
 

 

 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

บริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) 
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้น IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
 

 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนให้ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้) 

บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 



 

 

 

 

 

 

    

 

กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  
บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
(“มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม”) ดังนี ้ 

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
http://ir.inet.co.th และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าต่อไป 

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการกรอก
ข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะผ่านทางเว็บไซต์ของ
บริษัท และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมาที ่

เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ช้ัน 10-12 และช้ัน IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ 
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

(บริษัทแนะนำใหท้่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) 

2.2 สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร
เป็นการล่วงหน้าได้ จนถึงวันท่ี 19 เมษายน 2564 ผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

• ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 

• E-mail: inet-om@inet.co.th  
3. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการ

และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี ้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพสำหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
ด้วยตนเองและตามจริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้นก่อนเข้าบริเวณหรือสถานท่ีการจัดประชุม 
โดยผู้ถือหุ้นที่มีลักษณะดังนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ข้าร่วมประชุม  

• ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปประเทศและจังหวัด/พื้นที่กลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด  
หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีการเดินทางไป/กลับ จากพื้นที่ดังกล่าวเป็นระยะเวลา 14 วันก่อนการ
ประชุม 

• ผู้ถือหุ้นท่ีมีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

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


 

 

 

 

 

 

    

 

หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

• ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่แล้วไม่พบอาการทีอ่ยู่ในความเสี่ยง บริษัทจะติดสติกเกอร์เป็น
สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน 

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาตั้งแต่จุดคัดกรอง 
จนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง 

3.4 ผู้เข้าร่วมการประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วม
ประชุม หรือก่อนออกจากสถานที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงทุกครั้งท่ีมีการสัมผัสจุดเสี่ยงท่ีจะอาจเกิดเชื้อโรค 

3.5 บริษัทได้เตรียมพื้นที่การจัดประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยเว้นระยะห่าง
ระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 

3.6 บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิด 
ในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม่ำเสมอ  

3.7 บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม 
ขอใหเ้ขียนคำถามส่งใหเ้จ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป 

3.8 บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ ทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถดื่มน้ำได้ 
เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3.9 เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อ
เวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม  

3.10 บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบสอบถามสุขภาพสำหรับผู้
เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เข้าสถานทีป่ระชุม 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 



 
 

 

 

 

 

 

   หน้า 1 

 

 

ที่ INET OM 0097/03/2021 

วันท่ี 26 มีนาคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน) ประจำปี 2564 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ประกอบการพจิารณาวาระที่ 2) 
2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี  2563 และสรุปข้อมูลทางการเงิน 

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3 และวาระที่ 4) 
3. ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รบัการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลอืกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออก

ตามวาระ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
4. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6) 
5. นิยามกรรมการอิสระ (ประกอบการพิจารณาวาระที ่6) 
6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญช ี(ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8) 
7. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
8. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
9. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
10. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียง

ลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 
11. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

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

http://ir.inet.co.th/) 
14. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2563 
15. แผนที่แสดงสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์  ช้ันไอที  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ        
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

http://ir.inet.co.th/
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วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ (ถ้ามี) 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  13 สิงหาคม 2563 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 และได้จัดทำรายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://ir.inet.co.th/)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
13 สิงหาคม 2563 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) 

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

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งงบการเงินของบริษัท
ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ได้ดังนี้ 

http://ir.inet.co.th/
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หน่วย : ล้านบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 
งบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพย์รวม 
- หนี้สินรวม 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
7,284 
5,294 
1,990 

 
6,377 
4,481 
1,896 

 
7,138 
5,169 
1,969 

 
6,257 
4,350 
1,907 

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

 
1,835 
1,895 

100 
0.20 

 
1,882 
2,013 

169 
0.34 

 
1,771 
1,835 

64 
0.13 

 
1,837 
2,003 

169 
0.34 

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

 
533 

(497) 
(26) 
11 
32 
43 

 
(16) 

(552) 
553 
(16) 
48 
32 

 
526 

(506) 
(14) 

7 
26 
33 

 
(34) 

(476) 
500 
(10) 
35 
26 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปนัผลสำหรับผลประกอบการประจำป ี2563 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ “บริษัทต้องจัดสรร
กำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่า ร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยก
มา (ถา้มี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายอื่น
กำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น”  

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด 
โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท 

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จำนวน 63,881,853 บาท และหักเงินสำรองตามกฎหมาย (5%) 3,194,092.65 บาท 
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อย่างไรก็ตาม สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid -19 บริษัทจึง
ต้องจัดมีเงินสำรองเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการสำหรับปี 2564 จึงเสนองดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563  

ข้อมูลสรุปการจดัสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจา่ยเงินปันผล ตั้งแต่ป ี2561 – 2563 ดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2561 2562 2563 
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 232,408,746 169,557,665 63,881,853 
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) 11,620,437.30 8,477,883.25 3,194,092.65 
3. คงเหลือ กำไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2) 220,788,308.70 161,079,781.75 60,687,760.35 
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 30.00 - - 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)  66,236,492.61 - - 
6. จำนวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 

7. เงินปันผลประจำปตี่อหุ้น (บาท/หุน้) (5)/(6) 0.1325 - - 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
จำนวนเงิน 3,194,092.65 บาท และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...” บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน 
 ในปี 2564 ทำให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2564 มีจำนวน 4 ท่าน 

 ปัจจุบันมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ  
 2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการ 
 3. นายอนิรุทธ ์หิรัญรักษ์  กรรมการ  

4. นายทินกร นาทองลาย1  กรรมการ  
หมายเหตุ: 1 นายทินกร นาทองลาย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายมรกต เธียรมนตรี มีผลต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป  

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่  1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น 
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท  

คณะกรรมการสรรหา กำหนดคา่ตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบ
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วาระมีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) และมีความเห็นดังน้ี 

1. นายทินกร นาทองลาย และ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบัการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้าม
ตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา 
อีกท้ังในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อช้ีแนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมี
การพฒันาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอใหท้ี่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งมา 4 วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกท้ังได้นำความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริ ษัท 
จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

3. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เรื่องการจัดให้มีจำนวนกรรมการอิสระที่เพียงพอ คณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จึงพิจารณาทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อให้องค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดย ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  
เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือใหม่ให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัท
ได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอิสระต่อไป 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและ
ออกตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง และเลือกตั้งให้ ผศ.ดร.ทิพวรรณ ป่ินวนิชย์กุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ  กรรมการอิสระ  
 2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการ 
 3. นายทินกร นาทองลาย  กรรมการ   
 4. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กลุ กรรมการอิสระ 
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การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เสนอค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาทต่อปี โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
ซึ่งเท่ากับปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 ล้านบาท โดยจัดสรรดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชมุ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดอืน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชดุย่อย 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มีการประชุม 
-รองประธานกรรมการชุดยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 

 

2. โบนัสกรรมการ : ไมม่ ี

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ดังนี ้ 

1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวน 6,500,000 บาท  
2) โบนัสกรรมการ : ไม่มี 
3) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 (รายละเอียดตามสิ่งทีส่่งมาด้วยลำดับที่ 6) 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 18 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
เพื่อ ฯลฯ “(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี” และอ้างถึงตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ “ข้อ 4 พิจารณา
คัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท  
เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ได้กำหนดให้บริษัทที่ ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติ
หน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่  
โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างนอ้ยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็น
อิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2563 รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อเสนอของ 
บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 4 ติดต่อกันจากรอบปี
บัญชี 2561 -2564 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2564 ดังนี ้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่     
31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 3 ปี (ปี 2561 – 2563) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล 10305 - 

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และไม่มี
ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบคุคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึง
มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด 
(มหาชน) จำนวน 2,000,000 บาท 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,950,000 2,000,000 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง 
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ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สำหรับป ี2564 ด้วย 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 500 ล้านบาท รวมเปน็วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ชำระคืนหนี้สินของบริษัท และรองรับการขยายตัว
ทางธุรกิจในอนาคต การออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้
สอดคล้องกับการใช้เงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่มวงเงินหุ้นกู้
เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รายละเอียดดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์ เพือ่เป็นเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไป การชำระคืนเงินกู้ การชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอนและ/หรือจดัหา
เงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน  

ประเภทตราสารหนี ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไมร่ะบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด่้อยสทิธิ มีหรือไมม่ีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้
ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถอืหุน้กู ้

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

มูลค่าการเสนอขาย วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได ้

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้
ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลคา่หุ้นกูค้งค้างเดิมที่ยังไมไ่ดร้ับการไถ่ถอน ณ 
ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้ หรือเทียบเทา่  

อายุตราสารหนี ้ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้  

สกุลเงิน สกุลเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าภายในวงเงิน 
อัตราดอกเบีย้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแตล่ะครั้ง และปจัจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การไถ่ถอนกอ่นกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสิทธิขอไถถ่อนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรอื บริษัทอาจมีหรือไม่มสีิทธิขอไถ่ถอน

หุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกูด้ังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ 
ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผูล้งทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ 
ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในตา่งประเทศ  และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ ในคราว
เดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคบัใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

การมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบรหิารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น ๆ 
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ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนท่ียังไมไ่ด้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่
จะต้องกำหนดตามกฎหมายและขอ้บังคับท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกูท้ี่จะ
ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย 
อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าท่ีอื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ท่ีจะออกในแตล่ะ
คราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และ
รายละเอียดการเสนอขาย ผูจ้ัดการการจดัจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบยีนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำ
หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบยีนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขอ
อนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมลู และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ใน
แต่ละครั้ง และปจัจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่10  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 
2564 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัย
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่ง
สามารถดาวน์โหลดได้จาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัตปิรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม 

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในวันประชุม ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วยลำดับที่  10 และ 11 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบั งคับของบริษัท  
ที่เกี่ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่7 ทีแ่นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

http://ir.inet.co.th/
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อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)  
ในวนัศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564      

     

  ขอแสดงความนับถือ 
 
               
 

 ( นางมรกต กุลธรรมโยธิน ) 
       กรรมการผู้จัดการ 

 โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
นางพิมพ์ลภา อัครนิธิพลชัย หรือ นางสาวพลอยไพลิน โยธา หรือ นางสาวศันสนีย์ ชัยประเสริฐ 
สำนักกรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
โทร. 02 257 7000 หรือ Email: inet-om@inet.co.th  

mailto:inet-om@inet.co.th
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คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบคุคล (Privacy Note) 

 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงแจ้งข้อมูล

ดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) 
 

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 
บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ 

• จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง 
 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล 
ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล ซ่ึงอาจรวมถึง สิทธิในการถอน

ความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วน
บุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และสิทธิใน
การคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2563 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. 

