รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
___________________
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้ น
และแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการต่างๆ
และแนวปฏิบัติในการประชุมอย่างรอบคอบ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งการประชุมในวันนี้ยังถือว่าเป็นการประชุมใน
ภาวะที่ยังไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น
บริษัทขอดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยใช้เวลาในการ
ประชุมไม่เกิน 2 ชั่วโมง
จากนั้น ประธานมอบหมายให้ นายไอศวรรย์ เปียถนอม (“พิ ธีกร”) ทำหน้าที่แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม
พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 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 จะต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและจะต้องมีจำนวนหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และรับมอบฉันทะให้เข้า
มาประชุ มแทนจำนวน 14 ราย นั บจำนวนหุ้ นที่ ถื อรวมกั นได้ทั้ งสิ้ น 248,542,013 หุ้ น คิ ดเป็ นร้อยละ 49.7043 ของจำนวนหุ้ น
ที่จำหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19
พิธีกรชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้
1. ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้ รับ
ณ ตอนลงทะเบียน ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote)
2. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
3. บริษัท จะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ เฉพาะเสียงของผู้ถื อหุ้น ซึ่งมี สิท ธิออกเสียงที่ ออกเสีย ง เห็ นด้ วย
และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
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4. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
6. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
7. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง
8. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ
9. ส่วนวาระที่ 6 เป็นวาระการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท ขอให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนน
เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้จัดไว้ให้ พร้อมลงลายมือชื่อของท่าน
เสร็จแล้วให้ส่งคืนให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการนับคะแนนต่อไป หากผู้ถือหุ้นรายใดไม่นำส่งบั ตรลงคะแนน
ดังกล่าว จะถือว่าเป็นการงดออกเสียงลงคะแนน
10. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง
- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือชื่อของท่านผู้ถือหุ้น
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือชื่อกำกับ
- บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian)
11. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
12. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้
13. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะไม่แจกบัตรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้นๆ เนื่องจากบริษัทได้
บันทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว
14. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเดินทางกลับ หรือออกไปทำกิจธุระด้าน
นอกห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเสียง หากท่านประสงค์จะลงคะแนนในวาระนั้น ๆ หรือในวาระที่
เหลือทั้งหมดไว้ล่วงหน้า ท่านสามารถลงคะแนนออกเสียงได้โดยวิธีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่
ได้มอบให้แก่ท่านเมื่อขณะลงทะเบียน และส่งมอบบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมไว้
สำหรับการนับคะแนนเมื่อถึงการนับคะแนนในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท
เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 บริษัทจะงดใช้ไมโครโฟนสำหรับ
การสอบถามและแสดงความคิดเห็ นในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
สามารถจดคำถามลงในกระดาษที่ ได้ จั ดเตรีย มไว้ และเจ้าหน้ าที่ จ ะรวบรวมคำถามของผู้ถื อ หุ้ น เพื่ อ เสนอประธานที่ ป ระชุ ม
และเพื่อให้การประชุมอยู่ในภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น
สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม
ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไม่ระบุชื่อ-สกุล ผู้ถือหุ้นหรือ
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ผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในแต่ละประเด็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการให้บริษัทบันทึก
ชื่อ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งความประสงค์ลงในกระดาษคำถามที่บริษัทได้เตรียมไว้
กรรมการที่เข้าประชุม
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับ
ดูแลกิจการ
3. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ
4. นายทินกร นาทองลาย
กรรมการ
5. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
6. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
7. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
8. นายชวลิต จินดาวณิค
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดั การ (เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
10. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ (เข้าร่วม
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
11. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ
กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
กรรมการที่ลาประชุม
1. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ
ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.7
ผู้บริหารที่เข้าประชุม
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการผู้จดั การ
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
รองกรรมการผู้จดั การ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
3. นายปิยเรศ แซ่หลี
ผู้อำนวยการอาวุโส (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
4. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ
ผู้อำนวยการอาวุโส (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด
