัดการกองทรัสตจะกําหนด 

ท้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีระบุในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตท่ีจะจัดทําข้ึนตอไป 

 

6. มูลคาของสินทรัพยท่ีจะมีการไดมาหรือจําหนายไป 

6.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

6.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน 

มูลคาของสินทรัพยท่ีจะจําหนายไปในธุรกรรมขายทรัพยสิน มีขนาดของรายการอยูท่ีประมาณไมเกิน 

4,800 ลานบาท โดยราคาขายทรัพยสินสุดทายจะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ 

โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงภาวะของตลาดในขณะน้ัน เปนตน 

6.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

มูลคาของสินทรัพยท่ีจะจําหนายไปในธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน มีขนาดของรายการอยูท่ีประมาณ

ไมเกิน 40 ลานบาท โดยมูลคาสุดทายจะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ  
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6.1.3. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 

มูลคาของสินทรัพยท่ีจะจําหนายไปในธุรกรรมใหเชาท่ีดิน มีขนาดของรายการอยูท่ีประมาณไมเกิน 

2.5 ลานบาท โดยมูลคาสุดทายจะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ 

6.1.4. ธุรกรรมการตกลงดําเนินการ 

 ไมมีการคํานวณมูลคา 

 

6.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

6.2.1. การจัดต้ังบริษัทยอย 

มูลคาของสินทรัพยท่ีจะไดมาในธุรกรรมการจัดตั้งบริษัทยอย คือ เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีจัดตั้งข้ึน

ใหมจํานวนท้ังสิ้นไมต่ํากวา 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 100 ของเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัทยอย   

6.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

มูลคาของคาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันจะมีมูลคาอยูท่ีประมาณไมเกิน 4,800 

ลานบาท โดยราคาเชาดําเนินการสุดทายจะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ  

โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสภาวะของตลาด ณ ขณะน้ัน เปนตน   

6.2.3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

มูลคาของสินทรัพยท่ีจะไดมาในธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต จะข้ึนอยูกับราคาเสนอขายสุดทายของ

หนวยทรัสตของกองทรัสต ซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุน

สถาบัน (Bookbuilding) และข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาวะของตลาดทุนในขณะน้ัน โดยบริษัท

ฯ และ/หรือ บริษัทยอยของบริษัทฯ วางแผนจะจองซื้อหนวยทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวน

หนวยทรัสตท้ังหมดของกองทรัสตท่ีออกและเสนอขายในครั้งแรก ท้ังน้ี หากคิดจากสมมติฐานท่ีขนาดของ

กองทรัสตเทากับประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท มูลคาของสินทรัพยท่ีจะไดมาในธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต 

จะมีมูลคาอยูท่ีประมาณไมเกิน 2,400 ลานบาท 

  อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีกองทรัสตมีการกูยืมเงินเพ่ือใชในการลงทุนรวมกับเงินท่ีไดรับจากการเสนอ

ขายหนวยทรัสต มูลคาการเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสต และจํานวนเงินคาซื้อหนวยทรัสตท้ังหมดท่ี

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะตองชําระใหแกกองทรัสตก็อาจลดลงตามสัดสวนดวย 

7. เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาของสิ่งตอบแทน 

7.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

  



หนา 21 ของ 24 

7.1.1. ธุรกรรมขายทรัพยสิน 

เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาของสินทรัพยตามธุรกรรมขายทรัพยสินจะเปนไปตามขอกําหนดและ

เง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาซื้อขายทรัพยสิน ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญา

ดังกลาวตอไป ท้ังน้ี ขนาดของรายการอยูท่ีประมาณไมเกิน 4,800 ลานบาท (ข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกัน

ระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะน้ัน)  

7.1.2. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาของสินทรัพยตามธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน จะเปนไปตาม

ขอกําหนดและเ ง่ือนไขตามท่ีระบุในบันทึกขอตกลงการชําระคาตอบแทนการใช ท่ีดิน ซึ่ งบริ ษัทฯ  

และกองทรัสต จะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ท้ังน้ี ขนาดของรายการอยูท่ีประมาณไมเกิน  

40 ลานบาท (ข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ)  

7.1.3. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 

เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาของสินทรัพยตามธุรกรรมใหเชาท่ีดิน (ในสวน Substation) จะเปนไป

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาใหเชาท่ีดิน (ในสวน Substation) ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสต 

จะไดตกลงกันเพ่ือเขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ท้ังน้ี ขนาดของรายการอยูท่ีประมาณไมเกิน 2.5 ลานบาท 

(ข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ)   

7.1.4. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

ธุรกรรมตกลงดําเนินการเปนเพียงสวนหน่ึงของธุรกรรมขายทรัพยสิน เพ่ือรับรองการปฏิบัติหนาท่ี

ของบริษัทฯ ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมมีคาตอบแทนใดๆ จากกองทรัสต ในการเขาทําธุรกรรมตกลงดําเนินการ  

 

7.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

7.2.1. การจัดต้ังบริษัทยอย 

รายละเอียดและจํานวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีจะทําหนาท่ีเปนผูจัดการกองทรัสตจะถูกกําหนด

โดยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

7.2.2. ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคารวมของสิ่งตอบแทนของสินทรัพยตามธุรกรรมเชาดําเนินการจะเปนไป

ตามขอกําหนดและเง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเชาดําเนินการ ซึ่งบริษัทฯ และกองทรัสตจะไดตกลงกันเพ่ือ

เขาทําสัญญาดังกลาวตอไป ท้ังน้ี คาเชาตลอดอายุสัญญาเชาเมื่อคิดเปนมูลคาปจจุบันจะมีมูลคาอยูท่ีประมาณ

ไมเกิน 4,800 ลานบาท โดยจะข้ึนอยูกับการเจรจาตกลงกันระหวางคูสัญญาท่ีเก่ียวของ โดยพิจารณาจาก

ปจจัยท่ีเก่ียวของ รวมถึงสภาวะของตลาดในขณะน้ัน เปนตน  
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7.2.3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

มูลคาของสิ่งตอบแทนของธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต จะข้ึนอยูกับราคาเสนอขายสุดทายของหนวยทรัสต

ของกองทรัสต ซึ่งจะกําหนดโดยวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหนวยทรัสตของนักลงทุนสถาบัน 

(Bookbuilding) และข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ เชน สภาวะตลาดทุนในขณะน้ัน  

 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาจะเกิดกับบริษัทฯ 

บริษัทฯ จะไดรับเงินจากการขายทรัพยสินท้ังหมดจากการจัดตั้งกองทรัสต ซึ่งจะชวยใหบริษัทฯ มีเงินทุนเพ่ือใช

สําหรับการลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ของบริษัทฯ และมีสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน รวมถึงใชเปนทุนใน

การขยายธุรกิจดานอ่ืนๆของบริษัทฯ เพ่ือสรางรายไดในอนาคตและจะสามารถนําเงินทุนท่ีไดไปใชจายชําระคืน

เงินกูหรือหรือหน้ีสินท่ีมีอยูในปจจุบัน ท้ังน้ี ภายหลังจากบริษัทฯ เขาทําสัญญาเชาดําเนินการกับกองทรัสตแลว 

บริษัทฯ จะนําสินทรัพยท่ีเชากลับจากกองทรัสตในการใหบริการ Data Cener กับผูรับบริการท่ัวไปท้ังท่ีมีอยู ณ วัน

เขาลงทุน และผูรับบริการท่ีจะเขามาใชบริการในอนาคต  

นอกจากน้ี ภายหลังจากธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตเสร็จสมบูรณ บริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ จะเขาเปน

ผูถือหนวยทรัสตหลักของกองทรัสต สงผลใหบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอยของบริษัทฯ ยังคงไดรับผลประโยชนตาม

สัดสวนการเขาลงทุนในกองทรัสต โดยจะไดรับรายไดในรูปแบบของเงินปนผล และ/หรือเงินลดทุนจากกองทรัสต 

รวมไปถึงโอกาสท่ีจะไดรับกําไรจากสวนเกินมูลคาหนวยทรัสตในอนาคตหากราคาของหนวยทรัสตในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยปรับตัวสูงข้ึน 

 

9. วัตถุประสงคในการใชเงิน (แผนการใชเงินท่ีไดรับจากการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย) 

บริษัทฯ ไดวางแผนท่ีจะนําเงินท่ีไดจากรายการจําหนายไปซึ่งสินทรัพยจากกองทรัสต โดยการทําธุรกรรมขาย

ทรัพยสิน มาใชเพ่ือวัตถุประสงคดังตอไปน้ี  

(1) นําเงินไปลงทุนในโครงการอ่ืนๆ ในอนาคต เชน โครงการ INET-IDC3 เฟสอ่ืน ๆ ซึ่งตั้งอยูบนท่ีดิน

เดียวกับโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 หรือพัฒนาบริการใหมท่ีตอบสนองความตองการของลูกคาในยุค

ปจจุบัน 

(2) ชําระหน้ีสิน ซึ่งรวมถึงเงินกูท่ีบริษัทฯ กูยืมมาจากสถาบันการเงิน  

(3) ลงทุนซื้อหนวยทรัสตของกองทรัสตเปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของจํานวนหนวยทรัสตท้ังหมดของ

กองทรัสต ท่ีออกและเสนอขายในครั้งแรก  
 

10. แหลงเงินทุนท่ีจะใชในรายการไดมาซ่ึงสินทรัพย 

10.1. ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

ในเบ้ืองตน บริษัทฯ จะใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใชชําระคาเชาทรัพยสินใน

ธุรกรรมเชาดําเนินการ   
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10.2. ธุรกรรมการจัดต้ังบริษัทยอย 

ในเบ้ืองตน บริษัทฯ จะใชเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ในการจัดตั้งบริษัทยอย 

10.3. ธุรกรรมซ้ือหนวยทรัสต 

ในเบ้ืองตนบริษัทฯ อาจใชเงินท่ีไดจากการจําหนายทรัพยสิน และ/หรือเงินกูยืมจากสถาบันการเงินในการเขา

ซื้อหนวยทรัสต  

 

11. เง่ือนไขบังคับกอนท่ีสําคัญ  

11.1. รายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  

เง่ือนไขบังคับกอนท่ีสําคัญสําหรับธุรกรรมขายทรัพยสิน โดยสรุปมีดังตอไปน้ี  

(1) ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมใหใช

ประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน ธุรกรรมตกลงดําเนินการและธุรกรรมท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึงการ

เขาทําสัญญาซื้อขายทรัพยสิน สัญญาขอตกลงดําเนินการ และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับกองทรัสต      

(2) ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทรัสต  

(3) การเสนอขายหนวยทรัสตของกองทรัสตตอผูลงทุนเปนการท่ัวไปแลวเสร็จและกองทรัสตไดรับเงินทุน

เพียงพอท่ีสามารถเขาทําธุรกรรมขายทรัพยสินระยะยาว 

(4) กองทรพัยสินไดรับการจดทะเบียนเปนกองทรัสตโดยสํานักงาน ก.ล.ต.  

