
 

 

 

 

หนังสอืเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 

บริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) 
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 

ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้น IT อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
 

 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนให้ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้) 

บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 



 

 

 

 

 

 

    

 

กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด  
บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 
(“มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม”) ดังนี ้ 

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
http://ir.inet.co.th และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ครั้งที่ 1/2565 และหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าต่อไป 

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยการกรอก
ข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น 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 28 กุมภาพันธ ์2565 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 

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

และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี ้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการของอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เพื่อเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งท่ี 1/2565 ดังนี ้ 

• แสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรูปแบบเอกสาร กรณีได้รับ 1 เข็ม ให้
แสดงนัดหมายเข็ม 2 และกรณีไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน กับเจ้าหน้าที่อาคาร
บริเวณทางเข้าออกอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ 

• ใช้บัตรประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบและแจ้งช้ันเพื่อรับบัตร ที่เคาน์เตอร์ ช้ัน 1 หน้าบริเวณลิฟท์
ส่วนกลาง Medium Zone  

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


 

 

 

 

 

 

    

 

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพสำหรับผู้เข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 
ด้วยตนเองและตามจริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้นก่อนเข้าบริเวณหรือสถานท่ีการจัดประชุม
ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทีม่ีลักษณะดังนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตใหเ้ข้าร่วมประชุม  

• ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงเวลา 14 วันก่อนการประชุม 

• ผู้ถอืหุ้นที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น 
หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

• ผู้ถือหุ้นที่มีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดที่มีความใกล้ชิดอยู่ในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

• ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดเข้าร่วมกิจกรรมที่มีผู้ชุมนุมเกิน 100 คน ในช่วงเวลา 14 วันก่อนการประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าท่ีแล้วไม่พบอาการทีอ่ยู่ในความเสี่ยง บริษัทจะติดสติกเกอร์เป็น
สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน 

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาตั้งแต่จุดคัดกรอง 
จนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง 

3.5 ผู้เข้าร่วมการประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วม
ประชุม หรือก่อนออกจากสถานที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงทุกครั้งท่ีมีการสัมผัสจุดเสี่ยงท่ีจะอาจเกิดเชื้อโรค 

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

3.7 บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิด 
ในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม่ำเสมอ  

3.8 บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม 
ขอใหเ้ขียนคำถามส่งใหเ้จ้าหนา้ที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป 

3.9 บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถ
ดื่มนำ้ได้ เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3.10  เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อ
เวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม  

3.11  บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบสอบถามสุขภาพสำหรับ
ผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เข้าสถานทีป่ระชุม 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป 

 



 

 

 

 

 

 

    

 

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

 
ขอแสดงความนับถือ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 



 
 

 

 

 

 

 

   หน้า 1 

 

ที่ INET OM 0473/02/2022 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ ์2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นบรษิัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2. ข้อบังคับของบริษัท หมวด 3 การประชุมผู้ถือหุ้น 
เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 
3. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น 
4. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 
5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน

และวิธีนับคะแนน 
6. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
7. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

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

http://ir.inet.co.th/) 
9. แผนที่แสดงสถานท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จัดการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 ในวันจันทร์ที่  7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น . ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์  ช้ันไอที   
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ        
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี ้

วาระที ่1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ (ถ้ามี) 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่1) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และได้จัดทำรายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท 
(http://ir.inet.co.th/)  
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
27 เมษายน 2564 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่3   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 

ความเป็นมาและเหตุผล : เพื่อลดความเสี่ยงจากการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จากข้อกำหนดเงื่อนไขของ ก.ล.ต. ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 37/2563 (ฉบับที่ 3) และเพิ่มความคล่องตัวในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต การออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวน
เงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงิน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่ม
วงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติม 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รายละเอียดดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เพิ่มทุนใน
บริษัทย่อยและ/หรือจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน 

ประเภทตราสารหนี ้ หุ้นกู้ชนิดระบุช่ือผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่
มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
มูลค่าการเสนอขาย วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขาย

เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ 
ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออก

หุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่
ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้ หรือเทียบเท่า 

อายุตราสารหนี ้ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้  
สกุลเงิน สกุลเงินบาท และ/หรือ สกลุเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบีย้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแตล่ะครั้ง และปจัจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
การไถ่ถอนก่อนกำหนด ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสิทธิขอไถถ่อนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรอื บริษัทอาจมีหรือไม่มสีิทธิขอไถ่

ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ

หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ใน
ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ  และ/
หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่  ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 
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การมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควร
ที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้
ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อ่ืนใดตามประเภทหุ้นกู้ท่ีจะออก
ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 
รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตล าด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้
มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  

เงื่อนไขอ่ืน ๆ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและ
เสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท  

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 
2565 เวลา 14.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.30 น.) ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ันไอที บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
แผนที่สถานที่จัดประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความปลอดภัย
ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมและออกเสียง
แทนตน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดได้จาก http://ir.inet.co.th/ (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายนามและประวัติปรากฏ
ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 7 โดยขอให้ท่านกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าที่
เกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ให้เลขานุการบริษัทก่อนเริ่มประชุม 

http://ir.inet.co.th/
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ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในวันประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และ 6 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่2 ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้ 

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 (Record Date)  
ในวันศุกร์ที ่4 กุมภาพันธ ์2565      

     

  ขอแสดงความนับถือ 
 
               
 

 ( นางมรกต กุลธรรมโยธิน ) 
       กรรมการผู้จัดการ 

 โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  
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 

• เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด  
 

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 

 
 



 
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจำปี 2564 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ช้ัน ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น  
และแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ในปีนี้บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้น โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการต่างๆ 
และแนวปฏิบัติในการประชุมอย่างรอบคอบ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งการประชุมในวันนี้ยังถือว่าเป็นการประชุมใน
ภาวะที่ยังไม่ปกติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น 
บริษัทขอดำเนินการประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในท่ีเดียวกัน โดยใช้เวลาในการ
ประชุมไม่เกิน 2 ช่ัวโมง 

จากนั้น ประธานมอบหมายให้นายไอศวรรย์ เปียถนอม (“พิธีกร”) ทำหน้าที่แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน 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) ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ มีจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 500,041,575 หุ้น ดังนั้นการนับองค์ประชุมจะต้องมี
จำนวนหุ้นไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย และรับมอบฉันทะให้เข้า
มาประชุมแทนจำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 248,542,013 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.7043 ของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้

1. ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระได้ ในบัตรคะแนนที่ได้ รับ 
ณ ตอนลงทะเบียน ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง (แบบ 1 share: 1 vote) 

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

3. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย  
และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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4. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 7 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

6. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 9 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

7. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

8. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 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 บริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้นๆ เนื่องจากบริษัทได้
บันทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว 

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

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 

เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทจะงดใช้ไมโครโฟนสำหรับ
การสอบถามและแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
สามารถจดคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอประธานที่ประชุม  
และเพื่อให้การประชุมอยู่ในภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น 
สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

ในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกประเด็นถาม-ตอบ แบบสรุปโดยไม่ระบุช่ือ-สกลุ ผู้ถือหุ้นหรือ
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ผู้รับมอบฉันทะที่แสดงความคิดเห็นหรือซักถามในแต่ละประเด็น หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดต้องการให้บริษัทบันทึก
ช่ือ-สกุล ลงในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ขอให้แจ้งความประสงค์ลงในกระดาษคำถามที่บริษัทได้เตรียมไว้ 

กรรมการที่เข้าประชุม  

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา กำหนดคา่ตอบแทนและกำกับ

ดูแลกิจการ 
3. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล           กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
4. นายทินกร นาทองลาย กรรมการ 
5. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง  
6. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
7. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วม

ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
8. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ (เข้าร่วม
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

10. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมการ และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ (เข้าร่วม
ประชุมผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 

11. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
กรรมการที่ลาประชุม 
1. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
 

ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 91.7 
ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จดัการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อำนวยการอาวุโส (เข้าร่วมประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
4. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
 

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 

นางสาวจินตนา มหาวนิช นายประชา ปันติบุญ และนายฉัตรชัย ละมาตร (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 

ทีป่รึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อนิเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด 

นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยนางสาวปัทมาพร บัวงาม ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง ประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้
สังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนดังกล่าว  

เริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังนี้ 
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วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

บริษัทได้ประกาศให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอช่ือบุคคลเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าลงบนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564  
ซึ่งจนถึงสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระในการประชุมล่วงหน้าและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท 

สำหรับความคืบหน้าการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ นั้น สำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณาข้อมูลต่างๆ
ตามแบบ filing แล้ว และนับ 1 แบบ filing เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 ปัจจุบันร่างหนังสือช้ีชวนอยู่ในระหว่างการขออนุมัติจาก
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
หนังสือช้ีชวน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 8.47 – ร้อยละ 9.99 ขณะนี้ผู้จัดการการจัดจำหน่ายอยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์นำเสนอข้อมูล
ของกองทรัสต์ให้กับนักลงทุน โดยคาดว่าจะสามารถจัดตั้งกองทรัสต์แล้วเสร็จประมาณไตรมาส 2/2564 อย่างไรก็ตาม ข้ึนกับสภาพ
ตลาดและระยะเวลาการอนุมัติของสำนักงาน ก.ล.ต. 

 ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์แล้ว บริษัทจะนำเงินไปชำระหนี้สินต่างๆ ซึ่งจะช่วย
ลดความเสี่ยงทางด้านการเงินของบริษัท ทำให้บริษัทมีโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจในอนาคต 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 
และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/)  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,542,013 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย  
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 3  รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

ประธานได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ผ่านทางวีดีทัศน์ (เทปวีดีทัศน์มีความยาว ประมาณ 
6.54 นาที) สรุปได้ดังนี ้

วิสัยทัศน์  

• เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที ช้ันนำ มีความน่าเช่ือถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที  
เพื่อพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป 

 ภารกิจ 

• ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน 

• เรียนรู้และพัฒนาการให้บริการพืน้ฐานผ่าน 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 

• ความกระตือรือร้น (Energetic) เป็นบริษัทที่กระฉับกระเฉง ทำงานรวดเร็ว และมีพลัง พนักงานต้องมีความ
กระตือรือร้น ทำงานอย่างคึกคัก  

• ความซื่อสัตย์เช่ือถือได้และยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) เป็นบริษัทที่ไว้ใจได้ ทุกคนสบายใจที่ทำธุรกิจด้วย 
พนักงานทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ เป็นท่ีน่าไว้วางใจทั้งต่องาน 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 ท่ีมีความรุนแรงส่งผลโดยตรงต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจของบริษัทฯ และบริษัทลูกค้า ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 7,284.04 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2562  จากการรับโครงการในส่วนของ ที่ดิน อาคาร และการจัดประเภทสินทรัพย์สิทธิในการใช้เป็นผลมาจากการนำ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 เรื่อง สัญญาเช่ามาใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 อย่างไรก็ดี สินทรัพย์หลักส่วนใหญ่ของ
บริษัทฯ ยังคงเป็น ลูกหนี้การค้า ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เป็นทรัพย์สินในการดำเนินธุรกิจของบริษัท  และในส่วนของลูกหนี้การค้า 
บริษัทฯ มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เป็นจำนวน 19.82 ล้านบาทแล้ว 
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หนี้สินรวม 5,293.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 812.29 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมระยะ
สั้น ซึ่งบริษัทต้องเสริมสภาพคล่องจากการได้รับผลกระทบจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเนื่องจากบริษัทต้อง
หาแหล่งเงินสำหรับขยายธุรกิจตามความต้องการของลูกค้า มีการลงทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับการให้บริการ Cloud จึงมีการจัดหา
แหล่งเงินจากเงินกู้ระยะยาวเพิ่มขึ้น  

ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,990.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 94.6 ล้านบาท จากกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้นจากผล
กำไรปีก่อนหน้า มีรายได้จากการดำเนินงานจำนวน 1,835 ล้านบาท เติบโตลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบจากปีก่อนอยู่ที่ 2% มีรายได้
รวมเท่ากับ 1,895 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 118 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 100 ล้านบาท  
ซึ่งลดลงจากท่ีปีก่อน 69 ล้านบาท 

รายได้แยกตามบริการ 

ภาพรวมรายได้แยกตามประเภทธุรกิจเติบโตลดลง 2% เมื่อเทียบกับปีก่อน  

บริการ Cloud Services บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Cloud Services จำนวน 1,328 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%
จากปีก่อน เป็นผลมาจากลูกค้าให้ความสำคัญการใช้บริการ Cloud มากขึ้น องค์กรหลายองค์กรหันมาใช้ Cloud Service 
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 1/2563 ที่รุนแรงมากกับประเทศไทย ทำให้
อุตสาหกรรมแทบทุกกลุ่มต้องปรับเปลี่ยนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลเร็วขึ้น เพราะผู้บริโภคต้องตกอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็น
ช่องทางหลักในการดำเนินในชีวิตประจำวัน ทั้งการทำงานที่ต้อง Work From Home การซื้อสินค้าบริการต่าง ๆ ท่ีต้องหันมาซื้อ
ของผ่าน Online หรือแม้กระทั่งการชำระเงินท่ีต้องใช้ชำระในรูปแบบ Online เป็นต้น  