นางสาวจินตนา มหาวนิช นายประชา ปันติบุญ และนายฉัตรชัย ละมาตร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ทีป่ รึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนับคะแนนจาก บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด
นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร
เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยนางสาวปัทมาพร บัวงาม ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง ประสงค์เข้าร่วมเป็น
ผู้สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนดังกล่าว
เริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังนี้
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วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท
สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ
ตามแบบ filing แล้ว และนับ 1 แบบ filing เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ปัจจุบันร่างหนังสือชี้ชวนอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจาก
สำนักงาน ก.ล.ต. และได้เปิดเผยอยู่บน Website ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ในเบื้องต้น ขนาดของรายการลงทุนกองทรัสต์ในครั้งนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4,000 – 4,500 ล้านบาท ขึ้นอยู่กับปัจจัยของ
ตลาด ณ วันเข้าลงทุนและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คาดการณ์ผลตอบแทนต่อผู้ถือหน่วยของกองทรัสต์ในปีแรก ตามที่เปิดเผยใน
หนังสือชี้ชวน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.47 – ร้อยละ 9.99 ขณะนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูล
ของกองทรัสต์ให้กับนักลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2/2564 อย่างไรก็ตาม ขึ้นกับสภาพ
ตลาดและระยะเวลาการอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต.
ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์แล้ว บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สินต่างๆ ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจในอนาคต
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้ง แต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/)
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้ องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
248,542,013
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
หมายเหตุ บริษั ท คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อหุ้ นซึ่งมีสิทธิอ อกเสีย ง ที่ ออกเสีย ง เห็นด้วย และ ไม่เห็ นด้ว ย
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แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ
6.54 นาที) สรุปได้ดังนี้
วิสัยทัศน์
• เป็ น ผู้ ให้ บ ริ การโครงสร้ างพื้ น ฐานด้ านไอซี ที ชั้น นำ มี ความน่ าเชื่ อถื อ โดยทำธุ ร กิจ ด้ านนวัต กรรมพื้ น ฐานไอที
เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป
ภารกิจ
• ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน
• เรียนรู้และพัฒนาการให้บริการพืน้ ฐานผ่าน Platform ขนาดใหญ่เพื่อเกิด Eco System ภายในประเทศ
• สร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเชิญชวนลูกค้าให้นำข้อมูลกลับเข้าประเทศเพื่อให้ตลาด Digitize เติบโต
ในประเทศอย่างยั่งยืน
• เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
อย่างแท้จริง
คุณค่าหลัก
• นวัตกรรม (Innovation) เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมตลอดเวลา พนักงานต้องเป็นคนช่างคิด ช่างสังเกต พัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยั้ง
• ความเป็นกลาง (Neutral) เป็นบริษัทที่มีความเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด คนคบแล้วสบายใจ พนักงานต้องมีแต่
บริษัท ไม่แบ่งพรรค แบ่งพวก มีพวกเดียว
• ความกระตื อ รื อร้ น (Energetic) เป็ น บริ ษั ท ที่ ก ระฉั บ กระเฉง ทำงานรวดเร็ ว และมี พ ลั ง พนัก งานต้ อ งมี ค วาม
กระตือรือร้น ทำงานอย่างคึกคัก
• ความซื่อสัตย์เชื่อถื อได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ทำธุรกิจ ด้วย
พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นที่น่าไว้วางใจทั้งต่องาน ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา
INET Core Business
• บริการ Internet Access
• บริการ Data Center
• บริการ Cloud Solutions (IaaS / PaaS / SaaS)
• บริการ Digital Platform
ผลการดำเนินงาน
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ที่มีความรุนแรงส่งผลโดยตรงต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจของบริษัทฯ และบริษัทลูกค้า ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,284.04 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จากการรับโครงการในส่วนของ ที่ดิน อาคาร และการจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิในการใช้เป็นผลมาจากการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี สินทรัพย์หลัก ส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ ยังคงเป็น ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และในส่วนของลูกหนี้การค้า
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บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เป็นจำนวน 19.82 ล้านบาทแล้ว
หนี้สินรวม 5,293.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 812.29 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ซึ่งบริษัทต้องเสริมสภาพคล่องจากการได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเนื่องจากบริษัทต้อง
หาแหล่งเงินสำหรับขยายธุรกิจตามความต้องการของลูกค้ า มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ Cloud จึงมีการจัดหา
แหล่งเงินจากเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,990.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 94.6 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผล
กำไรปีก่อนหน้า มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1,835 ล้านบาท เติบโตลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบจากปีก่อนอยู่ที่ 2% มีรายได้
รวมเท่ ากับ 1,895 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2562 จำนวน 118 ล้านบาท และมี กำไรสุท ธิที่ 100 ล้ านบาท
ซึ่งลดลงจากที่ปีก่อน 69 ล้านบาท