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

___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ
แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากเดิมวันที่ 22 เมษายน 2563 เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนกระทั่งสถานการณ์ได้คลี่คลายลงแต่ยังอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริษัทฯจึงได้ตัดสินใจจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นขึ้น ประกอบกับบริษัทฯมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการระดมทุนโดยการจัดตั้งกองทรัสต์ เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯเห็นว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยได้พยายามกำหนดมาตรการต่างๆ และแนวปฏิบัติในการประชุมอย่างรอบคอบ ตามที่หน่วยงานราชการกำหนด ทำให้ท่านผู้
ถือหุ้นอาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรและมีความล่าช้า 

อย่างไรก็ตาม การประชุมในวันน้ียังถือว่าเป็นการประชุมในภาวะที่ยังไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ดังนั้น บริษัทฯขอดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด โดยใช้เวลาในการประชุมไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 

จากนั้น ประธานมอบหมายให้นางสาวพิชญาภา ธรรมประสิทธิ์ (“พิธีกร”) ทำหน้าที่แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุม ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม 

พิธีกร ได้แถลงต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 500,041,575 
บาท เรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 500,041,575 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นหุ้น
สามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 500,041,575 หุ้น 

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19. ระบุว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและจะต้องมีจำนวนหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี ้มีจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จ ำน วน หุ้ น ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  166,680,525 หุ้ น  ขณ ะ เปิ ด ป ระ ชุม  มี ผู้ ถื อ หุ้ น ม าป ระ ชุ ม ด้ ว ยต น เอ งจ ำน วน  49 ร าย  
และรับมอบฉันทะให้เข้ามาประชุมแทนจำนวน 25 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 260,543,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
52.1044 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้

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

2. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 



   

หน้า 13 

3. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ 
ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

4. ในการลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ี
ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

6. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 และวาระที่ 10 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

7. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

8. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั้งหมดทีเ่ข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

9. ส่วนวาระที่ 6 เป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนน 
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือช่ือของท่าน 
เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นำส่งบัตรลงคะแนน
ดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน 

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

11. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
12. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ

แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
13. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้นๆ เนื่องจากบริษัทได้
บันทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว 

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

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 
เพือ่สุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทงดใช้ไมโครโฟนสำหรับการ

สอบถามและแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
สามารถจดคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอประธานที่ประชุม และ
เพื่อให้การประชุมอยู่ในภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น 
สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

ทัง้นี้ ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไม่ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้น
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หรือผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในแต่ละประเด็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการให้บริษัท
บันทึกช่ือ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งความประสงค์ลงในกระดาษคำถามที่บริษัทได้เตรียมไว้ 

 

กรรมการที่เข้าประชุม  
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ 
3. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ  
5. นายทินกร นาทองลาย กรรมการ 
6. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ กรรมการ 
7. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
10. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง  

กรรมการที่ลาประชุม 
1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล           กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.67 

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 
คุณนิภา ชาวสมุน 
ทีป่รึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อนิเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกดั 
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร  

ทีป่รึกษาเกี่ยวกับการจัดต้ังกองทรัสต์ 

1. ปรึกษาทางการเงิน จาก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
คุณอภิชาติ เนตรจรัสแสง และ คณุสุพาณี บุญชู 

2. ทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ จาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด 
คุณยรรยง ตันติวริมานนท์ และ คณุกรองกาญจน์ นพวรรณ 

3. ทีป่รึกษากฎหมาย จาก บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
คุณดวงพร ประเสริฐสมสุข และ คุณอาทิตย์ เหมรา 
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เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยคุณนางสาวนิภากร วรรณรังษี ประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนน
ดังกล่าว 
 

เริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังนี ้
วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอช่ือบุคคลเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ซึ่งจนถึงสิ้นสุด
ระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯบริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่  24 เมษายน 
2562 และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/)  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานและ
ฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้  

1. การบันทึกรายงานการประชุมนั้น ขอให้แก้ไขให้ระบุตัวตนของผู้ถามได้ ไม่ใช่บอกเพียงช่ือผู้ตอบ โดยไม่แจ้งช่ือผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามหรือออกความเห็น ดังน้ันควรบันทึกช่ือผู้ถามไว้ในฉบับเผยแพร่ด้วย เพื่อเป็นการ
แถลงยืนยันในท่ีประชุมและเป็นการให้เกียรติท่านผู้ถือหุ้น  
ตอบ  บริษัทจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นแสดงข้อคิดเห็น โดยระบุช่ือผู้ถามในรายงานการประชุม เฉพาะผู้ที่
ประสงค์จะให้บันทึกในรายงานการประชุมเท่าน้ัน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,365,374 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 20,000  
บัตรเสีย 0  
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หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 3  รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 
ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 

9.29 นาที) สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์  
• เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีช้ันนำ มีความน่าเช่ือถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อ

พัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป 
 ภารกิจ 

• ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน 

• เรียนรู้และพัฒนาการให้บริการพืน้ฐานผ่าน Platform ขนาดใหญ่เพื่อเกิด Eco System ภายในประเทศ 
• สร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเชิญชวนลูกค้าให้นำข้อมูลกลับเข้าประเทศเพื่อให้ตลาด Digitize เติบโต 

ในประเทศอย่างยั่งยืน  
• เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม

อย่างแท้จริง 
คุณค่าหลัก 

• นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทฯ ที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนา
อย่างไม่หยุดยั้ง 

• ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทฯ ที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่
บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว 

• ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทฯ ที่กระฉับกระเฉง ทำงานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความ
กระตือรือร้น ทำงานอย่างคึกคัก  

• ความซื่อสัตย์เช่ือถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทฯ ที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ทำธุรกิจด้วย 
พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นท่ีน่าไว้วางใจทั้งต่องาน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา 

INET Roadmap  
• ปี 2555 เปิดศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Internet Data Center) INET-IDC1 
• ปี 2556 ให้บริการ Public Cloud  
• ปี 2557 เน้นการให้บริการต่อยอดจากบริการโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบัน และเริ่มให้บริการ broadband 
• ปี 2558 ผู้ถือหุ้นอนุมัติสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)  
• ปี 2559 สร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
• ปี 2560 เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) 
• ปี 2561 เน้นการให้บริการในรูปแบบ Platform as a Services 
• ปี 2562 เน้นการให้บริการในรูปแบบ Platform as a Services 
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INET Core Business 
• บริการ Cloud Solutions 
• บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
• บริการ Co-Location 

ผลการดำเนินงาน 
                                                                หน่วย : ล้านบาท 

  2560 2561 2562 
รวมสินทรัพย ์                4,207               5,205  6,377 
รวมหนี้สิน                2,311               3,382  4,481 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                 1,896               1,823  1,896 
รายได้รวม                1,541               1,673  2,013 
รายได้จากการดำเนินงาน 988               1,466  1,882 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ            375           153  169 

 

รายได้แยกตามบริการ 
                                                          หน่วย : ล้านบาท 

รายได้แยกตามบริการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
Cloud Solutions 481 843 1,006 
Internet Access 213 333 376 
Co-Location 185 209 319 
EDC Network Pool 35 40 20 
Software Services & Other 75 41 161 

 

ก้าวย่างท่ีสำคัญปี 2562 

• บริษัทฯ มีบริการใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า 3 บริการ  

• บริษัทฯ มีลูกค้าจำนวน 3,004 ราย เติบโตเพิ่มขึ้น 855 รายจากปี 2561  

• บริษัทฯ ได้รับรองให้เป็นผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ สำหรับใช้เป็นลายมือช่ือดิจิทัล ท่ีมีความมั่นคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากลให้กับภาคธุรกิจ เป็นราย
ที่ 2 ของประเทศไทยในนาม INET CA 

• บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ดังนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อจัดทำโครงการหลักสูตรร่วม
พัฒนา โดยนำความรู้ยุค 4.0 มาประยุกต์ให้กับการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะ
แรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการในปัจจุบัน การเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน Cloud Computing, Big 
Data, Data Analytics ให้โอกาสคณาจารย์และนักศึกษาให้เกิดทักษะตามการปฏิบัติงานจริง เพื่อผลักดันให้
บัณฑิตรุ่นใหม่ (Pioneer Entrepreneurships) สามารถสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยในโลกยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 