บริการ Co –Location บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการ Co-Location จำนวน 156 ล้านบาท ลดลง 51% จากปีก่อน  
หากเทียบกับรายได้ของบริการ Cloud Service ที่เพิ่มขึ้นจะเห็นได้ชัดว่าองค์กรส่วนใหญ่ใช้ Cloud มากขึ้น เพราะต้องการลด
ต้นทุนการจ่ายออกที่เป็น Fixed Cost ทำให้หลายองค์กรไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ไอที จึงไม่จำเป็นที่จะต้องเช่าพื้นที่ Co-Loction 
เพื่อวางอุปกรณ์ตนเอง อีกทั้งบริษัทฯยังได้มีการ 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 ที่เป็นส่วนเช่ือมต่อของ
บริการ Cloud เป็นหลัก และยังคงใช้ระบบ Software Define Network เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเครือข่าย เพื่อลดความ
เสี่ยงจากความผิดพลาดของบุคคลได้ ส่งผลให้บริการหลักของบริษัทได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่
ของประเทศ 

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรปี 2563 

 ความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรในภาพรวมอยู่ที่ 89.9% โดยแบ่งเป็นความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรด้านการให้บริการอยู่
ที่ 90.3% และความพึงพอใจของลูกค้าองคก์รดา้นการสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ที่ 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 บริษัทฯ ปรับแผนการให้บริการเป็นกลยุทธ์ Secure Market โดยมุ่ งเน้นการขาย Cloud services, 
Paperless และ Platform service เป็นหลักและชะลองานขายกลุ่ม Knowledge as a Service และการขาย Project Base 
บริษัทฯยังมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่สนใจเทคโนโลยีเพื่อปรับใช้กับองค์กรหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ ขณะเดียวกันยังเดินหน้าในการให้บริการเกี่ยวข้องกับ Internet of Things (IoT) รวมไปถึงการให้บริการ Data analytic 
platform คือการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์และประมวลผลโดยเทคโนโลยีเพื่อนำข้อมูลที่ไดม้าช่วยในด้านธุรกิจ
หรือวัตถุประสงค์อื่นๆ และการให้บริหาร Software as a services (SaaS) ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับบริการ Software หรือ 
Application บนระบบ Cloud ที่ผู้ให้บริการจะรับผิดชอบดูแลทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องของระบบเครือข่าย , เซิร์ฟเวอร์, ฮาร์ดแวร์, ไป
จนถงึการออกแบบพัฒนาซอฟท์แวร์ต่างๆ “ e marketplace” เป็นต้น   โดยรวมแล้วธุรกิจการให้บรกิารดา้นไอซีทียังคงเป็นธุรกิจ
ที่จำเป็นอย่างยิ่ง ในช่วงที่ประเทศไทยยังต้องมีมาตรการปิดเมืองบางส่วนหรือการรักษาระยะห่างทางสังคม 

บริการใหมป่ี 2563  

บริษัทได้เข้าสู่ยุค Digital Transformation โดยลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา (R&D) 0.73% ของรายได้จากการดำเนินงาน
ในปี 2563 เริ่มให้บริการด้านการแพทย์ที่สำคัญ คือ AI-CXR Screening Service ระบบ AI ผู้ช่วยทางการแพทย์ ช่วยคัดกรอง
ผู้ป่วยจากภาพถ่ายรังสีทรวงอกได้รวดเร็วและแม่นยำ ปัจจุบันโรงพยาบาลที่ใช้งานจริง 14 แห่ง และร่วมมือกับกรมสรรพากร 
สนับสนุน Digital Transformation ด้านภาษีของประเทศไทย   ด้วยบริการ E-Tax Invoice Service จัดทำ นำส่งใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ โดยปรับรูปแบบเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บนระบบ Cloud เช่ือมโยงทั้งผู้ออก-รับเอกสารและกรมสรรพากรเข้า
ด้วยกัน โดยได้รับการรบัรอง มาตรฐาน PCI DSS ช่วยลดระยะเวลาการนำสง่ข้อมูลให้กับกรมสรรพากรจาก 30 วัน เหลือ 1 ช่ัวโมง
ลดการใช้กระดาษเดือนละมากกว่า 100 ล้านแผ่น และเพิ่มความสะดวกให้กับบริษัทและลูกค้า 