รายได้แยกตามบริการ
ภาพรวมรายได้แยกตามประเภทธุรกิจเติบโตลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน
บริการ Cloud Services บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services จำนวน 1,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%
จากปี ก่ อ น เป็ น ผลมาจากลู ก ค้ าให้ ค วามสำคั ญ การใช้ บ ริ ก าร Cloud มากขึ้ น องค์ ก รหลายองค์ ก รหั น มาใช้ Cloud Service
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ที่รุนแรงมากกับประเทศไทย ทำให้
อุตสาหกรรมแทบทุกกลุ่มต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น
ช่องทางหลักในการดำเนินในชีวิตประจำวัน ทั้งการทำงานที่ต้อง Work From Home การซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ ที่ต้องหันมาซื้อ
ของผ่าน Online หรือแม้กระทั่งการชำระเงินที่ต้องใช้ชำระในรูปแบบ Online เป็นต้น
บริการ Co –Location บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Co-Location จำนวน 156 ล้านบาท ลดลง 51% จากปีก่อน
หากเทียบกับ รายได้ของบริการ Cloud Service ที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าองค์กรส่วนใหญ่ใช้ Cloud มากขึ้น เพราะต้องการลด
ต้นทุนการจ่ายออกที่เป็น Fixed Cost ทำให้หลายองค์กรไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ไอที จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเช่าพื้นที่ Co-Loction
เพื่อวางอุปกรณ์ตนเอง อีกทั้งบริ ษัทฯยังได้มีการ Transform ลูกค้าที่ใช้บริการเป็น Co-Location (ยุค 3.0 Legacy) อยู่นั่นขึ้นไว้
บน Cloud (ยุค 4.0) ซึ่งช่วยลูกค้าลดงบลงทุนค่าใช้จ่ายทรัพยากรด้านไอที โดยเปลี่ยนการลงทุนสูงในคราวเดียว มาเป็นค่าใช้จ่าย
รายเดือนแทน และลดค่าใช้จ่ายในการจ้างทีม IT จำนวนมาก
บริการ Internet Access บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access จำนวน 225 ล้านบาท ลดลง 32% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันทางด้านราคาสูง บริษัทฯจึงใช้วิธีการลดต้นทุนการให้บริการ Internet Access
ที่ต้องซื้อบริการจากผู้ขายรายอื่นลงเพื่อบริหารให้กำไรขั้นต้นมากขึ้น และเน้นให้บริการ Internet Access ที่เป็นส่วนเชื่อมต่อของ
บริการ Cloud เป็นหลัก และยังคงใช้ระบบ Software Define Network เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคลได้ ส่งผลให้บริการหลักของบริษัทได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
ของประเทศ
ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรปี 2563
ความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรในภาพรวมอยู่ที่ 89.9% โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรด้านการให้บริการอยู่
ที่ 90.3% และความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรด้านการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ที่ 89.8%
มาตรฐานที่ได้รับการรับรองในปี 2563
• หนังสือรับรองระบบสารสนเทศ ของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
• ISO 13485:2016 เป็นมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคุณภาพด้านเครื่องมือแพทย์
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รางวัลที่ได้รับในปี 2563
• Cloud Provider of the year 2020 โดย VM WARE
• รางวัล Strategic Award 2019 "Best Service Provider" โดย Hewlett Packard Enterprise (HPE)
• Service Provider of Year (GEMS) 2019 โดย Hewlett Packard Enterprise (HPE)
การปรับตัวรับสถานการณ์ COVID-19
ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ปรั บ แผนการให้ บ ริ ก ารเป็ น กลยุ ท ธ์ Secure Market โดยมุ่ ง เน้ น การขาย Cloud services,
Paperless และ Platform service เป็ นหลั กและชะลองานขายกลุ่ม Knowledge as a Service และการขาย Project Base
บริษัทฯยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้กับองค์กรหรือใช้ เทคโนโลยีมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าในการให้บริการเกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT) รวมไปถึงการให้บริการ Data analytic
platform คือการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาช่วยในด้านธุรกิจ
หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค์ อื่ น ๆ และการให้ บ ริ ห าร Software as a services (SaaS) ซึ่ งผู้ ใช้ บ ริ ก ารจะได้ รั บ บริ ก าร Software หรื อ
Application บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องของระบบเครือข่าย, เซิร์ฟเวอร์, ฮาร์ดแวร์, ไป
จนถึงการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ “ e marketplace” เป็นต้น โดยรวมแล้วธุรกิจการให้บริการด้านไอซีทียังคงเป็นธุรกิจ
ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องมีมาตรการปิดเมืองบางส่วนหรือการรักษาระยะห่างทางสังคม
บริการใหม่ปี 2563
บริษัทได้เข้าสู่ยุค Digital Transformation โดยลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) 0.73% ของรายได้จากการดำเนินงาน
ในปี 2563 เริ่มให้บริการด้านการแพทย์ที่สำคัญ คือ AI-CXR Screening Service ระบบ AI ผู้ช่วยทางการแพทย์ ช่วยคัดกรอง
ผู้ป่วยจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกได้รวดเร็ วและแม่นยำ ปัจจุบันโรงพยาบาลที่ ใช้งานจริง 14 แห่ง และร่วมมือกับกรมสรรพากร
สนับสนุน Digital Transformation ด้านภาษีของประเทศไทย ด้วยบริการ E-Tax Invoice Service จัดทำ นำส่งใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับรูปแบบเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Cloud เชื่อมโยงทั้งผู้ออก-รับเอกสารและกรมสรรพากรเข้า
ด้วยกัน โดยได้รับการรับรอง มาตรฐาน PCI DSS ช่วยลดระยะเวลาการนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรจาก 30 วัน เหลือ 1 ชั่วโมง
ลดการใช้กระดาษเดือนละมากกว่า 100 ล้านแผ่น และเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทและลูกค้า
นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการ One Conference Service ระบบประชุมทางไกล ที่ได้รับการรับรองบริการจาก ETDA
(Self- Assessment) และอยู่ระหว่างออกหนังสือรับรอง (certificate)
การพัฒนาอย่างยั่งยืนปี 2563
1. ด้านสังคม
• ร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒ นาการเรีย นการสอนเชิงบูร ณาการ และพั ฒ นาระบบคุณ วุฒิ วิชาชีพ Education
Platform