(5) เง่ือนไขอ่ืนๆ ตามท่ีระบุในสัญญาสําหรับธุรกรรมซื้อขายทรัพยสิน และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (แลวแต

กรณี) สําเร็จครบถวน      

11.2. รายการไดมาซ่ึงสินทรัพย   

เง่ือนไขบังคับกอนท่ีสําคัญสําหรับธุรกรรมเชาดําเนินการ และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสตมีดังตอไปน้ี  

(1) ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ อนุมัติใหเขาทําธุรกรรมขายทรัพยสิน ธุรกรรมเชาดําเนินงาน ธุรกรรมซื้อ

หนวยทรัสต และธุรกรรมท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ รวมถึงการเขาทําสัญญาเชาดําเนินการ และสัญญาอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของกับกองทรัสต       

(2) กองทรัสต และบริษัทฯ เขาทําสัญญาสําหรับธุรกรรมขายทรัพยสิน และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

(แลวแตกรณี) สําเร็จครบถวน 

(3) เง่ือนไขตามท่ีระบุในสัญญาเชาดําเนินการ และสัญญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (แลวแตกรณี) สําเร็จครบถวน  

(4) ผูจัดการกองทรัสตไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหจัดตั้งและจัดการกองทรัสต 

(5) การเสนอขายหนวยทรัสตตอผูลงทุนเปนการท่ัวไปแลวเสร็จและกองทรัสต ไดรับเงินทุนเพียงพอท่ี

สามารถเขาทําธุรกรรมขายทรัพยสินแลวเสร็จ 
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(6) กองทรัพยสินไดรับการจดทะเบียนเปนกองทรัสต โดยสํานักงาน ก.ล.ต.  

      

12. ในการเขาทํารายการคร้ังนี้ มีการออกหลักทรัพยเพ่ือชําระคาซ้ือสินทรัพย  

   ไมม ี
 

13. การเขาทํารายการโดยมีบุคคลท่ีเกี่ยวโยงของบริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีมีสิทธิ

ออกเสียงท้ังหมดของกิจการนั้น  

    ไมม ี
 

14. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวของกับการตกลงเขาทํารายการ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 มีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํา

ธุรกรรมทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย โดยคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาวมี

ความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯ  

 

15. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัท ท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามขอ 14 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี  

24 มิถุนายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว และมีความเห็นสอดคลองกับความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทตามขอ 14 ขางตน จึงอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทํารายการดังกลาว เน่ืองจากการเขาทํารายการ

ดงักลาวจะกอใหเกิดผลประโยชนแกบริษัทฯ จากการไดรับเงินจากธุรกรรมขายทรัพยสินแกกองทรัสต ซึ่งบริษัทฯ 

สามารถนําเงินจํานวนน้ีมาปรับโครงสรางเงินทุน รวมถึงลงทุนขยายธุรกิจในโครงการอ่ืนๆ นอกจากน้ีบริษัทฯ  

จะไดรับเงินปนผลท่ีคอนขางสม่ําเสมอจากการลงทุนในทรัสตของกองทรัสต  

 

16. การสงหนังสือเรียกประชุมสามัญผูถือหุน 

บริษัทฯ จะสงหนังสือเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซึ่งจะจัดข้ึนในวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 พรอมท้ัง

ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน ก.ล.ต. ลวงหนา

อยางนอย 5 วันทําการกอนวันท่ีจะสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหุน และจะสงเอกสารดังกลาวใหแกผูถือหุน

ลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนวันประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563  
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สารสนเทศ บัญชี 2 เกี่ยวกับการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

อันเนื่องมาจากการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 

สําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

เรื่อง  สารสนเทศ บัญชี 2 เก่ียวกับการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยอันเน่ืองมาจากการเขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการ

ลงทุนในอสังหาริมทรัพย สําหรับธุรกิจการใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบริษัท อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

เรียน  ทานผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

 

      ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี  

24 มิถุนายน 2563 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ เขาทําธุรกรรมกับทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) ซึ่งในขณะน้ี

อยูระหวางจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือขออนุมัติการจัดตั้งกองทรัสต จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) เพ่ือการระดมทุน (“ธุรกรรมกองทรัสต”) รวมท้ังอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลท่ีไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนหรือเก่ียวเน่ือง ตลอดจนกําหนดหรือเปลี่ยนแปลง 

ขอกําหนด เง่ือนไข รวมถึงรายละเอียดใดๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองและเปนประโยชนสําหรับการเขาทําธุรกรรมกองทรัสต ธุรกรรมขาย

ทรัพยสิน ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน ธุรกรรมตกลงดําเนินการ การจดัตั้งบริษัทยอย ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

และธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียง (1) การกําหนด แกไขเปลี่ยนแปลงมูลคาของรายการเขาทําธุรกรรมของ

กองทรัสต จํานวน และ/หรือ ประเภททรัพยสิน คูสัญญาท่ีเก่ียวของ จํานวนหนวยทรัสตท่ีจะจองซื้อ และรายละเอียดท่ีเก่ียวของ

อ่ืนๆ (2) การเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหนวยทรัสต รวมถึงสัญญาอ่ืนๆ และเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวกับการทําธุรกรรมกองทรัสต 

(3) การติดตอกับหนวยงานราชการ หรือองคกรกํากับดูแลตางๆ ท่ีเก่ียวของ เชน สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เปนตน รวมถึงมีอํานาจในการลงนามวาจางท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และบุคคลใดๆ  

ท่ีเก่ียวของกับการทําธุรกรรมกองทรัสต ตลอดจนดําเนินการตางๆ ตามท่ีจําเปนและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับเรื่องดังกลาว โดยมี

รายละเอียดดังตอไปน้ี 

1) สารสนเทศตามบัญชี 1 

รายละเอียดตามสารสนเทศเก่ียวกับการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยตามท่ีบริษัทฯ ไดเปดเผยตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อ

วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7) 

2) รายการความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ท่ีมีตอสารสนเทศในเอกสารท่ีสงใหผูถือหุน 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในขอมูลท่ีระบุไวในสารสนเทศฉบับน้ี และขอรับรองวาไมมีเหตุอันควรสงสัยวา

ขอมูลในสารสนเทศฉบับน้ีไมถูกตอง ไมครบถวน เปนเท็จ ทําใหบุคคลอ่ืนสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจง 

ในสาระสําคัญ 

 

 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8 
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3) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการ และท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยี 

ท่ีเกี่ยวของกับทรัพยสิน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท เบเคอร ทิลลี่ คอรปอเรท แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (“เบเคอร ทิลลี่”) ไดรับแตงตั้งเปน 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือจัดทําความเห็นตอธุรกรรมซึ่งจัดเปนรายการไดมาและจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน เพ่ือเสนอ

ตอท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ตามประกาศการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยมีรายการธุรกรรมดังตอไปน้ี 

ก. ธุรกรรมขายทรัพยสิน 

ข. ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 

ค. ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 

ง. ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 

จ. การจัดตั้งบริษัทยอย 

ฉ. ธุรกรรมเชาดําเนินการ 

ช. ธุรกรรมจองซื้อหนวยลงทุน 

เบเคอร ทิลลี่ ไมไดถือหุนในบริษัทฯ ไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ และเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ท้ังน้ี เบเคอร ทิลลี่ ยินยอมใหเผยแพรรายงานความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระตอ

รายการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัทฯ ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563    

ท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีของทรัพยสิน 

บริษัท เมอรลินส โซลูช่ันส อินเตอรแนช่ันนัล จํากัด (“เมอรลินส”) ไดรับแตงตั้งเปนเปนท่ีปรึกษาดานเทคโนโลย ี

ท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินสําหรับการจัดตั้งทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

เมอรลินสไมได ถือหุนในบริษัทฯ และไมมีความสัมพันธใดๆ กับบริษัทฯ ท้ังน้ี เมอรลินส ยินยอมใหเผยแพร 

บทวิเคราะหดานการเงินการลงทุนท่ีเก่ียวของกับทรัพยสินสําหรับการจัดตั้งทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย  

ลงวันท่ี 8 พฤษภาคม 2563 รวมถึงรายงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ซึ่งปจจุบันอยูระหวางจัดทํา  

4) หนี้สินของบริษัทฯ 

4.1 ตราสารหนี ้

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีตราสารหน้ีท่ีออกและจําหนายแลว ดังน้ี 

ยอดคงคาง 

(หนวย: ลานบาท) 

มูลคา ณ วันท่ี  วันครบกําหนดชําระ 

31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563  

ตั๋วสัญญาใชเงิน 296.75 311.40 เมษายน 2563 - พฤษภาคม 2563 

ตั๋วแลกเงิน 663.36 858.10 พฤษภาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 

รวม 960.11 1,169.50  

 หมายเหตุ: บริษัทฯ กูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยออกต๋ัวสัญญาใชเงินมีระยะเวลา 3 - 9 เดือน และบริษัทฯ ออกต๋ัวแลกเงินโดยไมมี

หลักประกัน ซ่ึงออกและเสนอขายใหแกนักลงทุนในวงจํากัด  
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4.2 เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจํานวน โดยมี

รายละเอียด ดังน้ี 

ยอดคงคาง 

(หนวย: ลานบาท) 

มูลคา ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินถึงกําหนดชําระในหน่ึงป 438.94 227.04 

เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินท่ียังไมถึงกําหนดชําระใน

หน่ึงป 723.67 903.15 

หุนกูท่ียังไมถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 497.37 497.96 

สุทธ ิ 1,659.98 1,628.15 

หมายเหตุ:  - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 30 ลานบาท เพื่อเพิ่มสภาพคลองใหบริษัทฯ 

         - เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 637.91 ลานบาท เพื่อใชสําหรับการชําระคืนต๋ัวแลกเงิน และการ 

Refinance หนี้เงินกูแบบมีระยะเวลากับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยเงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยจํานองที่ดิน พรอมส่ิง

ปลูกสรางบนที่ดิน และสังหาริมทรัพยที่ใชประกอบธุรกิจประเภทเคร่ืองจักร (ฮารดแวร และอุปกรณเครือขายบนโครงการ 

IDC) และบัญชีเงินฝากประจํา 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท เพื่อลงทุนในโครงการ INET-IDC3 Phase 2 เงินกูยืม

ดังกลาวคํ้าประกันโดยใชเคร่ืองจักรเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อ  

- ตราสารหนี้ระยะยาวจากสถาบันการเงินแหงหนึ่งในวงเงินไมเกิน 500 ลานบาท เพื่อชําระหนี้เงินกูแบบมีระยะเวลากับสถาบัน

การเงินแหงหนึ่ง 

- เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินในวงเงินไมเกิน 80 ลานบาท เพื่อลงทุนในโครงการพัฒนาซอฟแวรหรือโครงการพัฒนา

ระบบการใหบริการอื่นๆ ในอนาคต เงินกูยืมดังกลาวคํ้าประกันโดยการมอบสิทธิการรับเงินคาเชาตามสัญญาเชาใชบริการที่มี

อายุสัญญาคงเหลือไมนอยกวา 1 ป ใหกับสถาบันการเงิน 

4.3 หนี้สินประเภทอ่ืน 

 (ก) เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนจํานวน 326.25 ลาน

บาท และ 277.19 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนเจาหน้ีการคาจากกิจการท่ีเก่ียวของกันและเจาหน้ีซื้อ