   

หน้า 18 

• บริษัทได้รับเกียรติบัตร “เชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี 2562” จาก
มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเชิดชูการทำประโยชน์ทางสังคมในฐานะที่เป็นสถานประกอบการที่ได้สนับสนุนการ
จ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง 

• บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในองค์กร เรื่องจะป้องกันการทุจริตอย่างไร พร้อมทั้งให้พนักงานแสดงความ
คิดเห็นผ่านทางโซเซียลมีเดียภายในบริษัท และเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทมีการจัดอบรมพนักงาน (In-house 
training) เรื่อง Anti-corruption awareness เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการป้องกันการทุจริตในองค์กร 

นอกจากนี้ หลังจากที่ประเทศไทยเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทมีการปรับตัวรับ
สถานการณ์ดังกล่าวโดยสร้าง Tooling ขึ้นมาดูแลพนักงาน เช่น ระบบ Timestamp บันทึกเวลาเข้าออกงานผ่านแอปฯ สำหรับ
การทำงาน Work from Home ระบบ Covid Tracking ติดตามสถานะสุขภาพประจำวัน และช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าราย
เล็กๆ ในช่วงที่ประกาศล็อกดาวน์ประเทศ ด้วยระบบ Food Delivery ถือเป็นการช่วยผู้ประกอบการรายเล็กให้ยังมีรายได้ใน
ช่วงเวลาดังกล่าว 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. เป้าหมายรายได้ในปี 2563 เติบโตเพียง 5% เป็นจำนวนที่น้อยไปหรือไม่ 
ตอบ บริษัทมีโอกาสเติบโตมากกว่าที่ประมาณการไว้ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ลูกค้าของบริษัทได้รับ
ผลกระทบ จึงทำให้เกิดผลกระทบด้านรายได้ของบริษัท การที่บริษัทคาดการณ์การเติบโตของบริษัทที่ 5% เป็น
การประมาณการที่เหมาะสมแล้ว 

2. ความร่วมมือกับ Heuwei เป็นลักษณะใด 
ตอบ บริษัทเคยซื้อผลิตภัณฑ์ของ Heuwei  

3. การให้บริการ Knowledge as a Service มีการเติบโตอย่างไรบ้าง 
ตอบ ก่อนการเกิดสถานการณ์ COVID-19 มีการเติบโตที่ดี แต่หลังจากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้บริการนี้เป็น
บริการที่ลูกค้าชะลอการใช้บริการ เนื่องจากลูกค้าต้องรักษาต้นทุนของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการ
ให้บริการ Cloud ที่เพ่ิมขึ้นจึงทำให้สามารถทดแทนกันได้ 

4. การใช้งาน INET-IDC3 เฟสที่ดำเนินการไปแล้วเป็นอย่างไร และมีแผนการสร้างเฟสต่อไปอย่างไร 
ตอบ ขณะนี้มีการใช้งาน IDC3 เฟสที่ 1 แล้วประมาณ 70% สำหรับการสร้างเฟสถัดไป ต้องรอดูปริมาณความ
ต้องการของตลาดก่อน 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ประธานมอบหมายให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด
ของวาระ โดยนายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ นำเสนองบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขต่องบการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ท่ีได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้  
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หน่วย : ล้านบาท  

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561 
งบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพย์รวม 
- หนี้สินรวม 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
6,377 
4,481 
1,896 

 
5,220 
3,397 
1,823 

 
6,257 
4,350 
1,907 

 
5,159 
3,299 
1,860 

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

 
1,882 
2,013 

169 
0.34 

 
1,466 
1,673 

152 
0.35 

 
1,837 
2,003 

169 
0.34 

 
1,510 
1,813 

232 
0.46 

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

 
(16) 

(552) 
552 
(16) 
48 
32 

 
106 

(460) 
358 

4 
44 
48 

 
(34) 

(476) 
500 
(10) 
35 
25 

 
95 

(421) 
330 

4 
31 
35 

 
ประธานได้เปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง โดยมีผู้ถือหุ้น

และผูร้ับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคญั ดังนี ้

1.  บริษัทได้ทำการเปรยีบเทียบค่าเช่าพื้นที่สำนักงานของบริษัทกับพื้นทีช้ั่นอ่ืนหรือไม ่

ตอบ บริษัทสามารถช้ีแจงค่าเช่าพื้นที่เฉพาะในส่วนของบริษัทเท่านัน้ โดยปัจจุบันบริษัทเช่าพื้นทีส่ำนักงานที่อาคารไทย
ซัมมิท ทาวเวอร์ ซึ่ง 1 ช้ันมีขนาดพื้นท่ีประมาณ 1,126 ตารางเมตร บริษัทมีค่าเช่าอยู่ท่ี 575 บาท/ตารางเมตร/เดือน 

เมื่อไมม่ีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,486,879 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 200 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของ

บริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท  

จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จำนวน 169,557,665 บาท และหักเงินสำรองตามกฎหมาย (5%) จำนวน 8,477,883.25 บาท บริษัทมีแผนการขยายการลงทุน 
เพื่อเตรียมรองรับการให้บริการแก่ลูกค้า ประกอบกับบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างทางการเงิน และพัฒนาบริการ
ใหม่ๆ  จึงเสนอ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562 

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ 
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ดังนี้  

1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 8,477,883.25 บาท และ 
2) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปนัผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ตามรายละเอียดที่ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 184,398,230 69.7192 
ไม่เห็นด้วย 80,088,851 30.2808 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 
ประธานมอบหมายให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงข้อมูลกรรมการที่

ออกตามวาระประจำปี 2563 ในวาระนี้และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
กรรมการที่พ้นตำแหน่งทั้ง 4 ท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในปี 2563 ทำให้กรรมการที่
จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563 มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้  

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  กรรมการ  
2. ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ  
3. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์  กรรมการ 
4. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการ  

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มกราคม 2563 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท  

กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้เสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายช่ือบุคคล ทั้ง 4 ท่าน โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและ
ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระมีคุณสมบัติที่
เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยมีความเห็นดังนี้ 

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล และ นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ ทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และ
ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็น
อย่างดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อช้ีแนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้
บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งมา 5 วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน 
ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ งได้นำความรู้ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและออกตามวาระ ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและ
เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 
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1.  มีกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานมากกว่า 9 ปี หรือไม่  
ตอบ มี แต่บริษัทไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระต้องอยู่ในวาระไม่เกิน 9 ปี เนื่องจาก
บริษัทพิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านโดยเฉพาะ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นกรรมการเดิมถึงแม้
จะดำรงตำแหน่งมากกว่า 9 ปี ติดต่อกัน แต่ท่านสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ง
ได้นำความรู้ประสบการณ์และความเช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและวางแผนกลยุทธ์
ของบริษัท 

2.  คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร: ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ช้ีแจงว่าในรอบปีบัญชี 2562 และ 
ไตรมาส 1/2563 ท่านได้พบความผิดพลาดหรือความไม่โปร่งใสใดๆ ในการดำเนินธุรกิจขององค์กรอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่  

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่มีความเป็นอิสระซึ่งในปัจจุบันบริษัทมี
กรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความสามารถด้านบัญชี 1 ท่าน การเงิน 1 ท่าน กฎหมาย 1 ท่าน และด้านไอที 1 ท่าน โดย
ใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดนี้ในการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้รายการทั้งหมดมีความโปร่งใสเช่ือถือได้ เพียงแต่กิจการ
มีการขยายการเติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งที่ผู้ตรวจสอบปฏิบัติคือ การเร่งการปิดรายงานทางการเงินอย่างรวดเร็วและ
ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 
2563 ดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 261,103,680 98.8827 
ไม่เห็นด้วย 2,950,362 1.1173 
งดออกเสียง 1,000  
บัตรเสีย 100  

2) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการอิสระ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 261,369,580 98.8434 
ไม่เห็นด้วย 3,058,462 1.1566 
งดออกเสียง 1,000  
บัตรเสีย 100  
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3) นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์  ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 261,457,778 98.8842 
ไม่เห็นด้วย 2,950,462 1.1158 
งดออกเสียง 1,000  
บัตรเสีย 100  

4) นายสหัส ตรีทิพยบุตร   ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 261,477,680 98.8842 
ไม่เห็นด้วย 2,950,362 1.1158 
งดออกเสียง 1,000  
บัตรเสีย 100  

หมายเหต ุบริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นดว้ย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสยีง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานมอบหมายให้นายสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เป็น

ผู้รายงานต่อที่ประชุม 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เสนอ

ค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แก่กรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมัต ิเพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ
ต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ เป็นอัตราเท่าเดิม ซึ่งเท่ากับ
ปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท โดยจัดสรรดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2561 ปี 2562 ปี 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 
คณะกรรมการชุดย่อย 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 
-รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 15,000 บาท/คน/เดอืนที่มกีารประชุม 

2. โบนัสกรรมการ : ไม่มี 
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3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ

แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ  
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง ซึ่ง

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการและฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้ 
1. กรรมการได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวาระการประชุมหรือไม่ 

ตอบ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว ้
2. บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท มีกรรมการจำนวน 12 ท่าน เป็นจำนวนมากไปหรือไม่ 