• พั ฒ นา "VClean" เครื่ อ งฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยรั งสี UV-C พร้ อ มส่ ง มอบให้ โรงพยาบาลองค์ ก รท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด และ
มหาวิทยาลัย
• บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณ เชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำปี
2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสหกรณ์หนองเสือ จังหวัดสระบุรี
2. ด้านสิ่งแวดล้อม
• Paperless for new normal ลดกระบวนการทำงาน โดยใช้ระบบ Paperless Workflows ได้แก่ e-Form,
e-Signature, Video Conference, Chat, Cashless Society
3. ด้านธรรมาภิบาล
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• ได้เป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริต ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ล่าสุดบริษัท
ได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2567
• สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุด
4. ด้านบุคลากร
• ให้ ค วามสำคั ญ กั บ บุ ค ลากร "INET Business Plan 2020" ส่ ง เสริ ม ให้ พ นั ก งานมี ส่ ว นร่ ว มนำเสนอกลยุ ท ธ์
และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่ารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และขออนุญาตส่งผ่านคำ
ขอบคุณและคำอวยพรถึงพนักงานและบุคลากรของบริษัททุกท่าน
2. จากรางวัล Cloud Provider of the Year 2020 ที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีการเติบโตสูงสุดในตลาด ขอให้ฝ่าย
บริหารอธิบายเพิ่มเติมเรื่องภาพรวมตลาดเทียบกับ market share ของบริษัท
ตอบ ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Cloud เป็นจำนวนเงิน 1,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อย
ละ 32 เมื่อศึกษาภาพรวมของตลาดการให้บริการ Cloud ภายในประเทศ พบว่าการนำเข้าอุปกรณ์ไอทีที่เป็น
compute storage อยู่ที่ปีละประมาณ 1 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นการเช่าใช้บริการ Cloud ในอัตราร้อยละ 10 โดย
บริษัทมีส่วนแบ่งในตลาดเช่าใช้ภายในประเทศประมาณ 1,000-1,328 ล้าน จึงถือเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดที่
ค่ อ นข้ า งใหญ่ และอาจถื อ เป็ น ผู้ ให้ บ ริ ก าร Cloud ภายในประเทศรายใหญ่ ที่ สุ ด โดยเฉพาะหลั งจากเกิ ด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ให้บริการ Plarform ที่สำคัญ
ของประเทศ เช่ น E-Tax Invoice, E-Withholding Tax Service หรื อ บริ ก ารที่ จ ำเป็ น ที่ ห น่ ว ยงานสำคั ญ ของ
ประเทศต้องเก็บข้อมูลไว้ภายในประเทศ รวมถึงมีกฎหมายกำหนดให้กลุ่ม ธุรกิจด้านสุขภาพต้องจัดเก็บข้อมูล
ภายในประเทศด้วยนั้น ส่งผลให้มีหน่วยงานหล่านี้มาใช้บริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผจะช่วยส่งเสริมให้รายได้
การให้บริการ Cloud ของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย
3. การร่วมมือกับ Alibaba เป็นอย่างไรบ้าง และปัจจุบันมีรายได้เท่าไรเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด
ตอบ ในปี ที่ ผ่านมาความร่วมมื อระหว่างบริษั ท กับ alibaba มี วัตถุ ประสงค์ เพื่ อจัด หาผลิต ภั ณ ฑ์ ห รือ โซลู ชั่น ที่
ตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า ในการใช้ cloud ทั้ งในประเทศและต่ า งประเทศผ่ า น portal เดี ย วกั น
ซึ่งเรียกว่าบริการ one portal เป็น portal ที่เป็นบริการของบริษัทด้วย มีบริการของต่างชาติด้วย แต่เมื่อเกิด
สถานการณ์ของ covid-19 ระลอก 2 และ 3 แล้ว การทำงานร่วมกันจึงเกิดความล่าช้าออกไป
4. มีผู้สนใจเข้าใช้บริการ Data Center และ Cloud มากขึ้น จะส่งผลต่อบริษัทอย่างไร
ตอบ การให้บริการ Cloud มีอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud ของบริษัทอยู่เดิม ซึ่งถือเป็นการขยายทรัยพากรโดยไม่ต้องการลงทุนซื้อ
อุปกรณ์เอง จึงส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิม่ เติมจากการขยายตัวนั้นได้
2. กลุ่มลูกค้าเดิมที่ยังไม่เคยใช้บริการ Cloud ของบริษัท ต้องใช้เวลาในการย้ายฐานข้อมูลเนื่องจากต้องใช้
ผู้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ในการให้การสนับสนุนดังกล่าวไว้เพียงพอ
ทั้งนี้การให้บริการ Cloud ของบริษัทเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสำหรับธุรกิจ Data Center อาจมียอดขายน้อยลง เนื่องจากลูกค้าหันมา
ให้ความสนใจการใช้บริการ Cloud เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุน hardware
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เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ซั ก ถามและแสดงข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม แล้ ว ประธานจึ งแจ้งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ทุ ก ท่ า นรับ ทราบรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกีย่ วกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
ประธานมอบหมายให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด
ของวาระ โดยนายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ นำเสนองบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการ
ปี 2563 ปี 2562
ปี 2563
ปี 2562
งบแสดงฐานะการเงิน
- สินทรัพย์รวม
7,284
6,377
7,138
6,257
- หนี้สินรวม
5,294
4,481
5,169
4,350
- ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,990
1,896
1,969
1,907
งบกำไรขาดทุน
- รายได้จากการให้บริการและการขาย
1,835
1,882
1,771
1,837
- รายได้รวม
1,895
2,013
1,835
2,003
- กำไรสำหรับปี
100
169
64
169
- กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
0.20
0.34
0.13
0.34
งบกระแสเงินสด
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
533
(16)
526
(34)
- เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
(497)
(552)
(506)
(476)
- เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(26)
553
(14)
500
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
11
(16)
7
(10)
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
32
48
26
35
- กระแสเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
43
32
33
26
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่าน
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
248,542,013
100.0000
0
0.0000
0
0