ทรัพยสิน  

(ข) หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน  

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาทางการเงินสําหรับอุปกรณเครือขาย ซึ่งสัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 1-5 ป โดย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 31 มีนาคม 2563 มีรายละเอียด ดังน้ี  
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ยอดคงคาง 

(หนวย: ลานบาท) 

มูลคา ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 446.02 502.29 

หน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงิน 907.26 1,027.49 

รวม 1,353.28 1,529.78 

(ค) หนี้สินอ่ืนๆ 

ยอดคงคาง 

(หนวย: ลานบาท) 

มูลคา ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562 31 มีนาคม 2563 

หน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาหมุนเวียน 17.13 12.37 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 30.65 29.93 

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 28.84 31.29 

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตดับัญชี 84.27 93.16 

หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืน 0.95 0.67 

รวม 161.84 167.42 

4.4 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

    (ก) คาปรับตามสัญญา  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน คือ คาปรับกรณีผิดเง่ือนการรับประกันการใหบริการ

ตามสัญญากับบริษัทรวมแหงหน่ึง เปนจํานวนเงิน 2.48 ลานบาท ท้ังน้ี ฝายบริหารของบริษัทฯ มีความเห็นวา

บริษัทฯ ไมสมควรจายชําระคาปรับดังกลาวเน่ืองจากยังไมสามารถพิสูจนไดวาเหตุขัดของเกิดจากความผิดของ

บริษัทฯ และเช่ือวาทายท่ีสุดแลวบริษัทฯ จะสามารถช้ีแจงสาเหตุของการขัดของโดยไมตองชําระคาเบ้ียปรับ 

ดังน้ัน บริษัทฯ ไมไดทําการตั้งสํารองใดๆ จากคาปรับน้ีในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  (ข) หนังสือคํ้าประกัน  

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ําประกัน เปนจํานวนเงิน 83.68 

ลานบาท ค้ําประกันโดยใชสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนท่ีไมใชเงินสดเปนหลักประกัน 

   (ค) สัญญาตางๆ 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีภาระผูกพันท่ีจะตองชําระเงินคาท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขายจํานวน 

33.84 ลานบาท และเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2560 บริษัทฯ ไดจัดทําสัญญาใหใชสิทธิเหนือพ้ืนดินดังกลาว โดยมี

กําหนดระยะเวลา 15 ป เน่ืองจากไมสามารถโอนกรรมสิทธ์ิไดตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 กลุมกิจการมีภาระผูกพันในการชําระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตั้งเปนจํานวนเงิน 

69.41 ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตั้งเปนจํานวนเงิน 66.59  

ลานบาท  
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ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระผูกพันในการจายชําระคากอสรางอาคารตามสัญญา จํานวนเงิน 8.64 

ลานบาท และบริษัทมีภาระผูกพันในการชําระเงินคากอสรางอาคารตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 6.24 ลานบาท 

5) ขอมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ และขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ  

 5.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโนมธุรกิจ 

  บริษัทฯ เปนผูใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีทีแบบครบวงจร สําหรับธุรกิจและผูท่ีตองการนําไอซีทีมาเปน

เครื่องมือเพ่ือเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต Cloud Solutions, 

Internet Access และ Co-Location สําหรับผูท่ีตองการบริการท่ีมีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากล เพ่ือ

ใชเปนเครื่องมือในการเพ่ิมประสิทธิภาพสําหรับธุรกิจ  

  จากสภาพเศรษฐกิจและความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปในสังคม ควบคูไปกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาล

เพ่ือผลักดันใหเศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยั่งยืน (Thailand 4.0) ทําใหบริการดานไอทีซีของประเทศไทยมีโอกาส

เติบโตเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ท้ังดาน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการดานไอทีซี

ตางๆ ซึ่งบริการดานไอซีทีท่ีกลาวถึงมาท้ังหมดน้ันมีความสอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัท ไดแก Cloud 

Solutions, Internet Access และ Co-Location  

5.2 ตารางสรุปงบการเงินและคําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน 

(ก) ตารางสรุปงบการเงิน 

งบกําไรขาดทุน  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 

(หนวย: ลานบาท) 2560 % 2561  % 2562  % 2562  % 2563  % 

รายไดจากการใหบริการ 981.86 63.70% 1,458.94 87.21% 1,873.10 93.03% 456.71 93.49% 475.64 99.84% 

รายไดจากการขาย 6.59 0.43% 7.07 0.42% 8.83 0.44% 2.07 0.42% 0.45 0.09% 

รายไดอ่ืน 553.04 35.88% 206.80 12.36% 131.45 6.53% 29.76 6.09% 0.31 0.06% 

รวมรายได 1,541.49 100.00% 1,672.81 100.00% 2,013.38 100.00% 488.54 100.00% 476.40 100.00% 

คาใชจาย                     

ตนทุนในการใหบริการ -733.44 -47.58% -1,099.43 -65.72% -1,359.59 -67.53% -354.13 -72.49% -313.21 -65.74% 

ตนทุนขาย -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% 

รวมคาใชจาย -1,070.81 -69.47% -1,424.48 -85.15% -1,723.40 -85.60% -434.21 -88.88% -417.27 -87.59% 

กําไรกอนสวนแบงกําไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุน

ในบริษัทรวมและการรวมคา 
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% 

กําไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได 474.69 30.79% 247.66 14.81% 294.07 14.61% 56.31 11.43% 64.19 13.46% 
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งบกําไรขาดทุน  สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2563 

(หนวย: ลานบาท) 2560 % 2561  % 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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
% 

(หนวย: ลานบาท)  2560  %  2561  %  2562  %  31 มี.ค. 2563  

สินทรัพย                 

สินทรัพยหมุนเวียน                 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 44.37 1.05% 45.33 0.87% 32.27 0.51% 63.68 0.95% 

เงินลงทุนชั่วคราว 582.81 13.85% 120.28 2.31% 20.16 0.32% 0.00 0.00% 

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน - สุทธ ิ 340.95 8.10% 660.14 12.68% 841.53 13.20% 798.75 11.92% 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 0.00 0.00% 1.00 0.02% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

รายไดคางรับตามข้ันความสําเร็จของงาน -    0.00% -    0.00% -    0.00% 0.00 0.00% 

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 0.02 0.00% 0.01 0.00% 0.49 0.01% 0.10 0.00% 

สินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 15.42 0.23% 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน                    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% 

สินทรัพยไมหมุนเวียน                 

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% 

คาบริการบํารุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย - สุทธ ิ 36.48 0.87% 30.03 0.58% 21.51 0.34% 19.23 0.29% 

เงินมัดจําซื้อที่ดิน -    0.00% -    0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  2,868.70 68.19% 3,802.68 73.06% 4,622.92 72.49% 3,784.32 56.46% 

สินทรัพยสิทธิการใช             1,217.27 18.16% 

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 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 - สุทธ ิ 0.00 0.00% -    0.00% 0.00 0.00%              -    0.00% 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 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% 



   

หนา 7 จาก 22 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
% 

(หนวย: ลานบาท)  2560  %  2561  %  2562  %  31 มี.ค. 2563  

หนี้สินและสวนของผูถือหุน                 

หนี้สินหมุนเวียน                 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน 297.82 12.89% 694.80 20.54% 979.52 21.86% 1,193.97 24.89% 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 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% 

รายไดคาบริการรับลวงหนา 23.62 1.02% 15.59 0.46% 17.13 0.38% 0.00 0.00% 

สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 227.04 4.73% 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 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% 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 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% 

หนี้สินไมหมุนเวียน                 

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธ ิ 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% 

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสําหรับผลประโยชนพนักงาน 13.08 0.57% 14.02 0.41% 28.84 0.64% 31.29 0.65% 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 102.71 4.45% 66.42 1.96% 84.27 1.88% 93.16 1.94% 

หนี้สินอ่ืน 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% 

สวนของผูถือหุน                 

 ทุนเรือนหุน                 

 ทุนจดทะเบียน                 

 - 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% 

 ทุนที่ออกและชําระแลว                 

 - 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% 

 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 770.21 18.31% 770.21 14.80% 770.21 12.08% 770.21 11.49% 

 ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัทรวม 0.00 0.00% 0.00 0.00%             -    0.00%              -    0.00% 

 กําไร(ขาดทุน)สะสม                 

 - จัดสรรแลว - ทุนสํารองตามกฎหมาย 26.67 0.63% 38.29 0.74% 46.76 0.73% 46.76 0.70% 

 - ยังไมไดจัดสรร 394.22 9.37% 491.70 9.45% 579.30 9.08% 587.33 8.76% 



   

หนา 8 จาก 22 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  ณ วันท่ี  
% 

(หนวย: ลานบาท)  2560  %  2561  %  2562  %  31 มี.ค. 2563  

 องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถือหุน 200.01 4.75% 20.48 0.39% -2.38 -0.04% 0.00 0.00% 

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,891.14 44.95% 1,820.71 34.98% 1,893.93 29.70% 1,904.34 28.41% 

สวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม 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% 

 

 งบกระแสเงินสด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี  

 (หนวย: ลานบาท) ป 2560 ป 2561 ป 2562 31 มี.ค. 2563 

เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดําเนนิงาน     65.63       106.18  (15.76)  33.75  

เงินสุทธิไดมา(ใชไป)จากกจิกรรมลงทนุ      129.03    (460.23) (552.33)          (62.91) 

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกจิกรรมจัดหาเงิน      (364.23)      357.47  552.59           60.57  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธ ิ      (169.57)      3.42      (15.51)           31.41 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป / ณ วันตนงวด       213.93  44.37  47.78             32.27  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดสิ้นป/ ณ วันปลายงวด         44.37  47.78  32.27             63.68  

(ข) คําอธิบายและวิเคราะหฐานะทางการเงิน และผลการดําเนินงาน 

   ป 2560 

สําหรับป 2560 บริษัทฯ มีรายไดรวม จํานวน 1,541.49 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 540.13 ลาน

บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 53.94 โดยมีรายไดจากการใหบริการและการขายจํานวน 988.45 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากป 2559 จํานวน 130.94 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.27 ซึ่งปจจัยหลักเกิดจากรายไดการใหบริการ

บริการ Co-Location เพ่ิมข้ึนรอยละ 27 บริการเช่ือมตออินเทอรเน็ต (Internet Access) และบริการ EDC 

Network เพ่ิมข้ึนรอยละ 26.35 และ 25.45 ตามลําดับ สวนรายไดอ่ืนๆ จํานวน 553.04 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก 

ป 2559 จํานวน 409.19 ลานบาท หรือ เพ่ิมข้ึนรอยละ 284.45 ซึ่งปจจัยหลักเกิดจากกําไรท่ีบริษัทฯ ไดรับจาก

การขายหุนของบริษัท เน็ตเบย จํากัด (มหาชน)  

ตนทุนในการใหบริการและตนทุนขายสําหรับ ป 2560 จํานวน 739.33 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 

78.31 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.85 สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพ่ิมข้ึน ซึ่งแปรผันตาม

รายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมีตนทุนคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนโครงการใหมเพ่ือขยาย

บริการของธุรกิจจึงทําใหมีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการท่ีแลวเสร็จ คาใชจายในการขายและบริหาร

สําหรับ ป 2560 จํานวน 331.49 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2559 จํานวน 101.9 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 

44.38 เน่ืองจากบริษัทฯ มีการตั้งสํารองคาใชจายเก่ียวกับพนักงานและยังคงมีการลงทุนดานบุคลากรเพ่ิมข้ึน

เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ในสวนของตนทุนทางการเงินใน ป 2560 จํานวน 32.14 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 2.44 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 8.21 เน่ืองจากการลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ
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อยางตอเน่ือง โดยการลงทุนสรางอาคาร Data Center และจัดหาอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐาน

ความปลอดภัยระดับสากลใหแกใชบริการ ทําใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน   

บริษัทฯมีกําไรสุทธิรวมสําหรับ ป 2560 จํานวน 345.11 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ป 2559 จํานวน 291.18 ลาน

บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 345.12 เปนผลมาจากบริษัทฯ มีรายไดท่ีเติบโตข้ึนอยางตอเน่ือง รวมถึงบริษัทฯ มี

กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวมและหลักทรัพยเผื่อขาย 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมจํานวน 4,206.24 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 จํานวน 1,617.51 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 62.48 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของสินทรัพย 

จากโครงการท่ีแลวเสร็จ หลักทรัพยเผื่อขายและสินทรัพยไมมีตัวตน เน่ืองจากบริษัทฯ มีการลงทุนในการสราง

แอพพลิเคช่ันตางๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบริการลูกคา  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหน้ีสินรวมจํานวน 2,309.92 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 จานวน 1,073.77 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 86.86 สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมข้ึนของเงินกูยืมระยะ

ยาวจากสถาบันการเงิน จากการลงทุนสรางโครงการ INET-IDC3 สัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และ

มีหน้ีสินตามสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยเปนการลงทุนใน

อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือขยายการบริการใหกับลูกคาและเพ่ิมเสถียรภาพในการใหบริการในมาตรฐาน

ระดับสากล โดยสัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีสวนของผู ถือหุนจํานวน 1,896.32 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 31 

ธันวาคม 2559 จํานวน 543.75 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 40.20 เกิดจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมเพ่ิมข้ึน และ

มีมูลคาตามบัญชี 3.79 บาท (มูลคาท่ีตราไว 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 ลานบาทเติบโตเพ่ิมข้ึน 8.56% เมื่อเทียบจากป

กอน โดยมีรายไดจากการใหบริการและการขายเทากับ 1,466 ลานบาทเพ่ิมข้ึน 48.38% เมื่อเทียบจากปกอน 

ปจจัยหลักเกิดจากรายไดจากการใหบริการ Cloud ท่ีมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึน 75.35% เมื่อเทียบกับปกอน 

สวนรายไดจากบริการ Internet Access และบริการ Co-Location ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตท่ีเพ่ิมข้ึนอยาง

ตอเน่ืองโดยเพ่ิมข้ึน 56.54% และ 12.70% ตามลําดับ ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธของบริษัทฯ ท่ีมุงเนนการ

ใหบริการในลักษณะ IaaS (Infrastructure as a Service) โดยเนนการใหบริการ Cloud Solutions ท่ีวางอยู

บน Infrastructure ขนาดใหญท่ีไดรับมาตรฐานระดับสากล  

ในป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการใหบริการและตนทุนขายสําหรับ ป 2561 จํานวน 1,103 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 364 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 49.19% สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพ่ิมข้ึน 
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แปรผันตามรายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมีตนทุนคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหมเพ่ือ

ขยายบริการของธุรกิจจึงทําใหมีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการท่ีแลวเสร็จ บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจาย

ในการขายและบริหารจํานวน 322 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 10 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 3.03% 

เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนดานบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต บริษัทมีตนทุน 

ทางการเงินเพ่ิมข้ึน 59.61% เมื่อเทียบกับปกอน อันเน่ืองมาจาการลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง โดย

การลงทุนสรางอาคาร Data Center และจัดหาอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับ

สากลใหแกผูใชบริการ ทําใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน  

บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิสําหรับป 2561 เทากับ 153 ลานบาท ลดลงเปนจํานวน 223 ลานบาท จากป 2560 

ท่ีมีผลกําไรสุทธิจํานวน 376 ลานบาท เน่ืองจากในป 2560 บริษัทมีการรับรูกําไรจากการเปลี่ยนประเภท 

เงินลงทุนของบริษัทแหงหน่ึง  

ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้นจํานวน 5,205 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 998 ลาน

บาทหรือเพ่ิมข้ึน 23.72% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2560 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญมีดังน้ี 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 934 ลานบาท คิดเปน 32.56% เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนในอาคาร

และอุปกรณเพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

• เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายลดลง 463 ลานบาท คิดเปน 79.36% เน่ืองจากบริษัทมีการขยายการ

ลงทุนเพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงนําเงินไปลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจดังกลาว 

• เงินลงทุนในบริษัทรวมเพ่ิมข้ึน 8 ลานบาท คิดเปน 1,148.57% เกิดจากบริษัทยอยแหงหน่ึงมีการลงทุน 

ในบริษัทรวมท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน เพ่ือพัฒนาแพลตฟอรมรูปแบบตางๆ รองรับบริการดิจิทัล

สําหรับประเทศไทย อาทิเชน e-transaction, e-payment, IoT, Big data เปนตน 

• สินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ิมข้ึน 144 ลานบาท คิดเปน 70.80% เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนในการสราง 

แอพพลิเคช่ันตางๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบริการแกลูกคา 

ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 3,382 ลานบาท แบงเปนหน้ีสินหมุนเวียน 1,754 

ลานบาท คิดเปน 51.86% และหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 1,628 ลานบาท คิดเปน 48.14% ของหน้ีสินรวม 

เกิดจากการบริหารจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนใหสอดคลองกับแผนการลงทุน และรายรับท่ีเกิดข้ึน ประกอบ

กับการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากป 2560 จากการลงทุนพัฒนา

แพลตฟอรมรูปแบบตางๆ รวมถึงมีกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากป 2560 จากการลงทุนสราง

ศูนยปฏิบัติการขอมูลคอมพิวเตอร โดยการทําสัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหน้ีสินตามสัญญา

เชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยเปนการลงทุนในอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือขยายการบริการใหกับลูกคาและเพ่ิมเสถียรภาพในการใหบริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเชา

ดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป  
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ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีสวนของผู ถือหุนจํานวน 1,823 ลานบาท ประกอบดวยทุนท่ี

ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 500 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 770 ลานบาท 

สํารองตามกฎหมายจํานวน 38 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2560 บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 492 ลาน

บาท และสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 503 ลานบาท และสําหรับมูลคา

ตามบัญชีงบการเงินรวมหุนละ 3.65 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.72 บาท (มูลคาท่ีตราไว 1 บาท  

ตอหุน) 

ณ สิ้นป 2561 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 45 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับตนป 44 ลาน

บาท โดยมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนระหวางป 1 ลานบาท กระแสเงินสดรับระหวางปมาจากกระแสเงินสดจาก

กิจกรรมดําเนินงาน 106 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2560 คิดเปน 60.61% ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดใชไป

จากกิจกรรมลงทุน 460 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2560 เน่ืองจากการลงทุนในอุปกรณเพ่ือขยายการใหบริการ

เพ่ิมข้ึนรวมถึงลงทุนในสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาแอปพลิเคช่ันตางๆเพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบริการลูกคา 

และบริษัทมีเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 355 ลานบาท เปนการจายคืนเงินกูยืมระยะสั้น   

  ป 2562 

ในป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวม 2,013 ลานบาทเติบโต 20.36% เมื่อเทียบกับปกอน ตามการ

เติบโตของธุรกิจในบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานไอซีที ภาพรวมรายไดแยกตามประเภทธุรกิจเติบโต 28.37% เมื่อ

เทียบกับปกอน จาก 1,466 ลานบาท ในป 2561 เปน 1,882 ลานบาท ในป 2562 การเติบโตของรายไดดังกลาว

มาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนฐานลูกคาของบริษัท 

บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการใหบริการและตนทุนขายสําหรับ ป 2562 จํานวน 1,364 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากปกอน จํานวน 260 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 23.61% สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพ่ิมข้ึน แปรผัน

ตามรายไดท่ีเพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงมีตนทุนคาเสื่อมราคาเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหมเพ่ือขยาย

บริการของธุรกิจจึงทําใหมีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการท่ีแลวเสร็จ บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการ

ขายและบริหารจํานวน 360 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 38 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึน 11.96% เน่ืองจาก

บริษัทมีการลงทุนดานบุคลากรเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ในขณท่ีตนทุนทางการเงิน

เพ่ิมข้ึน 77.21% เมื่อเทียบกับปกอน อันเน่ืองมาจาการลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยการลงทุนสราง 

Platform และจัดหาอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลใหแกผูใชบริการ  

ทําใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน  

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับป 2562 เทากับ 169 ลานบาท เพ่ิมข้ึนเปนจํานวน 16 ลานบาท จากป 2561 ท่ีมีผลกําไร

สุทธิจํานวน 153 ลานบาท เน่ืองจากในป 2562 บริษัทมีรายไดเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง  

ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมท้ังสิ้นจํานวน 6,377 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจํานวน 1,172 ลาน

บาทหรือเพ่ิมข้ึน 22.52% เมื่อเปรียบเทียบกับป 2561 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่ีมีนัยสําคัญมีดังน้ี 

• ท่ีดิน อาคารและอุปกรณเพ่ิมข้ึน 820 ลานบาท คิดเปน 21.56% เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนในอาคาร

และอุปกรณเพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 
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• เงินลงทุนช่ัวคราวลดลง 100 ลานบาท คิดเปน 83.33% เน่ืองจากบริษัทมีการขยายการลงทุนเพ่ือรองรับ

การเติบโตของธุรกิจ จึงนําเงินไปลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจดังกลาว 

• ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 182 ลานบาท คิดเปน 27.58% แปรผันตามท่ีบริษัทมีรายได

จากการใหบริการเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง   

• สินทรัพยไมมีตัวตน เพ่ิมข้ึน 251 ลานบาท คิดเปน 72.54% เน่ืองจากบริษัทมีการลงทุนในการสราง 

แอพพลิเคชันตางๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบริการลูกคา 

ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีหน้ีสินรวมจํานวน 4,481 ลานบาท แบงเปนหน้ีสินหมุนเวียน 2,239 

ลานบาท คิดเปน 49.97% ของหน้ีสินรวม และหน้ีสินไมหมุนเวียนจํานวน 2,242 ลานบาท คิดเปน 50.03% 

ของหน้ีสินรวม เกิดจากการบริหารจัดการดานเงินทุนหมุนเวียนใหสอดคลองกับแผนการลงทุน และรายรับ 

ท่ีเกิดข้ึน ประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการชําระหน้ีของบริษัทใหอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม 

บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากป 2561 จากการลงทุนพัฒนา

แพลตฟอรมรูปแบบตางๆ รวมถึงมีกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึนจากป 2561 จากการลงทุนสราง

ศูนยปฏิบัติการขอมูลคอมพิวเตอร โดยการทําสัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหน้ีสินตามสัญญา

เชาทางการเงินเพ่ิมข้ึน เพ่ือการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยเปนการลงทุนในอุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพ

เพ่ือขยายการบริการใหกับลูกคาและเพ่ิมเสถียรภาพในการใหบริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเชา

ดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป  

ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทมีสวนของผูถือหุนจํานวน 1,896 ลานบาท ประกอบดวยทุนท่ีออกจําหนาย

และชําระเต็มมูลคาแลวจํานวน 500 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 770 ลานบาท สํารองตาม

กฎหมายจํานวน 47 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2561 บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 579 ลานบาท และ

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกําไรสะสมคงเหลือจํานวน 591 ลานบาท และสําหรับมูลคาตามบัญชี

งบการเงินรวมหุนละ 3.79 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.81 บาท (มูลคาท่ีตราไว 1 บาท ตอหุน) 

ณ สิ้นป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 32 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับตนป 47 ลาน

บาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงระหวางป 15 ลานบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดใชไปจากกิจกรรมลงทุน 552 

ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 เน่ืองจากการลงทุนในอุปกรณเพ่ือขยายการใหบริการเพ่ิมข้ึนรวมถึงลงทุน 

ในสินทรัพยไมมีตัวตนเพ่ิมข้ึนจากการพัฒนาแอปพลิเคชันตางๆ เพ่ิมข้ึนเพ่ือใหบริการลูกคา และบริษัทมีเงินสด

รับจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 552 ลานบาท จากเงินกูยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน 

   งวด 3 เดือนแรก ป 2563 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมจํานวน 476.43 ลานบาทเติบโตลดลง 2.57% เมื่อเทียบจากปกอน แตเมื่อ

พิจารณาจากรายไดจากการใหบริการและการขายไตรมาส 1 ของป 2563 บริษัทยังคงเติบโตเพ่ิมข้ึน 3.77% 

เมื่อเทียบจากปกอน ภาพรวมรายไดแยกตามประเภทธุรกิจเติบโต 3.77% เมื่อเทียบกับปกอน การเติบโตของ

รายไดดังกลาวมาจากการเพ่ิมข้ึนของจํานวนฐานลูกคาของบริษัท โดยบริษัทมีรายไดหลักจากการใหบริการ 

Cloud Services จํานวน 317.8 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 44.63% จากปกอน เปนผลมาจากลูกคาสนใจบริการ 
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Cloud มากข้ึนเน่ืองจากมาตรการปดเมืองช่ัวคราวและมาตรการรักษาระยะหางทางสังคม ทําใหลูกคาองคกร

ตองปรับตัว Work from home มากข้ึน การใชบริการหรือ Service on Top ตางๆ จึงตอบสนองความ

ตองการของลูกคาในขณะน้ีเปนอยางมาก 

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 6,702.78 ลานบาท ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

เพ่ิมข้ึน 5.11% เมื่อเทียบกับปกอน เกิดจากการปรับปรุงมาตรา TFRS 16 ทําใหบริษัทตองรับรูสินทรพัยสิทธิ

การใชเพ่ิมเขามาในไตรมาส 1 ของป 2563 มีหน้ีสินรวม 4,796.52 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 7.04% เมื่อเทียบกับ 

ปกอน รวมถึงมีการจัดหาแหลงเงินเพ่ือเสริมสภาพคลองและสํารองคาใชจายท่ีไดลงทุนไปแลวเพ่ิมข้ึน เพ่ือให

สอดคลองการลงทุนเดิมและรายไดท่ีเกิดข้ึน   

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีกระแสเงินสดตนงวด 32.27 ลานบาท และมีกระแสเงินสด

ไดมาระหวางปอีก 31.41 ลานบาท โดยกระแสเงินสดรับระหวางป มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงาน 33.75 ลานบาท บริษัทฯ มีกระแสเงินสดจากในกิจกรรมจัดหาเงินเปนจํานวน 60.57 ลานบาท 

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดใชไปในกิจกรรมลงทุน 62.91 ลานบาท และ สงผลใหบริษัทฯ มีเงินสดสิ้นงวดจํานวน 

63.68 ลานบาท 

 5.3 ประมาณการทางการเงินในปปจจุบัน 

   ไมม ี

5.4 รายชื่อคณะกรรมการและรายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก  

(ก) รายชื่อคณะกรรมการ ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  

2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 

 

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กําหนด

คาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

3. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา 

กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ / กรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 

4. นายทินกร นาทองลาย กรรมการ  

5. นางณัฏฐณัชชา ไชยประเสริฐ กรรมการ 

6. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธ์ิ กรรมการ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

กรรมการผูจัดการ  

7. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ กรรมการ  

8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 

 

กรรมการตรวจสอบ  /  กร รมการ อิสระ  /  ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 

 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหา 

กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 

11. นายชวลิต จินดาวณิค  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ  

12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  

 

 (ข) รายชื่อผูบริหาร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ลําดับ รายชื่อ ตําแหนง 

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผูจัดการ 

2. นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รองกรรมการผูจัดการ 

3. นายปยเรศ แซหลี ผูอํานวยการอาวุโส 

4. นางวราภรณ ปนโฑละ ผูอํานวยการอาวุโส 

5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผูอํานวยการอาวุโส 

 

(ค) รายชื่อผูถือหุน 10 รายแรก วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนลาสุด ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563 

ลําดับ รายชื่อ จํานวนหุน สัดสวนการถือหุน 

(%) 

1. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 85,000,000 17.00 

2. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 80,000,000 16.00 

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

4. นายบุญเกียรติ เอ้ือสุดกิจ 24,900,000 4.98 

5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จาํกัด 22,146,234 4.43 

6. นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์ 9,080,000 1.82 

7. นางพัชรา นิธิวาสิน 6,506,700 1.30 

8. นายเจรญิ ศศิลักษณานุกุล 4,201,100 0.84 

9. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 4,100,000 0.82 

10. นายเชาว การะ 4,100,000 0.82 
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 5.5 ขอมูลอ่ืนท่ีอาจมีผลกระทบตอการตัดสินใจของผูลงทุนอยางมีนัยสําคัญ 

 ไมม ี

6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2563 มีความเห็นวาการเขาทํา 1) ธุรกรรมขาย

ทรัพยสิน 2) ธุรกรรมใหใชประโยชนท่ีดิน 3) ธุรกรรมใหเชาท่ีดิน 4) ธุรกรรมตกลงดําเนินการ 5) การจัดตั้งบริษัทยอย 6) 

ธุรกรรมเชาดําเนินการ และ 7) ธุรกรรมซื้อหนวยทรัสต เปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ และผูถือหุน และอยูภายใต

เง่ือนไขสมเหตุสมผล  

สําหรับธุรกรรมการจองซื้อหนวยลงทุนน้ัน ในเบ้ืองตนบริษัทฯ อาจใชเงินท่ีไดจากการจําหนายทรัพยสิน และ/หรือ 

เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในการเขาซื้อหนวยทรัสต ดังน้ันการเขาทํารายการดังกลาวจึงไมมีผลกระทบตอความเพียงพอ

ของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

7) คดีหรือขอเรียกรองท่ีมีสาระสําคัญซ่ึงอยูระหวางดําเนินการ 

ขอพิพาททางกฎหมายท่ีบริษัทฯ เปนคูความหรือคูกรณี ซึ่งเปนคดีหรือขอพิพาทท่ียังไมสิ้นสุดและเปนคดีท่ีอาจมี

ผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมีนัยสําคัญและเปนคดีท่ีมิไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 2562  

 -ไมม-ี 

8) ผลประโยชนหรือรายการท่ีเกี่ยวของระหวางบริษัทจดทะเบียนกับกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนท่ีถือหุนท้ังหมด

ทางตรงหรือทางออมต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไป  

รายละเอียดความสัมพันธท่ีบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ ท้ังทางตรงและทางออม มีดังน้ี 

ลําดับ ชื่อกิจการ ลักษณะความสัมพันธ 

1. สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน 

2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน 

3. บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)  เปนผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน 

   บริษัทฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคัญและรายการระหวางกันกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

โดยรายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเปนไปตามปกติทางธุรกิจ ดังน้ี  

ลําดับ บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน ลักษณะรายการระหวางกัน จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

1. 

 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ, บริษัท กสทโทรคมนาคม จํากัด 

(มหาชน), และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) รวม

เรียกวา“กิจการท่ีเกี่ยวของกัน” 

คาเชาอุปกรณและคาใชจายใน

การบริหาร 

9.91 

รายไดจากการใหบริการ

อินเทอรเน็ตและสญัญาจาง

ดําเนินการ 

3.79 

เงินปนผลจาย - 
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รายการท่ีเปนลูกหน้ีและเจาหน้ี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ลําดับ บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน จํานวนเงิน (ลานบาท) 

1. กิจการท่ีเก่ียวของกัน   

- ลูกหน้ีการคา - กิจการท่ีเก่ียวของกัน 7.20 

- เจาหน้ีการคา 1.13 

- ตนทุนคางจาย 5.79 

- เจาหน้ีซื้อทรัพยสิน - 

9) สัญญาท่ีสําคัญในชวง 2 ปท่ีผานมา  

9.1 สัญญาเงินกู 

 (ก) วงเงินกูยืมท่ี 1 

ผูใหกู ธนาคารพาณิชย  

ผูกู บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

วันท่ีในสัญญา 18 พฤษภาคม 2561 

วงเงินกู ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 30 ลานบาท  

วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองใหบริษัทฯ 

อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา  

กําหนดชําระ มีกําหนดการชําระคืนเงินตนเปนรายเดือนไมต่ํากวาเดือนละ 900,000 บาท โดย

เริ่มชําระวันสุดทายของเดือนท่ีเบิกรับเงินกูงวดแรกและครบกําหนดชําระ

ภายในเวลา 3 ป 

 

(ข) วงเงินกูยืมท่ี 2 

ผูใหกู ธนาคารพาณิชย  

ผูกู บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

วันท่ีในสัญญา 27 กันยายน 2561 

วงเงินกู ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 500 ลานบาท  

วัตถุประสงค ใช เปนคากอสรางของโครงการ INET-IDC3 และใชเปนคาใชจายในการ

ดําเนินงานในโครงการ INET-IDC3 Phase 2 

อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR  

กําหนดชําระ มีกําหนดการชําระคืนเงินตนเปนราย 3 เดือน เดือนละเทากัน โดยเริ่มชําระเงิน

ตนตั้งแตเดือนท่ี 19 นับจากเดือนท่ีทําสัญญาเปนตนไป และตองชําระหน้ี

ท้ังหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 6 ป นับตั้งแตวันท่ีทําสัญญา 
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(ค) วงเงินกูยืมท่ี 3 