ตอบ จำนวนกรรมการเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 
3. บริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือไม่ 

ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการบริหารความเสี่ยง 3 ท่าน 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,308,524 99.935 
ไม่เห็นด้วย 178,651 0.0675 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 
ประธานมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อ 

ที่ประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี 
บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2562 
รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อเสนอของบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท 
โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 -2563  จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี ้ 

 



   

หน้า 25 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อมูล
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทฯในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

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

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี ้
1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

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

2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล 10305 - 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่มคีวามสมัพันธ์หรอืส่วนได้เสยีกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มี
คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท   
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2563 ด้วย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้สอบบัญชี
และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยสรุปดังนี้ 
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1. ผู้สอบบัญชีของบริษัท จะได้รับใบอนุญาต CPA อาเซียน เพื่อทำการตรวจสอบบัญชีในประเทศอาเซียน 10 ประเทศหรือไม่? 
ตอบ ปัจจุบันผู้สอบบัญชีที่ปรากฏตามรายช่ือทั้ง 3 ท่าน ยังไม่มี Asean CPA-License ทั้งนี้ ในอนาคตจะต้องหารือกับ
กรรมการตรวจสอบอีกครั้งว่าผู้สอบบัญชีจะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวหรือไม่  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้ 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5131 หรือ  
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4687 หรือ   
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 10305  
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ

บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ซึ่ง
ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ 
จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2563 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,467,013 99.9923 
ไม่เห็นด้วย 20,362 0.0077 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทดำเนินการจัดต้ังทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ 
(IDCREIT) (“กองทรัสต์”) และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ต
ดาต้าเซ็นเตอร์ (IDCREIT) (“ธุรกรรมกองทรัสต์”) (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7, 8 และ 9) 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีระเบียบวาระที่ 9.1 วาระที่ 9.2 วาระที่ 9.3 และ วาระที่ 9.4 นำเสนอแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาทั้งหมด 4 วาระ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 8 และ 9 โดยเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และเป็นเง่ือนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้น หากวาระใดวาระหนึ่งดังกล่าวไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัท วาระอื่นๆ ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวาระก่อนหน้าจะถูกยกเลิกและวาระต่อไปจะไม่ได้รับการพิจารณา 
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ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาวาระที่ 9.1 วาระที่ 9.2 วาระที่ 9.3 และ วาระที่ 9.4  ประธานมอบหมายให้ นายวัลล์ชัย  
เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ นำเสนอความเป็นมาในการจัดตั้งกองทรัสต์ ที่ปรึกษาทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 
(มหาชน) สรุปข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทรัสต์ และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ คอร์ปอเรท แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความเห็นต่อรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว  โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ภายหลังจากท่ีบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้
ถือหุ้น ให้จัดตั้งกองรวมโครงสร้างพื้นฐาน เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แต่การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเลื่อนออกไป 
เนื่องจากติดประเด็นเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมของกองทุนฯ บริษัทได้เข้าหารือกับสำนักงานกสทช. มีแนวทาง
ดำเนินการได้สองทางคือ  

1. หากจัดตั้ง IFF ตามแผนเดิมของบริษัท กสทช.จะใช้เวลาพิจารณาและออกระเบียบแนวทางการได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมสำหรับกองทุน ซึ่งยังไม่เคยทำมาก่อน  

2. อีกแนวทางคือจัดตั้งเป็นกอง IFF หรือ REIT และทำธุรกรรมลักษณะเดียวกับกองอื่นที่จัดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้ว  

บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงทางเลือกในการระดมทุนหลังจากหารือกับ กสทช. โดยเปรียบระหว่างการจัดตั้งกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานกับการจัดตั้งกองทรัสต์ จากทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคตมีแนวโน้มพัฒนาการให้บริการใน
ลักษณะที่เป็น Platform มากขึ้นรวมถึงการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เป็นดิจิทัล ไลฟ์มากขึ้น ดังนั้น 
บริษัทฯจึงเลือกระดมทุนผ่านกองทรัสต์ เนื่องจากบริษัทฯมีโอกาสนำทรัพย์สินที่ให้บริการด้านดิจิทัลเข้ามาระดมทุน เพื่อเพิ่ม
โอกาสขยายธุรกิจในอนาคตตามแผนท่ีวางไว้ 

วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทรัสต์ 
1. ปรับโครงสร้างทางการเงิน  
2. เพิ่มความเข้มแข็งและความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต 

แผนการใช้เงินจากการจัดตั้งกองทรัสต์ 
1. ชำระหนี้สิน ที่บริษัทฯ กู้ยืมมาจากสถาบันการเงิน  
2. ลงทุนในโครงการอื่นๆ ในอนาคต เช่น โครงการ INET-IDC3 เฟสอื่น ๆ หรือพัฒนาบริการใหม่ที่ตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน 
3. ลงทุนซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ทั้งหมดของกองทรัสต์ 

ที่ออกและเสนอขายในครั้งแรก 
จากนั้น ท่ีปรึกษาทางการเงิน จากธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างของกองทรัสต์ที่

จะเข้าลงทุนนั้น เป็นทรัพย์สินของโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย 
1. อาคาร Data Center พื้นที่ประมาณ 1,900 ตร.ม. 
2. อาคาร Customer Center พื้นที่ประมาณ 1,600 ตร.ม. รวมถึงทางเช่ือมอาคาร 
3. อาคาร Facility พื้นที่ประมาณ 2,000 ตร.ม.  
4. ตู้ Rack และอุปกรณ์การเช่ือมต่ออ่ืนๆ รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ Cloud ระบบ Network) 
5. อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน้ำ และอาคารปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ 
6. งานโครงสร้างและงานระบบท่ีเกี่ยวของ 
7. อาคาร Substation (ตั้งอยู่บนท่ีดินของ INET) 
8. เช่าที่ดิน Substation จาก INET 

 



   

หน้า 28 

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำสัญญาเช่าดำเนินการกับกองทรัสต์ เพื่อเช่าทรัพย์สินทั้งหมดกลับจากกองทรัสต์ และนำทรัพย์สิน
ดังกล่าวออกให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทฯต่อไป  

สำหรับโครงสร้างของกองทรัสต์ นั้น กองทรัสต์จะลงทุนในกรรมสิทธิ์ในอาคาร INET-IDC 3 เฟส 1ภายใต้สัญญาซื้อขาย
ทรัพย์สิน จากนั้น บริษัทฯจะเช่าทรัพย์สินกลับจากกองทรัสต์ภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานระยะเวลา 25 ปี (Sales and 
Leaseback) เพื่อนำทรัพย์สินดังกล่าวมาใช้ในการประกอบธุรกิจ และให้บริการลูกค้าของบริษัทฯ ต่อไป และบริษัทฯ จะเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อสินทรัพย์ทดแทนในอนาคต  รวมทั้งการซ่อมแซม (OPEX & CAPEX) โดยกรรมสิทธิ์ของสินทรัพย์
ในอนาคตเหล่านี้จะตกเป็นของกองทรัสต์ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจองซื้อหน่วยทรัสต์ไม่เกิน 50% และไม่ต่ำกว่า 25% ของหน่วยทรัสต์ที่
ออกและเสนอขายในครั้งแรกทั้งหมด 

จากนั้นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัทฯ โดยนำเสนอ
ความสมเหตุสมผลของรายการ ในลักษณะข้อดีและข้อด้อยในการเข้าทำรายการ โดยหากบริษัทฯ เข้าทำรายการ จะทำให้รับเงิน
สดจากการจำหน่ายทรัพย์สินโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 สามารถนำเงินสดไปชำระหนี้สิน ขยายการลงทุนในอนาคต รวมถึงยัง
ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าซื้อหน่วยทรัสต์ แม้บริษัทจะมีข้อด้อยและความเสี่ยงอยู่บ้าง ท่ีปรากฏตามรายงานความเห็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินอิสระฯ ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่บริษัทฯ มีแผน
รองรับสำหรับข้อด้อยและมีแผนท่ีจะบริหารความเสี่ยงได้อย่างเพียงพอ เหมาะสม ดังน้ันการเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์ เมื่อพิจารณา
แล้วการเข้าทำรายการ เกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีความสมเหตุสมผล ผู้ถือหุ้นจึงควรพิจารณา
อนุมัติการทำรายการดังกล่าวฯ 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเข้า
ทำธุรกรรมกับกองทรัสต์ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. คุณวันชัย เลิศศรีจตุพร : ผู้รับมอบฉันทะ ขอให้ช้ีแจงหรืออธิบายข้อดี/ข้อด้อย และผลประโยชน์/ผลตอบแทน ของการ
ดำเนินการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อินเตอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยทั้งในระยะ
ยาวและระยะสั้น 
ตอบ  บริษัทได้รับเงินจากการจำหน่ายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ จะทำให้บริษัทมีศักยภาพในการระดมทุนในอนาคต แม้
บริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่ายในการเช่าทรัพย์สินกลับมาดำเนินงาน ภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นต้นทุนที่สมเหตุสมผลที่จะ
ช่วยในการขยายธุรกิจในอนาคต 