หมายเหตุ บริษั ท คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อหุ้ นซึ่งมีสิทธิอ อกเสียง ที่ออกเสีย ง เห็นด้วย และ ไม่เห็ นด้ว ย
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563
ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของ
บริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท
จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จำนวน 63,881,853 บาท และหักเงินสำรองตามกฎหมาย (5%) จำนวน 3,194,092.65 บาท สืบเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจใน
ปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid -19 บริษัทจึงต้องจัดมีเงินสำรองเพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ
สำหรับปี 2564 จึงเสนอ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563
คณะกรรมการเห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาจั ด สรรกำไรสุ ท ธิเป็ น ทุ น สำรองตามกฎหมายและ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ดังนี้
1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,194,092.65 บาท และ
2) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. ในปีนี้บริษัทประกาศงดจ่ายเงินปันผล จึงขอสอบถามถึงเหตุผลและแผนการลงทุนในปีต่อไป รวมถึง IRR ที่คาดว่า
จะได้รับจากการลงทุน
ตอบ การที่บริษัทประกาศไม่จ่ายเงินปันผลไม่ได้หมายความว่าผลประกอบการของบริษัทไม่ดี แต่เนื่องจากลูกหนี้
การค้าและเงินทุนหมุนเวียนประสบปัญหาสภาพคล่องทางเงิน ซึ่งถ้าบริษัทสามารถแก้ปัญหานี้ได้ จะสามารถดำเนิน
ธุรกิจได้คล่องตัวและจ่ายเงินปันผลได้ และบริษัทต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ ด้าน Data Center เพื่อ
รองรับการขยายตัวของธุรกิจ e-services ต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ดี ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
บริษัทได้วางแผนการจัดสรรเงินด้วยการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไว้ แต่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 และระลอก 3 ส่งผลต่อการวางแผนการจัดสรรเงินของบริษัท หาก
บริษัทไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ จะทำให้การลงทุนในส่วนต่างๆ ชะลอ
ตัวทั้งหมด บริษัทจะเน้นพัฒ นาเฉพาะบริการที่ได้ ลงทุนไปแล้วเท่านั้น ซึ่งคาดว่าสภาพคล่องจะดีขึ้น สามารถ
จ่ายเงินปันผล แต่บริษัทจะไม่เติบโตอย่างยั่งยืน แต่หากสามารถจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ได้สำเร็จ บริษัทจะสามารถลงทุนในบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อพัฒนาบริการที่ประเทศไทยต้องการเป็นรายแรกๆได้
จะทำให้บริษัทเติบโตและสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงขึ้นทุกปี บริษัทจะมีความยั่งยืนและมีโอกาสทางธุรกิจสูงกว่า
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สำหรับ IRR ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี IRR จากธุรกิจที่เก็บเงินได้ช้าหรือยาก ส่วนใหญ่ จะเน้นการให้บริการที่
บริษัทได้ลงทุนไปแล้วและเป็นการให้บริการเดิม
2. คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่ารู้สึกเสียใจกับการงดจ่ายเงินปันผล 2 ปี ติดต่อกัน โดยเห็นว่าการ
พิจารณาจ่ายมากหรือน้อยนั้น ถือเป็นตัวชี้วัดของฝ่ายบริหาร ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนก็ควรวางแผน
สำรองล่วงหน้ากับการกู้ยืมหรือเพิ่มทุน ไม่ใช่การทำร้ายผู้ถือหุ้นกับการงดจ่ายเงินปันผลเพียงปีละครั้ง
ตอบ บริษัทพยายามบริหารจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางเงินอัน เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ทำให้ติดต่อลูกค้าได้ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาวะเสี่ยง ถ้าบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้
อาจส่งผลกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนเรื่องการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้ านี้ แต่เกิดความ
ล่าช้า ซึ่งถ้าจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ บริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทาง
การเงิน และสามารถดำเนินธุรกิจได้ดีแบบนี้ตลอดไป บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผูถ้ ือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
128,046,013
51.5189
120,496,000
48.4811
0
0