ผูใหกู ธนาคารพาณิชย  

ผูกู บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

วันท่ีในสัญญา 5 สิงหาคม 2562 

วงเงินกู ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 80 ลานบาท  

วัตถุประสงค เพ่ือลงทุนในโครงการพัฒนาซอฟตแวรหรือโครงการพัฒนาระบบการใหบริการ 

อ่ืนๆ ในอนาคต เชน Chat Bot Platform, AI Platform และ Mobile 

Application Smart Farmเปนตน 

อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - อัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา 

กําหนดชําระ มีกําหนดการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเปนรายเดือนภายในวันสุดทายของทุก

เดือน นับตั้งแตเดือนท่ีเบิกรับเงินกู รวม 48 งวด  

โดยงวดท่ี 1 - 32 ชําระเงินตนและดอกเบ้ีย งวดละไมต่ํากวา 2 ลานบาท 

งวดท่ี 33 - 47 ชําระเงินตนและดอกเบ้ีย งวดละไมต่ํากวา 1.5 ลานบาท 

งวดท่ี 48 ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

และตองชําระหน้ีท้ังหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 4 ป นับตั้งแตวันท่ีทําสัญญา 

 

(ง) วงเงินกูยืมท่ี 4 

ผูแทนผูถือหุนกู สถาบันการเงินแหงหน่ึง 

นายทะเบียนผูถือหุนกู ธนาคารพาณิชย  

ผูออกหุนกู บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

วันท่ีในสัญญา 11 กันยายน 2562 

วงเงินหุนกู จํานวนไมเกิน 500 ลานบาท  

วัตถุประสงค เพ่ือชําระหน้ีเงินกูแบบมีระยะเวลากับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ียคงท่ีตามอัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา  

กําหนดชําระ มีกําหนดการชําระดอกเบ้ียเปนรายไตรมาส โดยเริ่มชําระดอกเบ้ียงวดแรกใน

วันท่ี 11 ธันวาคม 2562 และดอกเบ้ียงวดสุดทายจะตรงกับวันท่ีครบกําหนดไถ

ถอนหุนกู ซึ่งครบกําหนดไถถอนภายในป 2564 

   

(จ) วงเงินกูยืมท่ี 5 

ผูใหกู ธนาคารพาณิชย  

ผูกู บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

วันท่ีในสัญญา 20 พฤศจิกายน 2562 

วงเงินกู ผูใหกูตกลงใหผูกูกูเงินเปนจํานวนไมเกิน 637.91 ลานบาท  

วัตถุประสงค เพ่ือใชสําหรับการชําระคืนตั๋วแลกเงิน และการ Refinance หน้ีเงินกูแบบม ี
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ระยะเวลากับสถาบันการเงินแหงหน่ึง 

อัตราดอกเบ้ีย  อัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR - อัตราท่ีกําหนดไวในสัญญา  

กําหนดชําระ มีกําหนดการชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียเปนรายเดือนภายในวันสุดทายของทุก

เดือน นับตั้งแตเดือนท่ีเบิกรับเงินกูงวดแรก รวม 72 งวด โดยทําการชําระ

ดอกเบ้ียตางหากจากเงินตน ในสวนของเงินตน 

งวดท่ี 1 - 26 ชําระเงินตน งวดละไมต่ํากวา 6.7 ลานบาท 

งวดท่ี 27 - 38 ชําระเงินตน งวดละไมต่ํากวา 8 ลานบาท 

งวดท่ี 39 - 71 ชําระเงินตน งวดละไมต่ํากวา 11 ลานบาท 

งวดท่ี 72 ชําระคืนเงินตนและดอกเบ้ียสวนท่ีเหลือท้ังหมด 

และตองชําระหน้ีท้ังหมดใหเสร็จสิ้นภายในเวลา 6 ป นับตั้งแตวันท่ีทําสัญญา 

 

 9.2 สัญญาเชาพ้ืนท่ี  

ผูใหเชา บริษัทแหงหน่ึง  

ผูเชา บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

วันท่ีในสัญญา 17 กันยายน 2558 

 1. ผูใหเชาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน ซึ่งตั้งอยูตามท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2877 

เลขท่ีดิน 16 หนาสํารวจ 93 หมู 6 ตําบลทับกวาง อําเภอแกงคอย จังหวัด

สระบุรี เน้ือท่ีประมาณ 19 ไร 2 งาน 20 ตารางวา  

 2. ผูเชาตกลงเชาท่ีดินเพ่ือจัดตั้งศูนยคอมพิวเตอร 

 3. สัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา 30 ป โดยมีผลบังคับใชตั้งแต วันท่ี 1 

มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 21 ธันวาคม 2588 ซึ่งกอนครบกําหนดสัญญา หากผู

เชามีความประสงคท่ีเชาพ้ืนท่ีตอไปอีก ผู เชาจะตองแจงใหผู เชาทราบ

ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 60 วัน 

4. ผูใหเชาและผูเชาตกลงคาเชากันตามท่ีระบุในสัญญา และปรับคาเชา

เพ่ิมข้ึนทุก 3 ป ในอัตรารอยละ 5 ของอัตราคาเชาปกอน  

5. ผูใหเชาจะเปนผูอํานวยความสะดวกและยินยอมใหผูเชากอสรางอาคาร 

และสาธารณูปโภคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับศูนยคอมพิวเตอร ตลอดระยะเวลา

ตามสัญญาน้ี โดยผูเชาจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานและขอกําหนดในการใช

พ้ืนท่ีภายในเขตประกอบอุตสาหกรรมฯ ของผูใหเชา กรณีท่ีมีทรัพยสินของ

ผูใหเชาเสียหายอันเกิดจากการดําเนินงานของผูเชา ผูเชาจะตองดําเนินการ

ซอมแซมและปรับปรุงทรัพยสินน้ัน นอกจากน้ี ผูเชาจะตองแจงใหผูใหเชา

ทราบลวงหนากอน 15 วันทําการ หากผูเชาจะดําเนินการขุดเจาะท่ีดิน หรือ

ทําการกอสรางอาคารและสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับศูนย

คอมพิวเตอร 
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6. ผูใหเชายินยอมใหผูเชาทําการตัดถนนทางเขาขนาดความกวางไมเกิน 15 

เมตร เช่ือมกับแนวถนนท่ีทางผูใหเชากําหนดมายังพ้ืนท่ีเชา พรอมท้ังติดตั้ง

สาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับศูนยคอมพิวเตอร โดยผูเชาจะเปน

ผูรับผิดชอบคาใชจายตางๆ ท่ีเก่ียวของท้ังหมด 

7. ผูเชาจะไมใหผูใดเชาชวงหรือแบงการครอบครองพ้ืนท่ีเชาใหผูอ่ืน เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร 

8. เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุด ผูเชาตองรื้อถอน ปรับปรุงอาคารและขนยายวัสดุ

อุปกรณทุกชนิดท่ีผูเชานําเขาไปติดตั้งในพ้ืนท่ีเชาภายใน 90 วันนับแตวันท่ี

ไดรับแจงจากผูใหเชาเปนลายลักษณอักษร 

9.3 สัญญาอ่ืนๆ 

(ก) สัญญาเชาอุปกรณ 

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 1  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 30 มีนาคม 2560 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 30 มีนาคม 2560 ถึง 31 

สิงหาคม 2560 จํานวน 2 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันท่ี 30 

ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 13,251,190 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 2  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 4 กุมภาพันธ 2559 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 60 เดือน โดย

กําหนดชําระงวดแรกในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดชําระงวดตอๆ 

ไป เปนรายเดือนในวันท่ี 30 ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระ

ภายในวันท่ี 30 มกราคม 2564 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 4,400,000 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 3  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 30 มิถุนายน 2560 



   

หนา 20 จาก 22 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 30 มิถุนายน 2560 ถึง 30 

กันยายน 2562 จํานวน 4 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันท่ี 30 

ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2567 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 95,838,919 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 4  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 16 พฤษภาคม 2559 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 25 

มกราคม 2561 จํานวน 3 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันสุดทาย

ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2565 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 12,882,100 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 5  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 11 ตุลาคม 2559 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 ธันวาคม 

2562 จํานวน 6 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันสุดทายของทุก

เดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2567 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 87,455,765 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 6  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 1 พฤศจิกายน 2561 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 1 พฤศจิกายน 2561 ถึง 1 

มกราคม 2562 จํานวน 2 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายไตรมาสในวันสุดทาย

ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 34,450,000 บาท 

  

  



   

หนา 21 จาก 22 

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 7 

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 16 พฤษภาคม 2559 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 16 พฤษภาคม 2559 ถึง 16 

กรกฎาคม 2559 จํานวน 2 สัญญา โดยกําหนดชําระเปนรายเดือนในวันท่ี 16 

ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 16 มิถุนายน 2564 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 12,854,600 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 8  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 29 กุมภาพันธ 2559 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน ในชวงระยะเวลา 29 กุมภาพันธ 2559 ถึง 5 

มิถุนายน 2562 จํานวน 19 สัญญา โดยกําหนดชําระในวันสุดทายของทุกเดือน 

สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายในวันท่ี 30 กรกฎาคม 2567 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 140,447,400 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 9  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 4 ธันวาคม 2560 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 60 เดือน โดย

กําหนดชําระงวดแรกในวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และกําหนดชําระงวดตอๆ ไป 

เปนรายเดือนในวันสุดทายของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระภายใน

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 18,850,400 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 10 

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 1 พฤศจิกายน 2561 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 36 เดือน โดย

กําหนดชําระงวดแรกในวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 และกําหนดชําระงวดตอๆ 

ไป เปนรายเดือนในวันท่ี 29 ของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระ

ภายในวันท่ี 28 ตุลาคม 2564 



   

หนา 22 จาก 22 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 1,478,000 บาท 

  

ผูใหเชาซื้อ สัญญาเชาวงท่ี 11  

ผูขอเสนอเชาซื้อ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 

วันเริ่มตนสัญญาเชาซื้อ 29 กุมภาพันธ 2559 

 ผูเชาซื้อตกลงเชาซื้อทรัพยสิน โดยตกลงชําระยอด ระยะเวลา 60 เดือน โดย

กําหนดชําระงวดแรกในวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2559 และกําหนดชําระงวดตอๆ 

ไป เปนรายเดือนในวันสุดทายของทุกเดือน สําหรับงวดสุดทาย จะตองชําระ

ภายในวันท่ี 31 มกราคม 2564 

มูลคาเชาซื้ออุปกรณ 9,920,137 บาท 

  

10) แนบหนังสือมอบฉันทะ พรอมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 รายเปนผูมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8 และ 9 

 

บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแนบรายงานฉบับน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 

 _____________________________ 

                        ([•]) 

 

 

 

กรรมการผูมีอํานาจ 

 

       _____________________________ 

                        ([•]) 

 

 

กรรมการผูมีอํานาจ 

 

  _____________________________ 

                                ([•]) 

 

 

กรรมการผูมีอํานาจ 

 



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 10   
 

ขอบังคับของ 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

หมวด 3. การประชุมผูถือหุน 

ขอ 15. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดของ

รอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ 

ขอ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดตามแตจะเห็นสมควร  

 ผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะ

เขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและ

เหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี คณะกรรมการตองจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกัน

หรือผูถือหุนคนอ่ืนๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ได ภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวัน

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุม ผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม 

โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่ง

มารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวในขอ 19 ผูถือหุนตามวรรคสองตองรวมกันรับผิดชอบชดใช

คาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

ขอ 17. หนังสือบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนทุกคราวน้ัน คณะกรรมการจะตองมีหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนแจงให 

ผูถือหุนทุกรายตามทะเบียนผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน และใหลงพิมพโฆษณาใน

หนังสือพิมพรายวันภาษาไทยในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัทติดตอกันสาม (3) วัน และไมนอยกวาสาม 

(3) วันกอนวันประชุม ในหนังสือบอกกลาวน้ันตองระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะ

เสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียด ตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ 

หรือเพ่ือพิจารณา แลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาวดวย 

 สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมตามวรรคหน่ึง ตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัด

ใกลเคียง 

ขอ 18. การประชุมสามัญประจําปโดยปกติเพ่ือ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานท่ีไดจัดทําไปในระยะเวลาท่ีลวงมาและเสนอความคิดท่ีจะ

ดําเนินการตอไปในภายหนา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกําไรขาดทุน 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทน 

(5) แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตรวจสอบบัญชี 

(6) กิจการอ่ืนๆ  

ขอ 19. ในการประชุมผูถือหุนจะตองประกอบดวยผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไม

นอยกวายี่สิบหา (25) คนหรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและจะตองมีจํานวนหุนนับรวมกันไดไม

นอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม 



 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขา

รวมประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ  

ใหการประชุมเปนอันระงับไป หากวาการประชุมผู ถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผู ถือหุนรองขอ          

ใหคณะกรรมการนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม 

ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุมตามวรรคหน่ึง 

ขอ 20.  ผูถือหุนแตละรายมีสิทธิออกเสียงไดหุนละหน่ึงเสียงตามจํานวนหุนท่ีตนมี โดยผูถือหุนมีสิทธิมารวมประชุมผูถือหุนเอง   

หรือจะมอบฉันทะเปนหนังสือใหผูอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได  

 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน นอกจากการ

ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนน ใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอและท่ีประชุมลงมติให

ลงคะแนนลับ ก็ใหลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

ขอ 21. ผูถือหุนคนใดอาจจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได แตการมอบฉันทะเชนน้ี 

จะตองทําเปนหนังสือ และตองนําไปมอบตอประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนด ณ สถานท่ีท่ี

ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม  

 หนังสือมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และใหเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกําหนด  

ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปน้ี 

(1) จํานวนหุน ซึ่งผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

(2) ช่ือของผูรับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ป ของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผูรับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีผูถือหุน ผูมอบฉันทะ       

มีรวมกัน เวนแตผูรับมอบฉันทะจะแถลงตอท่ีประชุมกอนลงคะแนนวาตนจะออกเสียงแทนผูมอบฉันทะเพียงบางคน 

โดยระบุช่ือผูมอบฉันทะ และจํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะถืออยูดวย 

ขอ 22. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ใหประธานกรรมการเปนประธานของที่ประชุม แตถาประธานกรรมการไมอยูใน   

ท่ีประชุม หรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม 

ถาไมมีรองประธานกรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนท่ีมารวมประชุมเลือกผูถือหุนคนใดคน

หน่ึง ทําหนาท่ีประธานท่ีประชุมครั้งน้ันได 

ขอ 23. ประธานท่ีประชุมผูถือหุนเปนผูดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับน้ี ตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไว     

ในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

(2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งเขารวมประชุม 

 เมื่อท่ีประชุมไดพิจารณาเสร็จตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดอาจขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน นอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมก็ได 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอไมเสร็จ 

ตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณาใหท่ีประชุมกําหนด สถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุม

ในคราวตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง  

ผูถือหุน ไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม 

(3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 



ขอ 24. มติของท่ีประชุมผูถือหุน ตองประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา การแกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ 

(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท 

(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

(ฉ) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับ 

(ช) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

(ฌ) การออกหุนกู 

(ญ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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แบบแจงความประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที ่13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. 

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจา (ช่ือ-นามสกุล) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

หมายเลขโทรศัพทเคลื่อนท่ี (เพ่ือรบั SMS ยืนยัน) ……………………………………………………………………………………………………. 

และ/หรือ E-mail (เพ่ือรับ E-mail ยืนยัน) ……………………………………………………………………………………………………………… 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย X ในชอง (   ) 

(   ) ผูถือหุน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พรอมไดแนบเอกสาร ดังน้ี 

 เลขบัตรประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 และ/หรือ เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย (10 หลัก) ……………………………………………………………………………………… 

 โดยถือหลักทรัพยจํานวนท้ังสิ้นรวม …………………………………………………หุน 

(   ) ผูรับมอบฉันทะจาก (ช่ือ-นามสกุล) ………………………………………………………………………………………………………….. 

 ซึ่งเปนผูถือหุน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) พรอมไดแนบ เอกสารการมอบฉันทะ ดังน้ี 

 เลขบัตรประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 และ/หรือ เลขทะเบียนผูถือหลักทรัพย (10 หลัก) ……………………………………………………………………………………… 

 โดยถือหลักทรัพยจํานวนท้ังสิ้นรวม ………………………………………………… หุน 

ประสงคเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.  

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

1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

ลงช่ือ………………….…………………………………………… 

ผูประสงคเขารวมประชุม 

เมื่อกรอกเอกสารขางตนเรียบรอยแลว โปรดสงกลับมา ท่ีบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ภายใน 

วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยสามารถจัดสงไดสองชองทาง ดังน้ี 

(1) ทางไปรษณีย โดยผูถือหุนสามารถใชซองตอบรับอัตโนมัติท่ีแนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (ไมตองติดแสตมป) มาท่ี 
เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ช้ัน 10-12 และช้ัน IT 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวางกรุงเทพมหานคร 10310 

(2) ทาง E-mail: inet-om@inet.co.th  

mailto:inet-om@inet.co.th
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แบบฟอรมคําถามลวงหนาสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที ่13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. 

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

ขาพเจา (ช่ือ-นามสกุล) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กรุณาทําเคร่ืองหมาย / ในชอง (   ) 

(   ) ผูถือหุน บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

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

มีคําถามเก่ียวกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ดังน้ี 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหต : เมื่อกรอกเอกสารขางตนเรียบรอยแลว โปรดสงกลับมา ท่ีบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ภายใน  

วันศุกรท่ี 7 สิงหาคม 2563 โดยสามารถจัดสงไดสองชองทาง ดังน้ี 

(1) ทางไปรษณีย โดยผูถือหุนสามารถใชซองตอบรับอัตโนมัติซึ่งบริษัทจะจัดสงใหพรอมหนังสือเชิญประชุม (ไมตองติด

แสตมป) มาท่ี 
เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ช้ัน 10-12 และช้ัน IT ถนน

เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

(2) ทาง E-mail: inet-om@inet.co.th  

 

หากมีขอสงสัยหรือขอแนะนํา โปรดติดตอ : 

1. นางสาวพรวิสาข มังกิจ  โทรศัพท : 092 246 3316 

2. นางพิมพลภา อัครนิธิพลชัย โทรศัพท : 061 423 6863 

3. นางสาวพลอยไพลิน โยธา โทรศัพท : 081 594 1685 

mailto:inet-om@inet.co.th
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เอกสารและหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงเพ่ือลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน  

และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผูเขารวมประชุมจะตองแสดงเอกสารดังตอไปน้ีเพ่ือลงทะเบียนกอนเขาประชุมผูถือหุน 

1. ในกรณีผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา 

1.1 กรณีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง ตองเตรียมหลักฐานเพ่ือนํามาแสดง ดังตอไปน้ี  

(ก) แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีไดกรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุน 

(ข) แสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือเอกสารท่ีสวนราชการออกให หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 

(กรณีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ)  

1.2 กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมแทน 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกรายละเอียดถูกตองครบถวนและ 

ลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

(ข) สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูมอบฉันทะได 

ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

(ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 ขางตน และผูรับมอบฉันทะได

ลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

2. กรณีผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล 

2.1 กรณผีูมีอํานาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (“ผูแทน”) ของผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง เวนแตจะ

เปนกรณีตามขอ 2.2 ตองแสดงหลักฐานดังตอไปน้ี 

(ก) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูแทนไดลงลายมือช่ือรับรองสําเนา

ถูกตอง 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชยยอนหลังไมเกิน 3 เดือน 

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนท่ีมีอํานาจลงนามผูกพันของผูถือหุนพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ

มีขอความแสดงความเห็นวาผูแทนผูเขารวมประชุมมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคลมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเขาประชุม 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกรายละเอียดท่ีถูกตองครบถวนและผูแทน 

นิติบุคคลลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และผูรับมอบฉันทะลงลายมือช่ือ 

(ข) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน โดยมีรายละเอียดตามขอ 2.1 (ข) ขางตน 

(ค) เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามขอ 1.1 และผูรับมอบฉันทะไดลงลายมือ

ช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

3. ผูถือหุนซ่ึงมิไดมีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเปนนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศท่ีแตงต้ังให Custodian ใน

ประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

ใหนําความในขอ 1 และขอ 2 มาใชบังคับโดยอนุโลมกับผูถือหุนหรือผูเขารวมประชุมซึ่งมิไดมีสัญชาติไทยหรือซึ่งเปน 

นิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายตางประเทศแลวแตกรณี ภายใตบังคับดังตอไปน้ี 

(ก)  หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลน้ันอาจจะเปนเอกสารท่ีออกโดยสวนราชการของประเทศท่ีนิติบุคคลน้ันตั้งอยู 

ก็ได ท้ังน้ี จะตองมีรายละเอียดเก่ียวกับช่ือนิติบุคคล ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเง่ือนไขหรือ

ขอจํากัดอํานาจในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ท่ีตั้งสํานักงานใหญ 



 

(ข) เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูแทน 

นิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 

4. กรณีผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให  

1. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ หรือ 

2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ หรือ 

3. นายชวลติ จินดาวณิค 

       เพ่ือความสะดวกโปรดสงหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมาท่ีบริษัท เพ่ือตรวจสอบกอนวันประชุมไมนอยกวา 1 วัน 

5. กรณีผูเขารวมประชุมมีการแกไขคํานําหนาชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  

โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลีย่นแปลงดังกลาวซึ่งออกโดยสวนราชการ ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  

1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกตองและความครบถวนของเอกสาร เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม 

2. บริษัทจะเปดรับลงทะเบียนเขารวมประชุมกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง 

การออกเสียงลงคะแนนและวิธกีารนับคะแนน 

1. นับหน่ึงหุนเปนหน่ึงเสียง 

2. การมาประชุมดวยตนเอง และการมอบฉันทะโดยใชแบบ ก. และแบบ ข. จะไมสามารถแบงคะแนนเสียงได 

3. สําหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนซึ่งอยูตางประเทศและมอบฉันทะให Custodian เปน

ผูดูแลรับฝากหุน สามารถแบงคะแนนเสียงได 

4. ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 

 ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

5. ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายหรือขอบังคับของบริษัทกําหนดไวแตกตางจากกรณีปกติก็ใหดําเนินการใหเปนไปตามท่ี