2. ตามรายงานของ IFA การขายทรัพย์สินนี้ไม่ถือเป็น true sale ไม่สามารถรับรู้เป็น P&L ได้ เป็นเพราะเหตุใด มีข้อดี - 
ข้อเสียในการไม่รับรู้กำไรดังกล่าวอย่างไรและในทางภาษีต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายทางภาษีทันทีหรือไม่ 
ตอบ การทำธุรกรรมดังกล่าวเป็นลักษณะขายและเช่ากลับ ซึ่งผู้ขายและผู้เช่ากลับคือกิจการเดิมตลอดอายุทรัพย์สิน เมื่อ
พิจารณาการขายและเช่ากลับดังกล่าวตาม TFRS16 สัญญาดังกล่าวมิใช่การขาย เนื่องจากไม่มีการโอนการควบคุม
ทรัพย์สินตาม TFRS15 รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า บริษัทต้องรับรู้เงินที่ได้รับจากกองทรัสต์ เป็นหนี้สินทางการเงิน
ตาม TFRS9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน โดยจะบันทึกและแสดงหนี้สินดังกล่าวด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายที่คำนึงถึงดอกเบี้ย
ที่แท้จริงตลอดอายุสัญญาเช่ากลับดังกล่าว ส่วนค่าเช่าที่บริษัทต้องจ่ายให้กองทรัสต์ถือว่าเป็นการชำระคืนหนี้สินและ
ดอกเบี้ยจ่าย  

ข้อดีของการไม่ได้บันทึกเป็น True sale คือตอนท่ีบริษัทจ่ายค่าเช่ากลับ จะถือเป็นการชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย
จ่าย ซึ่งทำให้งบกำไรขาดทุนของบริษัทจะบันทึกค่าใช้จ่ายเฉพาะที่เป็นดอกเบี้ยจ่ายตามส่วน ไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง
จำนวนตามเงินที่ชำระออกทั้งหมด เพราะอีกส่วนคือการจ่ายชำระคืนเงินกู้ ทำให้ภาระการเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีของ 
บริษัทน้อยลง 
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ข้อเสียของการไม่ได้บันทึกเป็น True sale คือ ณ วันทำรายการ ไม่ได้บันทึกกำไรทั้งจำนวนลงเป็นกำไรทางบัญชี
ของบริษัท ทำให้งบการเงิน ณ วันเข้าทำรายการ มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และงบกำไรขาดทุนก็ไม่มีกำไรจากการเข้าทำรายการ
ดังกล่าวด้วย 

3. หากขายทรัพย์สินให้กองทรัสต์แล้ว บริษัทจะหารายได้และกำไรมาชดเชยได้อย่างไร  
ตอบ หลังจากขายทรัพย์สินเข้ากองแล้ว บริษัทจะเช่าทรัพย์สินกลับมาดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท ทำให้ยังมีรายได้บน
ทรัพย์สินในส่วนน้ีอยู ่

4. หลังจบธุรกรรมทั้งหมด คาดว่าจะได้รับเงิน-เหลือเงินเท่าไหร่ มีแผนนำไปลงทุนอะไรบ้าง มีแผนพิเศษจ่ายชดเชยปันผล 
ปี 2562 หรือไม่ 
ตอบ  บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการทำธุรกรรมกองทรัสต์ไปชำระหนี้ และจะลงทุนในกองทรัสต์ โดยขึ้นอยู่กับสัดส่วน
การเข้าถือหน่วยลงทุน 25% - 50% เงินสดที่เหลือจะนำไปใช้ในกิจการบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถปิดความ
เสี่ยงทางธุรกิจได้แล้ว บริษัทจึงจะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล 

5. มีความเสี่ยงท่ีอาจทำให้การจัดตั้งกองทรัสต์ไม่สำเร็จหรือไม่ 
ตอบ หากข้ันตอนการ filing ไม่ติดปัญหาและไม่มีปัจจัยอื่นๆ ณ ขณะออกขายหน่วยกองทรัสต์ การจัดตั้งกองทรัสต์น่าจะ
สำเร็จ  

6. กองทรัสต์จะได้รับผลตอบแทน/กำไรจากส่วนใด เพื่อดึงดูดผู้ร่วมลงทุนในกองทรัสต์อีก 50% 
ตอบ  รายได้ของกองทรัสต์มาจากค่าเช่าที่บริษัทฯ เช่าอาคารและอุปกรณ์กลับจากกองทรัสต์ เพื่อใช้ทรัพย์สินดังกล่าวใน
การดำเนินธุรกิจเป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งนี้ ผู้ร่วมลงทุนอีก 50% จะได้รับประโยชน์ในรูปแบบเงินปันผลจากการที่
กองทรัสต์ให้บริษัทฯ เช่าทรัพย์สินกลับเป็นระยะเวลา 25 ปี 

7. มีการทาบทามผู้ร่วมลงทุนในกองทรัสต์อีก 50% ที่เหลือแล้วหรือไม่ ขอใหย้กตัวอย่างผู้ร่วมลงทุน 
ตอบ  ยังไม่มีการทาบทามผู้ลงทุนท่านอื่นเนื่องจากอยู่ระหว่างการเตรียมยื่น Filing กับสำนักงาน กลต. 

8. ราคาขายทรัพย์สินสูงกว่าราคาประเมินกี่เปอร์เซนต์ และอัตราผลตอบแทน 1 ปีแรกประมาณกี่ % บริษัทเริ่มเปิดขายกอง
ช่วงไหน 
ตอบ ปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันอัตราผลตอบแทนได้ เนื่องจากจะต้องรอพิจารณาเมื่อถึงระยะเวลาเปิดขาย ซึ่งคาดว่าจะ
เปิดขายได้ภายในไตรมาศ 1 ของปี 2564 ทั้งนี้ จะต้องพิจารณาประกอบกับสภาวะตลาดและปัจจัยอื่นๆ ในขณะนั้น
ประกอบด้วย 

9. ในแง่ของผู้ซื้อกองทรัสต์ จะมีการ upside ในส่วนของการดำเนินงานอย่างไรบ้าง  
ตอบ  เนื่องจากรายได้ของกองทรัสต์มาจากค่าเช่าที่ได้รับจากบริษัทซึ่งเป็นอัตราคงที่ จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องรายได้ 
ในทางกลับกัน การ upside ก็จะทำได้ไม่มาก แต่หากบริษัทมีการลงทุนในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมและกองทรัสต์ได้เข้ามี
ส่วนในการลงทุนนั้นด้วย ก็จะสามารถเพิ่ม upside ในส่วนของขนาดการลงทุนได้ 

10. ความเสี่ยงของผลการดำเนินงาน คืออะไร 
ตอบ เนื่องจากรายได้ของกองทรัสต์มาจากค่าเช่าที่ได้รับจากบริษัท หากบริษัทยังสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติและ
สามารถชำระค่าเช่าให้กองทรัสต์ได้ ก็จะไม่มีความเสี่ยงต่อการดำเนินงานของกองทรัสต์มากนัก 

11. เหตุใดต้องตั้งกองที่ต่างจังหวัด 
ตอบ  กองทรัสต์ตั้งที่กรุงเทพมหานคร แต่ทรัพย์สินท่ีนำเข้ากองทรัสต์ตั้งอยู่ท่ีสระบุรี 

12. เสนอให้บริษัทใช้ B/G ค้ำประกันเงินประกันค่าเช่า และซื้อหน่วยลงทุนเพียง 25% เพื่อที่บริษัทจะมีส่วนต่างของเงินสด
เพิ่มขึ้นนำเงินไปชำระหนี้และลงทุนเพิ่มขึ้น 

ตอบ บริษัทรับทราบข้อเสนอแนะ 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเป็นข้อสงสัยหรือแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการเข้า
ทำธุรกรรมกับกองทรัสต์ เพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอเสนอวาระย่อยทั้ง 4 วาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้ 

 

วาระที่ 9.1  พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ 
  ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าการอนุมัติเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วยธุรกรรมที่สำคัญ 4 
ธุรกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. ธุรกรรมขายทรัพย์สิน  
บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมขายอาคาร (พร้อมส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ Internet Data Center แห่งที่ 3 
(“โครงการ INET-IDC3”) เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกค้า รวมถึง
ทางเช่ือมกับอาคารรับรองลูกค้า อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน้ำ อาคารปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ และ
อุปกรณ์และงานระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานี
ไฟฟ้าย่อย (Substation) ให้แก่กองทรัสต์ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 4,800,000,000 บาท  

2. ธุรกรรมให้ใช้ประโยชน์ที่ดิน  
บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมให้กองทรัสต์ใช้ประโยชน์ท่ีดินโฉนดเลขท่ี 2877 ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (Data 
Center) โดยรวมถึงอาคารโครงการ INET-IDC3 เฟส 1 ที่บริษัทเช่าจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (แก่งคอย) (“SCG”) 
จำกัด พื้นที่ 19 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา มีกำหนดระยะเวลาการให้ใช้ประโยชน์ 25 ปี และมีค่าใช้ประโยชน์ตลอด
อายุสัญญาจำนวนไม่เกิน 40,000,000 บาท 

3. ธุรกรรมให้เช่าท่ีดิน  
บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมให้กองทรัสต์เช่าที่ดินโฉนดเลขที่ 9977 ซึ่งเป็นท่ีตั้งของสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) พื้นที่ 
1 ไร่ 1 งาน มีกำหนดระยะเวลาการเช่า 25 ปี และมีค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่าจำนวนไม่เกิน 2,500,000 บาท  

4. ธุรกรรมตกลงดำเนินการ  
บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมตกลงดำเนินการตามสัญญาตกลงดำเนินการ ระหว่างบริษัทฯ ในฐานะผู้ให้สัญญา และกองทรัสต์
ในฐานะผู้รับสัญญา เพื่อเป็นการรับรองและตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ ที่มีกับกองทรัสต์  

คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าการเข้าทำธุรกรรมขายทรัพย์สิน ธุรกรรมให้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน ธุรกรรมให้เช่าที่ดิน และธุรกรรมตกลงดำเนินการ เง่ือนไขและข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรม
กองทรัสต์ มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,467,013 99.9923 
ไม่เห็นด้วย 20,362 0.0077 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 9.2 พิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซ่ึงสินทรัพย์ 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
ของบริษัท ประกอบด้วยธุรกรรมที่สำคัญ 3 ธุรกรรมหลัก ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดต้ังบริษัทย่อย  
 บริษัทจะดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อทำหน้าท่ีเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดและ/หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ช่ือบริษัท ทุนจดทะเบียน 
วัตถุประสงค์ และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. ธุรกรรมเช่าดำเนินการ  
บริษัทจะเข้าทำธุรกรรมเช่าดำเนินการ โดยจะเป็นการเช่าอาคาร (พร้อมส่วนควบและงานระบบ) ของโครงการ INET-
IDC3 เฟส 1 ซึ่งประกอบด้วย อาคาร Data Center อาคาร Utility อาคารรับรองลูกค้า รวมถึงทางเช่ือมกับอาคาร
รับรองลูกค้า อาคารที่จอดรถ อาคารป้อมยาม อาคารห้องน้ำ อาคารปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำ และอุปกรณ์และงานระบบที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงอุปกรณ์เทคโนโลยีขั้นสูง (ระบบ cloud และระบบ network) และสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) จาก
กองทรัสต์ มีระยะเวลาการเช่าไม่เกิน 25 ปี นับจากวันที่เข้าทำธุรกรรมภายใต้สัญญาเช่าดำเนินการ โดยมีค่าเช่าตลอด
อายุสัญญาเช่าเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันท้ังสิ้นประมาณไม่เกิน 4,800,000,000 บาท 

3. ธุรกรรมซือ้หน่วยทรัสต์ 
ภายหลังจากที่กองทรัสต์ได้จดทะเบียนจัดตั้งกับสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท จะซื้อ
หน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยทรัสต์ที่ออกและเสนอขายทั้งหมดของ
กองทรัสต์ในครั้งแรก  
ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ขึ้นอยู่กับราคาเสนอขายซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อ
หน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ หลายประการ เช่น สภาวะของตลาดทุนใน
ขณะนั้น การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นในช่วงนั้น เป็นต้น โดยคิดคำนวณบนสมมติฐานที่ว่าขนาดของกองทรัสต์
อยู่ท่ีประมาณไม่เกิน 4,800,000,000 บาท โดยค่าซื้อหน่วยทรัสต์ที่บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยของบริษัท จะต้องชำระ
ให้แก่กองทรัสต์ อยู่ท่ีประมาณไม่เกิน 2,400,000,000 บาท ทั้งนี ้จะเป็นไปตามขนาดของกองทรัสต์ 
อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่กองทรัสต์มีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการลงทุนร่วมกับเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยทรัสต์  
มูลค่าการเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และจำนวนเงินค่าซื้อหน่วยทรัสต์ทั้งหมดที่บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย
ของบริษัท จะต้องชำระให้แก่กองทรัสต์ก็อาจลดลงตามสัดส่วนด้วย  

คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าการจัดตั้งบริษัทย่อย การเข้าทำธุรกรรมเช่า
ดำเนินการ และธุรกรรมซื้อหน่วยทรัสต์ เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรมกองทรัสต์ ซึ่งบริษัทยังยังคงมีส่วนร่วมในธุรกิจการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำธุรกรรมดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

ประเภทบริษัท : บริษัทจำกัด 
วันท่ีจดทะเบียน : ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
ทุนจดทะเบียน : ไม่ต่ำกว่า 10,000,000 บาท 
โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 
ประเภทธุรกิจ : ผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ 
แหล่งที่มาของเงินทุน : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท 



   

หน้า 32 

บริษัท ตามความเห็นคณะกรรมการในวาระที่ 9.1 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,467,013 99.9923 
ไม่เห็นด้วย 20,362 0.0077 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 9.3 พิจารณาอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับธุรกรรม
กองทรัสต ์

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ
ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการจัดตั้งกองทรัสต์ตามรายละเอียดข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถ้ือหุ้นพิจารณาอนุมัตใิห้บริษัท และ/หรือบริษัทย่อย เข้าทำสัญญาและลงนามในสัญญาและ
เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ เพื่อให้ธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเข้า
ทำ และ/หรือลงนามในสัญญาและเอกสารดังต่อไปนี้ 

ก. เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สิน บันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าระหว่างบริษัท และ SCG บันทึกข้อตกลง
การชำระค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน สัญญาให้เช่าที่ดินสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) สัญญาตกลงดำเนินการ 
สัญญาเช่าดำเนินงาน และ/หรือสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ 

ข. ลงนามในร่างหนังสือช้ีชวนและแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

ค. เข้าทำสัญญารับประกันการจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ (Underwriting Agreement) 
ง. สัญญากู้ยืมเงินเพื่อชำระค่าจองซื้อหน่วยทรัสต์ (ถ้ามี) 

คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรอบคอบและะมัดระวังแล้ว เห็นว่าเข้าทำสัญญาและลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกรรมกองทรัสต์ เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ตดาต้าเซ็นเตอร์ มี
ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตามความเห็นคณะกรรมการในวาระที่ 9.1 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยเข้าทำสัญญา
และลงนามในเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 



   

หน้า 33 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,467,013 99.9923 
ไม่เห็นด้วย 20,362 0.0077 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 9.4  พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  
 มีอำนาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ
ธุรกรรมการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการจัดตั้งกองทรัสต์ตามรายละเอียดข้างต้น ที่ประชุมคณะกร รมการ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม รับรองเอกสาร และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง 

ก. กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เง่ือนไข และรายละเอียดใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการเข้าทำธุรกรรม
กองทรัสต์ เพื่อให้การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นลง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือมูลค่าของ
ธุรกรรมใดๆ ดังที่กล่าวมาแล้วในวาระที่ 9.1 และ 9.2 ข้างต้น 

ข. กำหนด แก้ไขเปลี่ยนแปลง เข้าทำและลงนามในสัญญาและเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ โดย
หมายความรวมถึงสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้บริษัทเข้าเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์สำหรับทรัพย์สินขอ ง
กองทรัสต์ รวมถึงรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ค. ติดต่อ ลงนาม ขออนุญาต ขออนุมัติ หรือกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์กับหน่วยงานราชการ หรือ
องค์กรกำกับดูแลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่น สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 

ง.  ว่าจ้างบุคคลใดๆ เพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ 
คณะกรรมการพิจารณาด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่าการอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคล

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าทำธุรกรรมกับทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อินเทอร์เน็ตดาต้า
เซ็ น เตอร์  มี ความสม เหตุ สมผลและเป็นประโยชน์ สู งสุ ดต่ อบริษั ท  ตามความ เห็ นคณ ะกรรมการในวาระที่  9 .1 
   
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา เจรจา อนุมัติ ลงนาม และ/หรือดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมกองทรัสต์ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 



   

หน้า 34 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,467,013 99.9923 
ไม่เห็นด้วย 20,362 0.0077 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็น
ด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

 
วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพ่ือให้
สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันธุรกิจทางการแพทย์ ต้องพึ่งดิจิทัล อินเทอร์เน็ต และ AI มากขึ้น ซึ่งตรงตาม
ทิศทางที่บริษัทฯได้วางไว้  ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับทางการแพทย์ บริษัทฯจึงมีความจำเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีจะต้องพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท 1 ข้อ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ 41 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต จำหน่าย ส่งออก และประกอบกิจการค้าเครื่องมือแพทย์ 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังรายละเอียดข้างต้น 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ตอ้งได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของ
ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264,477,175 99.9961 
ไม่เห็นด้วย 10,200 0.0039 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทฯ คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 
และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 



   

หน้า 35 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือ

เชิญประชุม ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้น
ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่
กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

ประธานแจ้งว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้
เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 17.15 น. 