หมายเหตุ บริษั ทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับ เฉพาะเสีย งของผู้ถื อหุ้ นซึ่งมีสิทธิอ อกเสียง ที่ออกเสีย ง เห็นด้วย และ ไม่เห็ นด้ว ย
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564
ประธานมอบหมายให้ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงข้อมูลกรรมการที่ออก
ตามวาระประจำปี 2564 ในวาระนี้และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญ
กรรมการที่พ้นตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น
ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ทำให้กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
3. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ
4. นายทินกร นาทองลาย
กรรมการ
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บริษั ท ได้ป ระกาศบนเว็ บไซต์ของบริ ษั ท ในหั วข้อ นัก ลงทุ นสั มพั น ธ์ เพื่ อ เชิญ ชวนให้ ผู้ถือ หุ้ นเสนอรายชื่ อบุ คคลที่ มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยมีความเห็น
ดังนี้
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป
2. นายทิ น กร นาทองลาย และ นางมรกต กุ ลธรรมโยธิน ทั้ ง 2 ท่ าน เป็ น กรรมการเดิ ม ซึ่งเป็ น ผู้ ท รงคุณ วุฒิ มี
คุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่
บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป
3. เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เรื่ อ งการจั ด ให้ มี จ ำนวนกรรมการอิ ส ระที่ เพี ย งพอ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จึงพิจารณาทักษะ ความรู้ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดย ผศ.ดร.
ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ให้เป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอิสระต่อไป
ทั้งนีค้ ณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและออกตามวาระ ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและ
เลื อ กตั้ งกรรมการที่ ค รบวาระทั้ ง 3 ท่ าน กลับ เข้าดำรงตำแหน่ งกรรมการต่ อ อี ก วาระหนึ่ ง และเลื อกตั้งให้ ผศ.ดร.ทิ พ วรรณ
ปิ่นวนิชย์กุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี
2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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1) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
มติที่ลง

ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการอิสระ
จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
248,470,013
99.9745
ไม่เห็นด้วย
63,500
0.0255
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
2) นางมรกต กุลธรรมโยธิน
ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
248,518,113
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
3) นายทินกร นาทองลาย
ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
248,530,513
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
4) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กลุ
ตำแหน่งที่เสนอ: กรรมการอิสระ
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
248,533,513
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสทิ ธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธานมอบหมายให้ ดร. ณรงค์ ศิ ริ เลิ ศ วรกุ ล กรรมการสรรหา กำหนดค่ า ตอบแทนและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม
ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เสนอ
ค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมตั ิ เพื่อเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้
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1. ค่ า ตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบด้ ว ยค่ า เบี้ ย ประชุ ม และค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ของคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่ า ตอบแทนและกำกั บ ดู แ ลกิ จ การ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ ัดการ เป็นอัตราเท่าเดิม ซึ่งเท่ากับ
ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท โดยจัดสรรดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม

ปี 2563

ปี 2564

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

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

-ประธานกรรมการตรวจสอบ

17,500 บาท/คน/เดือน

17,500 บาท/คน/เดือน

-กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย

15,000 บาท/คน/เดือน

15,000 บาท/คน/เดือน

คณะกรรมการ
-ประธานกรรมการ
-กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

-ประธานกรรมการชุดย่อย

17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มกี ารประชุม

-รองประธานกรรมการชุดย่อย

15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

-กรรมการ

15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม

2. โบนัสกรรมการ : ไม่มี
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ : ไม่มี
ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
248,542,033
100.00
0
0.00
0
0

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
ประธานมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อ
ที่ประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท
สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2563 รวมถึง
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ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อเสนอของบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย
การแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 -2563 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท
สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
รายชื่อผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่

จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทในรอบ
7 ปีที่ผ่านมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
5131
3 ปี (ปี 2561 – 2563)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
4687
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
10305
หรือผูส้ อบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผูล้ งลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชือ่ ทีเ่ สนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อมูล
เปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของบริษัทในปีที่ผ่านมา ดังนี้
รายละเอียด
ปี 2563
ปี 2564
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
1,950,000
2,000,000
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี้
1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทฯ
รายชื่อผู้สอบบัญชี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง
งบการเงินของบริษัทในรอบ
7 ปีที่ผ่านมา
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
5131
3 ปี (ปี 2561 – 2563)
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
4687
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
10305
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มี
คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2) อนุมั ติ ค่าธรรมเนียมการสอบบัญ ชีสำหรั บปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริ ษัท เป็ นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ
จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 ด้วย
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นและผู้รบั มอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564
พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุติแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ
จำกัด เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตามรายชื่อต่อไปนี้
1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5131 หรือ
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4687 หรือ
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 10305
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้ลงลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและอนุมัติ
ค่ า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี ส ำหรั บ ปี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ของบริ ษั ท เป็ น จำนวนเงิ น 2,000,000 บาท
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ
จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ลง
จำนวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
(1 หุ้น = 1 เสียง)
และออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย
248,542,033
100.00
ไม่เห็นด้วย
0
0.00
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0
หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้ นซึ่งมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ประธานมอบหมายให้ นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม
500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
สืบเนื่องจากการสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มพิจารณานับ 1 Filing เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และจะใช้เวลาในการพิจารณา
อนุมัติ 45 วัน นั้น แต่ ณ สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงต่อเนื่อง ทำให้อาจต้องพิจารณาสภาพตลาด เพื่อให้สามารถทำการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
บริษัทจึงมีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่มีความคล่องตัวในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงที่
ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการรอจังหวะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทรัสต์ เพื่อชำระคืนหนี้สินของบริษัท และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ดังนั้นการออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มี
ความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงิน
จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 บริษัทได้รับการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่
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เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป การชำระคืนเงินกู้ การชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ ถอนและ/หรือ
จัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่
หนี้
มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
มูลค่าการเสนอ วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขาย
ขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ค รบกำหนด บริษัทสามารถออก
หุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่
ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้ หรือเทียบเท่า
อายุตรา
ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
สารหนี้
สกุลเงิน
สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าภายในวงเงิน
อัตรา
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดอกเบี้ย
การไถ่ถอนก่อน ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่
กำหนด
ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุ น เวี ย น (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้ น กู้ ดั งกล่ า วในประเทศ และ/หรื อ ใน
ต่ า งประเทศ ให้ แ ก่ ผู้ ล งทุ น ทั่ ว ไป (Public Offering) และ/หรื อ ผู้ ล งทุ น เฉพาะเจาะจง (Private
Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/
หรื อ ผู้ ล งทุ น รายใหญ่ ในคราวเดี ย วกั น หรื อ หลายคราว ตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การมอบอำนาจ ให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควร
ที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้
ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจน
ให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่
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เงือ่ นไขอืน่ ๆ

เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้
การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามใน
ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. มีปัจจัยใดที่จะทำให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จหรือไม่
ตอบ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถขายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่อาจมีปัจจัย
ภายนอกที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกิดความล่าช้า เช่น
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นอาจจะเกิดการล็อกดาวน์ประเทศ ซึ่งทำให้สถานการณ์
เลวร้ายไปกว่านี้ หรือตลาดทุนมีความกังวล ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทอาจมีผลกระทบในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ไม่ทันตามกำหนดในไตรมาส 2/2564 หรืออาจจะล่าช้าสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 6 เดือน
2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทเี่ ป็นรัฐวิสาหกิจมีส่วนช่วยเหลือบริษัทในด้านใดบ้าง
ตอบ ผู้ ถือ หุ้ น รายใหญ่ ที่ เป็ น รัฐ วิส าหกิ จ ของบริษั ท ได้ ให้ ค วามร่ วมมื อ กั บ บริ ษั ท เป็ น อย่ างดี และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบและรัดกุม แต่ถ้า หากการ
จัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกิดความล่าช้ามาก จนทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงกับบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมที่จะสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น
3. กรณีจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ จะมีส่วนต่างค่าเช่ากับดอกเบี้ยจ่ายเดิมอย่างไร
ตอบ กรณีจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ในเบื้องต้นบริษัทจะสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่าย
ต่อเดือนได้ประมาณ 10 กว่าล้านบาท และทำให้บริษัทมีเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวขึ้นและมีสภาพคล่อง
ทางการเงินดีขึ้น
4. ปัจจุบันบริษัทใช้วงเงินในการออกหุ้นกู้ไปแล้วเท่าใด
ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้วงเงินหุ้นกู้ไปแล้ว 500 ล้านบาท
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
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