กําหนดน้ัน โดยประธานในท่ีประชุมจะแจงใหผูถือหุนในท่ีประชุมรับทราบกอนการลงคะแนนในแตละวาระ 

6. วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

คํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผูถือหุนซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง “เห็นดวย” และ 

“ไมเห็นดวย” แตไมนับ “งดออกเสยีง” เปนฐานคะแนนเสียง 

7. วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เปนฐานคะแนนเสียง 

8. วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถือหุนท้ังหมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” เปนฐานคะแนนเสียง 

9. กรณีดังตอไปน้ี บริษัทจะถือวาเปนบัตรเสียและไมนับเปนคะแนนเสียง 

- บัตรลงคะแนนไมไดระบุการออกเสียงไว 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา แกไขเครื่องหมายหรือขอความท่ีกรอก โดยไมมีลายมือช่ือกํากับ 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ันมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณี Custodian) 



 

 

    

 

 

เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 

 
เลขทะเบียนผูถือหุน 

 

แบบฟอรมลงทะเบียน 

 

 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

ณ หองประชุม ไอเน็ตฮอลล 

เลขท่ี 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น IT 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 

 

ขาพเจา                                                                                                                                            

เปนผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนของ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)  

หมายเลขบัตรประจําตัว                                                   ไดมาเขารวมการประชุมดังกลาวขางตน 

 

ลงชื่อ               ผูเขาประชุม 

                                           (_________________________) 

เอกสารสําคัญ – โปรดนํามาในวันประชุม 
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ข้ันตอนการลงทะเบียนเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

ผูถือหุนลงทะเบียน 

บริเวณหนาหองประชุมไอเน็ตฮอลล ช้ัน IT  

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร 

มาดวยตนเอง 

แสดงเอกสารสวนบุคคล 

โตะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โตะตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร 

เขาหองประชุม 

ประธานเปดประชุม เวลา 14.00 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ 

 

ในแตละวาระ เฉพาะผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง  

ขอใหยกมือข้ึนและลงมติในบัตรลงคะแนน พรอมลงลายมือช่ือ  

ในแตละวาระ เจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน 

เฉพาะผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 

 

ผูดําเนินรายการสรุปผลคะแนนตอท่ีประชุม 

บริษัทไดจัดใหมี Inspector ซ่ึงเปนที่

ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทํา

หนาที่ ดูแลและตรวจสอบการนับ

คะแนนเสียงในการประชุมผูถือหุนให

เปนไปอยางโปรงใสและถูกตองตาม

กฎหมาย 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระท่ีไดรับมอบหมายใหเปนผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุน 

ท่ีไมสามารถเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

ช่ือ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 

ตําแหนงในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

สรรหา กําหนดคาตอบแทนและกํากับดูแลกิจการ 

อายุ : 60 ป 

ท่ีอยู : 18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพราว  

เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร  

การมีสวนไดสวนเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ :   

     วาระท่ี 1-11  ไมมสีวนไดสวนเสียพิเศษ  

 

ช่ือ : นางสาวนฤมล วังศธรธณคณุ 

ตําแหนงในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 65 ป 

ท่ีอยู : บริษัท ไทยสมารทคารด จาํกัด เลขท่ี 191 อาคารสลีมคอมเพล็กซ 

ช้ัน 27 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร                                                                                                

การมีสวนไดสวนเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ :   

     วาระท่ี 1-11  ไมมสีวนไดสวนเสียพิเศษ 
 

 

ช่ือ : นายชวลิต จินดาวณิค 

ตําแหนงในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

อายุ : 56 ป 

ท่ีอยู : 193 ซอยเฉลิมสุข แขวงจนัทรเกษม เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร                                                                                                

การมีสวนไดสวนเสียพิเศษในวาระท่ีเสนอ :   

     วาระท่ี 1-11  ไมมสีวนไดสวนเสียพิเศษ 

หมายเหตุ : การมีสวนไดเสียพิเศษตามท่ีกําหนดในแบบ AGM Checklist เปนการเปดเผยขอมูลเฉพาะในสวนของกรรมการ

อิสระทานท่ีจะรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเทาน้ัน วามีสวนไดเสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผูถือหุนในครั้งน้ันหรือไม เชน มี

สวนไดเสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเปนผูท่ีจะตองถูกเลือกตั้งกลับเขามาเปนกรรมการอีกครั้งหน่ึง  



สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 16 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Proxy Form B. 

(แบบที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 

(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 

 

 

เลขทะเบียนผูถือหุน                                                         เขียนที่               
Shareholder Registration Number Written at               

 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date          Month              Year 

 

(1) ขาพเจา                 สัญชาติ     อยูเลขที่                   ซอย   
 I/We    Nationality   Residing/located at no.         Soi 

 ถนน   ตําบล/แขวง                อาํเภอ/เขต      จังหวัด      
 Road  Tambol/Subdistrict                Amphur/District      Province 

 รหัสไปรษณีย    
 Postal Code 

(2)  เปนผูถือหุนของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด )มหาชน(  (“บริษัทฯ”) 
 being a shareholder of Internet Thailand Public Company Limited (“Company”) 

 โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม               หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ                 เสียง ดังนี้ 
          holding the total number of                              shares       and have the rights to vote equal to          votes as follows 

  หุนสามัญ                หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
  Ordinary share               shares    and have the rights to vote equal to    votes  

  หุนบุริมสิทธิ                หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ    เสียง 
       Preference share              shares     and have the rights to vote equal to                 votes 

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

 1. ชื่อ                                                   อาย ุ           ป อยูบานเลขที ่                 
Name                                               age            years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง                       อําเภอ        
Road                                     Tambol/Subdistrict             Amphur/District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย      
Province                                Postal Code                             

หรือ/Or 

ชื่อ                                                   อาย ุ          ป อยูบานเลขที่                   
Name      age          years residing/located at no. 

ถนน                                       ตําบล/แขวง                       อําเภอ        
Road                                     Tambol/Subdistrict             Amphur/District 

จังหวัด                                    รหัสไปรษณีย         
Province                                Postal Code                                   

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/anyone of these persons 
 

กรณีเลือกขอ 1. กรุณาทําเครือ่งหมาย  ที ่ 
 1. ระบุชือ่ผูรับมอบอํานาจ 
If you make proxy by choosing No.1, 
please mark  at  1. and give 
the details of proxy (proxies). 

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



 

 

 2. มอบฉันทะใหกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 

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

 นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ ์Ms. Nilobon Tangprasit หรือ/or 

 นางสาวนฤมล วังศธรธณคุณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun หรือ/or 

 นายชวลิต จินดาวณิค Mr. Chavalit Chindavanig 

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 15 ของหนังสือเชิญประชุม 

สามัญผูถือหุน ประจําป 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) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีกรรมการอิสระผูรับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไมสามารถเขาประชุมได 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. 

เปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมไอเน็ตฮอลล ชั้น IT บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท  

ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 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) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

(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: 

วาระที ่1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ (ถามี) 

Agenda 1 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 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders held on April 24, 2019    

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

กรณเีลือกขอ 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. 
 



 

 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานประจําป 2562   

Agenda 3 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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 

Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 2019, 

audited by the Certified Public Accountant  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการประจําป 2562 

Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit to be a reserve fund and no dividend payment 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจําป 2563  

Agenda 6 To consider the election of Director in replacement of director who is retiring by rotation for the Year 2020  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี ้

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 วงศธีรฤทธิ ์/ 3. Ms. Tanwadee Wongterarit 

 เห็นดวย 

Approve 

 ไมเห็นดวย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร / 4. Mr. Sahas Treetipbut 

 เห็นดวย 

Approve 

 ไมเห็นดวย 

Disapprove 

 งดออกเสียง 

Abstain 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

Agenda 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2563 

Agenda 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the Year 2020  

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ ดําเนินการจัดตั้งทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (“กองทรัสต”) และพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ 

เขาทําธุรกรรมกับกองทรัสต (“ธุรกรรมกองทรัสต”)  
Agenda 9  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  พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย  

Agenda 9.1 To consider and approve the Disposal of Assets Transaction 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



 

 

วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการไดมาซ่ึงสินทรัพย  

Agenda 9.2 To consider and approve the Acquisition of Assets Transaction 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยเขาทําสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต 

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. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9.4 พิจารณาอนุมัติใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการพิจารณา 

เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดําเนินการใดๆ ที่จําเปนและเก่ียวของกับธุรกรรมกองทรัสต 

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. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 เพ่ือใหสอดคลองกับการแกไข

เพ่ิมเติมวัตถุประสงคของบริษัท  

Agenda 10 To approve the amendment of the Company's objectives and Article 3 of the Memorandum of Association. 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

วาระที ่11 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี) 

Agenda 11 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

หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 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 

(...…………………...…………………….) 

หมายเหต/ุ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. 



 

 

ใบประจาํตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 อินเทอรเน็ต

ประเทศไทย จํากัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหมแขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง

เล่ือนไปในวัน 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. 

 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 



 

 

 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที ่ เรื่อง   

Agenda Re : 

 ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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   ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 Approve Disapprove Abstain 

 

 

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผูมอบฉันทะ/Grantor 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผูรับมอบฉันทะ/Proxy 

(...…………………...…………………….) 
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การใชรหัสคิวอารโคด (QR Code) สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2562 

 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) โดยบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ใน

ฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย ไดพัฒนาระบบเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ สงเอกสารการประชุมผูถือหุนและ

รายงานประจําปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานรหัสคิวอารโคด (QR Code) ใหผูถือหุนสามารถเรียกดูขอมูลไดอยางสะดวกและ

รวดเร็ว 

 ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลผาน QR Code (ตามท่ีปรากฏในสิ่งสงมาดวยลําดับท่ี 17) ตามข้ันตอนตอไปน้ี 

สําหรับระบบ iOS (iOS 11 ข้ึนไป) 

1. เปดกลอง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกลองถายรูปบนมือถือสองไป) ท่ี QR Code 

3. หนาจอจะมีขอความ (Notification) ข้ึนมาดานบน ใหกดท่ีขอความน้ัน เพ่ือดูขอมูลประกอบการประชุม 

หมายเหต:ุ    กรณีท่ีไมมีขอความ (Notification) บนมือถือ ผูถือหุนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน 

(Application) อ่ืนๆ เชน QR CODE READER, Facebook และ Line เปนตน 

สําหรับระบบ Android 

1. เปดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ข้ันตอนการสแกน QR Code ผาน Line 

→ เขาไปใน Line แลวเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code    

2. สแกน QR Code เพ่ือดูขอมูลประกอบการประชุม                                                                                                
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แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชุมสามัญผูถือหุนป 2563 

หองประชุมไอเน็ตฮอลล ช้ัน IT บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

 

 
 

 



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชัน้ IT 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง  

กรุงเทพมหานคร 10310 

 

Internet Thailand Public Company Limited 

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

New Petchaburi Road, Bang Kapi Sub-district,  

Huay Khwang District, Bangkok 10310 
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