         
                         (ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

ประธานกรรมการ 
  

 
(นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 

     รักษาการเลขานุการบริษัท 
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เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

การชี้แจงข้อซักถามและข้อคิดเห็นอื่นๆ ซ่ึงไม่ได้ชี้แจงในการประชุม 

1. เหตุใดบริษัทต้องจ่ายค่าพาหนะให้กับผู้สอบบัญชี ต้องจ่ายปีละเท่าใด และในปี 2563 จ่ายจำนวนเท่าใด 

ตอบ ในปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายค่าพาหนะให้กับผู้สอบบัญชีจำนวน 113,009.52 บาท ซึ่งปรากฏตามรายงานประจำปี 
2562 ตามที่ไดจ้ัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับค่าพาหนะปี 2563  

2. เสนอให้ส่วนลดสำหรับลูกค้าที่จ่ายเงินค่าบริการล่วงหน้า 6 เดือน - 1 ปี เพ่ือเสริมสภาพคล่อง และลดปัญหาการติดตาม
ลูกหนี้ ก่อนจะได้รับเงินจากการขายกอง REIT 

ตอบ บริษัทมีกลยุทธ์เดิมที่แนะนำให้ลูกค้า จ่ายก่อนใช้ล่วงหน้า 1 เดือน หรือชำระก่อนใช่ล่วงหน้า 6 เดือน –  1 ปี และ
มีการเสนอส่วนลดให้แก่ลูกค้าอยู่แล้ว 

3. เสนอใหต้ิดแผง Solar ที่ INET-IDC3 เพื่อลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟ 

ตอบ บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
อายุ 66 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

21 มิถุนายน 2497 
ไทย 
เลขท่ี 32  ซอยพัฒนาการ 56  ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง 
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

ตำแหน่งในบริษัท  - กรรมการอิสระ  
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
- กรรมการตรวจสอบ  

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2549 – 2552 
ครั้งท่ี 2 / ปี 2552 – 2554 
ครั้งท่ี 3 / ปี 2554 – 2557 
ครั้งท่ี 4 / ปี 2557 – 2560 
ครั้งท่ี 5 / ปี 2560 – 2563 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตร์ระหว่าง
ประเทศ Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

- ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาเอก Data Communication, 
University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทำงาน 
2556 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
2551 – 2557 

 
2546 – 2557 
 
องค์กรอื่น 
2563 - ปัจจุบัน 

 
2545 – 2562 

 
- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 

- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกดั 

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group 

 

- Advisor to Executive Officer 
บริษัท ซีพ ีออลล์ จำกัด (มหาชน) 

- Chief Information Officer 
บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2563  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 10 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 9 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

0.012% 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ ่งดำเนินการด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งมา 4 
วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบาย
การดำเนินธุรกิจของบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางมรกต กุลธรรมโยธิน 
อายุ 54 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

28 พฤศจิกายน 2509 
ไทย 
เลขท่ี 7  ซอยปากน้ำฝั่งเหนือ 1 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ตำแหน่งในบริษัท  - กรรมการ 
- กรรมการบริหาร  
- กรรมการบริหารความเสีย่ง 

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2546 - 2549 
ครั้งท่ี 2 / ปี 2549 - 2552 
ครั้งท่ี 3 / ปี 2552 – 2555 
ครั้งท่ี 4 / ปี 2555 – 2558 
ครั้งท่ี 5 / ปี 2558 – 2561 
ครั้งท่ี 6 / ปี 2561 – 2563 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท สาขา Computer Science  
University of Missouri Columbia, U.S.A. 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
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การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Effective Minutes Taking (EMT) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Company Secretary Program (CSP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program (DCP)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 - หลักสตูร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 18  
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประวัติการทำงาน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2546 – ปัจจุบัน 
2559 – 2562 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
2561 – ปัจจุบัน 
องค์กรอื่น 
2563 – ปัจจุบัน 

2551 – ปัจจุบัน 

 
2557 – 2559 

 
- กรรมการผู้จดัการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- รักษาการเลขานุการบริษัท บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการบริหาร บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการ บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล ์

 

- กรรมการ บจก.ไอเนต็ รีท แมนเนจเม้นท์ 

- ประธานกรรมการ  บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น และเป็นกรรมการของ
บริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดย บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำนวน 12 บริษัท 

- กรรมการ  บจก.ไทยดอทคอม 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2563  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 11 ครั้ง จาก 11 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 9 ครั้ง จาก 9 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 ครั้ง จาก 4 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

0.17% 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ ่งดำเนินการด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นกรรมการเดิมซึ ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ 
รวมทั ้งมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหน้าที ่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่าง
ดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่
บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
นายทินกร นาทองลาย 

อายุ 53 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

10 กันยายน 2510  
ไทย 
เลขท่ี 99/146 หมู่ที่ 5 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุร ี

ตำแหน่งในบริษัท  กรรมการ 

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 พฤษภาคม 2563 - 2563 
หมายเหตุ : นายทินกร นาทองลาย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นายมรกต เธียรมนตรี  
กรรมการที่ลาออกโดยมีวาระคงเหลือ 11 เดือน (เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บมจ.ทีโอที กำหนด) 

การศึกษา 
 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บณัฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
วิทยาลัยครูอุบลราชธานี 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - วิทยาลัยเสนาธิการทหาร 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รุน่ท่ี 61 

ประวัติการทำงาน 
2563 – ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
2564 – ปัจจุบัน 
2562 – 2563 
 
2559 – 2562 
 
2558 - 2559 
2554 - 2557 

 

- กรรมการ  บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 

 
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุม่บริหารโครงข่าย บมจ.ทีโอที  
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญส่ำนกัโครงขา่ยบอรด์แบรนดแ์ละโทรศัพทป์ระจำที ่

บมจ.ทีโอที 
- ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจอินเทอรเ์น็ตเกตเวย์และเคเบิ้ลใต้น้ำระหว่างประเทศ  

บมจ.ทีโอที 
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาด้านไอที บมจ.ทีโอที 
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภณัฑม์ัลตมิีเดีย บมจ.ทีโอที 
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กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2563  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง 
หมายเหตุ : นายทินกร นาทองลาย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 
2563 เป็นต้นไป 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ ่งดำเนินการด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 

นายทินกร นาทองลาย เป็นกรรมการเดิมซึ ่งเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณสมบัติ 
รวมทั ้งมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหน้าที ่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่าง
ดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่
บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล 
อายุ 54 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  
ที่อยู่ 

6 พฤษภาคม 2509 
ไทย 
123 ซอยราชพฤกษ์ 28 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ตำแหน่งในบริษัท  กรรมการอิสระ 

วาระการดำรงตำแหน่ง  -ไม่มี- 

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอก Ph.D. in Management of Technology,  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology) 

- ปริญญาโท M.B.A in Management of Technology,  
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology) 

- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูรผู้บริหารระดับสูง สถาบนัวิทยาการตลาดทุน (รุ่นที ่25)  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

- Price-Babson Symposium for Entrepreneurship Educators (SEE 40) 
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที ่23/2016  

Thai Institute of Directors Association (IOD) 
- Company Reporting Program (CRP)  

Thai Institute of Directors Association (IOD) 
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ประวัติการทำงาน 
2564 - ปัจจุบัน  
 
2562 - ปัจจุบัน  
2558 - ปัจจุบัน  
 

 
- กรรมการอิสระ  

คณะกรรมการธนาคารเพื่อการพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
- กรรมการอิสระ บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จำกัด (มหาชน) 
- กรรมการและเหรัญญิก 

สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอทุยานวิทยาศาสตรไ์ทย 

ประวัติการทำงาน 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2552 - ปัจจุบัน      
 

ประสบการณ์ 
ปี 2545 
 
 
ปี 2543 - 2544 

 

- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท มัดแมน จำกดั (มหาชน) และ บริษัทย่อย 

- ที่ปรึกษา บริษัท เบเกอร์ ทิลลี่ ประเทศไทย จำกดั 
 
 
 
 

•  ทีป่รึกษาอิสระ 
 "Financial due diligent for companies under the King Power group";    
 Devonshire Consulting Group Co., Ltd. (Thailand). 

•  ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท พีเอ แอสโซซิเอท คอนซัลติ้ง จำกัด  
 รับผิดชอบโครงการที่ปรึกษา 
"Performance Assessment in the Dimension of Social Effect;   
 National Institute of Development Administration (NIDA),  
 Thammasat University, Rajabhat Pranakorn University,   
 Department of Business Development Ministry of Commerce" 
 ; fund granted by Office of the Civil Service Commission. 
"Internal control system design and development of application   
 program for Financial and Accounting", Krirk University. 
"Key performance indicators (KPIs) development for the first six   
 autonomous organizations"  
; fund granted by Office of the Civil Service Commission. 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2563  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกจิการที่
ดี เรื ่องการจัดให้มีจำนวนกรรมการอิสระที ่เพียงพอ คณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จึงพิจารณาทักษะ ความรู้ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ส ูงส ุดต ่อบริษ ัท  โดย ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ ่นวนิชย ์กุล  
เป็นผู้ที ่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ให้เป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ ้วนตามพระราชบัญญัต ิบร ิษ ัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที ่ เก ี ่ยวข้อง  และมีความร ู ้ความสามารถ 
ประสบการณ์ที ่เกี ่ยวข้องกับบริษัท สามารถที ่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้  จึง
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้ามาเป็น
กรรมการอิสระต่อไป 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ  
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น        
ผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็

ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึง

จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี  
คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง   
ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
 การแต่งต้ังกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะคัดเลือกและเสนอช่ือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า  
2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

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

 การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

 องค์ประกอบและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จึงได้
นิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director) โดยเทียบเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 

⚫ ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวม
หุ้นท่ีถอืโดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  

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

⚫ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน   
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้
ขาดความเป็นอิสระ 

⚫ ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี   
ความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจำปี 2564 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกลุ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131) 
อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

66 ปี  
• บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• นิติศาสตร์บัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี จาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
• ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขากฎหมายเศรษฐกิจ) จาก คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด   
• กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท 2S เมทัล จำกัด (มหาชน) 
• กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เจเอสเอสอาร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 

2. นางสาวจินตนา มหาวนิช (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687) 

อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

52 ปี  
• บัญชีบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการสอบบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
• บัญชีบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์)  
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติใน

ด้านการลงทุน และด้านอื่นๆ ที่เกีย่วข้องจากกรมการประกันภัย) 
• หุ้นส่วน บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด    

3. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305) 

อาย ุ
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
ประสบการณ ์

38 ปี  
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
• ชนะการแข่งขัน Global Social Business Plan Competition (GSVC – SEA) 
• บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาบัญชี จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
• นักเรียนแลกเปลี่ยน Fresno State University, California 
• รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
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ข้อบังคับของ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจะ
เข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม 
โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

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

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชุมสามัญประจำปีโดยปกติเพื่อ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานท่ีได้จัดทำไปในระยะเวลาที่ลว่งมาและเสนอความคิดที่จะ

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

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ  
ให้การประชุมเป็นอันระงับไป หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ          
ให้คณะกรรมการนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุมตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ 20.  ผู้ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิออกเสียงได้หุ้นละหนึ่งเสียงตามจำนวนหุ้นที่ตนมี โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิมาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเอง   
หรือจะมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้  

 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

 การออกเสียงลงคะแนน ให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอและที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในท่ีประชุมกำหนด 

ข้อ 21. ผู้ถือหุ้นคนใดอาจจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ แต่การมอบฉันทะเช่นนี้ 
จะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องนำไปมอบต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึง่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานท่ีที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม  

 หนังสือมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด  
ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
(1) จำนวนหุ้น ซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ช่ือของผู้รับมอบฉันทะ 
(3) ครั้งท่ี และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะ        
มีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อท่ีประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน 
โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย 

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

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

 เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จ 
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาให้ที่ประชุมกำหนด สถานท่ี วัน และเวลาที่จะประชุม
ในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยัง  
ผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ท้ังนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม 
(3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 
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ข้อ 24. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ฌ) การออกหุ้นกู้ 
(ญ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. 

เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน) 
ข้าพเจ้า (ช่ือ-นามสกุล) …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (เพื่อรบั SMS ยืนยัน) ……………………………………………………………………………………………………. 
และ/หรือ E-mail (เพื่อรับ E-mail ยืนยัน) ……………………………………………………………………………………………………………… 

กรุณาทำเคร่ืองหมาย X ในช่อง (   ) 

(   ) ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมไดแ้นบเอกสาร ดังนี ้
 เลขบัตรประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 และ/หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ……………………………………………………………………………………… 
 โดยถือหลักทรัพย์จำนวนท้ังสิ้นรวม …………………………………………………หุ้น 
(   ) ผู้รับมอบฉันทะจาก (ช่ือ-นามสกุล) ………………………………………………………………………………………………………….. 
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) พร้อมได้แนบ เอกสารการมอบฉันทะ ดังนี ้
 เลขบัตรประชาชน …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 และ/หรือ เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ……………………………………………………………………………………… 
 โดยถือหลักทรัพย์จำนวนท้ังสิ้นรวม ………………………………………………… หุ้น 

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
ลงช่ือ………………….…………………………………………… 

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม 

เมื ่อกรอกเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมา ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  ภายใน 
วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยสามารถจัดส่งได้สองช่องทาง ดังนี้ 

(1) ทางไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้ซองตอบรับอัตโนมัติที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) 
มาที ่ เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ช้ัน 10-12 และชั้น IT 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

(2) ทาง E-mail: inet-om@inet.co.th  
 

mailto:inet-om@inet.co.th
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แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13:30 น. 
เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน)  
ข้าพเจ้า (ช่ือ-นามสกุล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย / ในช่อง (   ) 

(   ) ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

(   ) ผู้รับมอบฉันทะจาก .……………………………………….. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต : เมื่อกรอกเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมา ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
ภายใน วันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 โดยสามารถจัดส่งได้สองช่องทาง ดังนี้ 

(1) ทางไปรษณีย์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้ซองตอบรับอัตโนมัติที่แนบไปกับหนังสือเชิญประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์)
มาที ่ เลขานุการบริษัท 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ช้ัน 10-12 และชั้น IT  
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

(2) ทาง E-mail: inet-om@inet.co.th  
 
หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำ โปรดติดต่อ : 

1. นางพิมพ์ลภา อัครนิธิพลชัย โทรศัพท์ : 061 423 6863 
2. นางสาวพลอยไพลิน โยธา โทรศัพท์ : 081 594 1685 
3. นางสาวศันสนีย์ ชัยประเสริฐ โทรศัพท์ : 065 527 1942 

mailto:inet-om@inet.co.th
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดง ดังตอ่ไปนี ้ 

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียนที่ได้กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
(ข) แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง 

(กรณีผู้ถือหุน้เป็นชาวต่างประเทศ)  
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

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

เป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนา

ถูกต้อง 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน 

รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
มีข้อความแสดงความเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทน 

นิติบุคคลลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) และผู้รับมอบฉันทะลงลายมือช่ือ 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามข้อ 2.1 (ข) ข้างต้น 
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้รับมอบฉันทะไดล้งลายมือ

ช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่แต่งต้ังให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น 
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแตก่รณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

(ก)  หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ 
ก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับช่ือนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือ
ข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือช่ือผูกพันนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 
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(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทน 
นิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

4. กรณีผู้ถือหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้  
1. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย หรือ 
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ หรือ 
3. นายชวลิต จินดาวณิค 

       เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมาทีบ่ริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการ ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

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

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

 ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่

กำหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง “เห็นด้วย” และ 
“ไม่เห็นด้วย” แต่ไม่นับ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง 

7. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง 

8. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ 
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” เป็นฐานคะแนนเสียง 

9. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว ้
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือกำกับ 
- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 
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เรียน : ประธานกรรมการ 

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 
เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น IT 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
 

ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
หมายเลขบัตรประจำตัว                                                   ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
 

 

  

ผู้ถือหุ้นลงทะเบยีน 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ัน IT  

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ 

 

ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในแต่ละวาระ เจ้าหนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 

ผู้ดำเนนิรายการสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำ
หน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ : ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉ์าย 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 72  ปี 
ที่อยู่ : คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-10  ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษ 
 

 

ช่ือ : นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
อายุ : 61 ปี 
ที่อยู่ : 18 ซอยโชคชัย 4 ซอย 41 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว  
 เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
   วาระที่ 1-10  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ  

 

ช่ือ : นายชวลิต จินดาวณิค 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 58 ปี 
ที่อยู่ : 193 ซอยเฉลิมสุข แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร                                                                                                
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-10  ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษ 

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการ
อิสระท่านที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น  
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 
Proxy Form B. 

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตายตัว) 
(Form with fixed and specific details authorizing proxy) 

 
 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น                                                         เขียนที่               
Shareholder Registration Number Written at               

 วันที่ เดือน    พ.ศ.   
 Date          Month              Year 
 
(1) ข้าพเจ้า                 สัญชาติ     อยู่เลขที่                   ซอย   
 I/We    Nationality   Residing/located at no.         Soi 

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

 รหัสไปรษณีย์    
 Postal Code 

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

 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม               หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                 เสียง ดังนี ้
          holding the total number of                              shares       and have the rights to vote equal to          votes as follows 

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

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

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

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

หรือ/Or 

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว/anyone of these persons 
 

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

(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Please attach stamp duty of Baht 20) 
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 2. มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ 
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company 

 ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย Prof. Emeritus Achara Chandrachai, Ph.D. หรือ/or 
 นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ Ms. Nilobon Tangprasit หรือ/or 
 นายชวลิต จินดาวณิค Mr. Chavalit Chindavanig 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ของหนังสือเชิญประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564) (Profiles of the Independent Directors of the Company 
are specified in the Attachment No. 12 of the Notice of the 2021 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ 
ที่ไมส่ามารถเข้าประชุม 
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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันอังคารที่   
27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้น IT บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท  
ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย  
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on 
Tuesday, April 27, 2021 at 1.30 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows: 

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

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

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจง้เพื่อทราบ (ถ้ามี) 
Agenda 1 Chairman of the Board of Directors reports to the shareholders. (If any) 
 (ไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ / No Casting of votes on this agenda item is required.)  

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders held on August 13, 2020    

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

กรณเีลือกขอ้ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ 
ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for the year 2020 

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 2020, 

audited by the Certified Public Accountant  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 
Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit to be a reserve fund and no dividend payment for the 

Company’s Operating Results for the year 2020 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 
Agenda 6 To consider the election of Director in replacement of director who is retiring by rotation for the Year 2021 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้ 

The election of the individual director, namely;  
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ / 1. Ms. Narumol Wangsatorntanakun 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  / 2. Mrs. Morragot Kulatumyotin 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 
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3. นายทินกร นาทองลาย / 3. Mr. Thinnakorn Nathonglie 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล / 4. Asst. Prof. Dr. Tippawan Pinavanitkul 

 เห็นดว้ย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

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

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 
Agenda 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the Year 2021  

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

Agenda 9 To consider and approve the issuance and offering of additional debentures 500 Million Baht, total amount not 
exceeding 1,000 Million Baht 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 10 Other matters. (If any) 
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(5)  การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ
ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

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

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
Any acts performed by the proxy in this Meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with 
my/our voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves. 

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

(...…………………...…………………….) 

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

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

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

หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

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.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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



 

หน้า 65 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้น IT บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, April 27, 2021 at 1.30 p.m. at INET Hall, IT Floor, Thai Summit 
Tower, Internet Thailand Public Company Limited, 1768 New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District, 
Bangkok, or such other date, time and place as the Meeting may be held. 
 
 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 

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

(...…………………...…………………….) 

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

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

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รบัมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น
และรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว 

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 14) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 

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

สำหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมลูประกอบการประชุม                                                                                                
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้น IT บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

 
 

 



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

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  

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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