นอกจากนี้ บริษัทได้ให้บริการ One Conference Service ระบบประชุมทางไกล ที่ได้รับการรับรองบริการจาก ETDA 
(Self- Assessment) และอยู่ระหว่างออกหนังสือรับรอง (certificate) 

การพัฒนาอย่างย่ังยืนปี 2563 

1. ด้านสังคม 

• ร่วมกับมหาวิทยาลัย พัฒนาการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ Education 
Platform 

• พัฒนา "VClean" เครื่องฆ่าเช้ือด้วยรังสี UV-C พร้อมส่งมอบให้โรงพยาบาลองค์กรท้องถิ่นจังหวัดและ
มหาวิทยาลัย 

• บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม ประจำ ปี 
2563 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลสหกรณ์หนองเสือ จังหวัดสระบุรี 

2. ดา้นสิ่งแวดล้อม 

• Paperless for new normal ลดกระบวนการทำงาน โดยใช้ระบบ Paperless Workflows ได้แก่ e-Form, 
e-Signature, Video Conference, Chat, Cashless Society 
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3. ด้านธรรมาภิบาล 

• ได้เป็น สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ล่าสุดบริษัท
ได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งท่ี 2 ตั้งแต่วันท่ี 31 มีนาคม 2564 ถึงวันท่ี 30 มีนาคม 2567 

• สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคมสูงสุด 

4. ด้านบุคลากร 

• ให้ความสำคัญกับบุคลากร " INET Business Plan 2020" ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมนำเสนอกลยุทธ์  
และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้  

1. คุณสถาพร ผงันิรันดร์ 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
ค่อนข้างใหญ่  และอาจถือเป็นผู้ ให้บริการ Cloud ภายในประเทศรายใหญ่ที่สุด  โดยเฉพาะหลังจากเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีการเติบโตที่สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ให้บริการ Plarform ที่สำคัญ
ของประเทศ เช่น E-Tax Invoice, E-Withholding Tax Service หรือบริการที่จำเป็นที่หน่วยงานสำคัญของ
ประเทศต้องเก็บข้อมูลไว้ภายในประเทศ รวมถึงมีกฎหมายกำหนดให้กลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพต้องจัดเก็บข้อมูล
ภายในประเทศด้วยนั้น ส่งผลให้มีหน่วยงานหล่านี้มาใช้บริการในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผจะช่วยส่งเสริมให้รายได้
การให้บริการ Cloud ของบริษัทเติบโตเพิ่มขึ้นด้วย 

3. การร่วมมือกับ Alibaba เป็นอย่างไรบ้าง และปัจจุบันมีรายได้เท่าไรเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด 
 ตอบ ในปีที่ผ่านมาความร่วมมือระหว่างบริษัทกับ alibaba มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์หรือโซลูช่ันที่

ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการใช้ cloud ทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่าน portal เดียวกัน  
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 ได้แก ่

1. กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการ Cloud ของบริษัทอยู่เดิม ซึ่งถือเป็นการขยายทรัยพากรโดยไม่ต้องการลงทุนซื้อ
อุปกรณ์เอง จึงส่งผลดีต่อบริษัท ทำให้สามารถสร้างรายได้เพิม่เติมจากการขยายตัวนั้นได้ 

2. กลุ่มลูกค้าเดิมที่ยังไม่เคยใช้บริการ Cloud ของบริษัท ต้องใช้เวลาในการย้ายฐานข้อมูลเนื่องจากต้องใช้
ผู้มีความเช่ียวชาญ ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ในการให้การสนับสนุนดังกล่าวไว้เพียงพอ 
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ทั้งนี้การให้บริการ Cloud ของบริษัทเติบโตอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 และสำหรับธุรกิจ Data Center อาจมียอดขายน้อยลง เนื่องจากลูกค้าหันมา
ให้ความสนใจการใช้บริการ Cloud เพิ่มขึ้นเพื่อลดต้นทุน hardware 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่าทุกท่านรับทราบรายงาน
คณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 

ประธานมอบหมายให้นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด
ของวาระ โดยนายวัลลชั์ย เวชชีวะดำรงค์ นำเสนองบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงิน ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ที่ได้
จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้  

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)สุทธิ 
- 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 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเดน็ท่ีเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่าน
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การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,542,013 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

 
หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย 

 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  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ 
งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ดังนี้  

1) จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนเงิน 3,194,092.65 บาท และ 

2) งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉนัทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง 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 ท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้ดี  ซึ่งเป็นธุรกิจที่ยังสามารถ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 

บริษัทได้วางแผนการจัดสรรเงินด้วยการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไว ้แต่สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 และระลอก 3 ส่งผลต่อการวางแผนการจัดสรรเงินของบริษัท หาก
บริษัทไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ จะทำให้การลงทุนในส่วนต่างๆ ชะลอ
ตัวทั้งหมด บริษัทจะเน้นพัฒนาเฉพาะบริการที่ได้ลงทุนไปแล้วเท่านั้น ซึ่งคาดว่าสภาพคล่องจะดีขึ้น สามารถ
จ่ายเงินปันผล แต่บริษัทจะไม่เติบโตอย่างยั่งยืน แต่หากสามารถจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ได้สำเร็จ บริษัทจะสามารถลงทุนในบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อพัฒนาบริการที่ประเทศไทยต้องการเป็นรายแรกๆได้ 
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จะทำให้บริษัทเติบโตและสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงขึ้นทุกปี บริษัทจะมีความยั่งยืนและมีโอกาสทางธุรกิจสูงกว่า 

สำหรับ IRR ปัจจุบันบริษัทยังไม่มี IRR จากธุรกิจที่เก็บเงินได้ช้าหรือยาก ส่วนใหญ่จะเน้นการให้บริการที่
บริษัทได้ลงทุนไปแล้วและเป็นการให้บริการเดิม  

2. คุณสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นว่ารู้สึกเสียใจกับการงดจ่ายเงินปันผล 2 ปี ติดต่อกัน โดยเห็นว่าการ
พิจารณาจ่ายมากหรือน้อยนั้นถือเป็นตัวช้ีวัดของฝ่ายบริหาร ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนก็ควรวางแผน
สำรองล่วงหน้ากับการกู้ยืมหรือเพิ่มทุน ไม่ใช่การทำร้ายผู้ถือหุ้นกับการงดจ่ายเงินปันผลเพียงปีละครั้ง 

ตอบ บริษัทพยายามบริหารจัดการให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางเงินอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควดิ-19 ทำให้ติดต่อลูกค้าได้ยากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นภาวะเสี่ยง ถ้าบริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้ 
อาจส่งผลกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้บริษัทได้วางแผนเรื่องการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก่อนหน้านี้ แต่เกิดความ
ล่าช้า ซึ่งถ้าจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ บริษัทจะไม่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องทาง
การเงิน และสามารถดำเนินธุรกิจได้ดีแบบน้ีตลอดไป บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มมีติอนุมัติการจดัสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและ 
งดจ่ายเงินปนัผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดทีไ่ด้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดังนี้ 
 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 128,046,013 51.5189 
ไม่เห็นด้วย 120,496,000 48.4811 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียง  ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย  
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564 

ประธานมอบหมายให้ ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ช้ีแจงข้อมูลกรรมการที่ออก
ตามวาระประจำปี 2564 ในวาระนี้และเป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญ
กรรมการที่พ้นตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม จนกว่าการลงมติในวาระนี้จะเสร็จสิ้น 

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปี 2564 บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ทำให้กรรมการที่จะต้อง
ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2564 มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี ้ 

1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ  กรรมการอิสระ 
2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการ 
3. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  กรรมการ 
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4. นายทินกร นาทองลาย  กรรมการ  
บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 มกราคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท  

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียด
รอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการบริษัทท่ีครบวาระมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท โดยมีความเห็น
ดังนี ้

1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งเกินกว่า 9 ปีติดต่อกัน ซึ่งสามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์และความ
เช่ียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

2. นายทินกร นาทองลาย และ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ทั้ง 2 ท่าน เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มี
คุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกท้ังในปีที่ผ่านมาบุคคลทั้ง 2 ท่าน ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อช้ีแนะแก่
บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้บุคคลทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการต่อไป 

3. เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  เรื่องการจัดให้มีจำนวนกรรมการอิสระที่ เพียงพอ 
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จึงพิจารณาทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญ เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท โดย ผศ.ดร.
ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือใหม่ให้เป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการพิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมี
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้ามาเป็นกรรมการอิสระต่อไป 

ทั้งนีค้ณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและออกตามวาระ ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและ
เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งให้ ผศ.ดร.ทิพวรรณ  
ปิ่นวนิชย์กุล เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2564  

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 
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2564 ดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

1) นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ   ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการอิสระ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 248,470,013 99.9745 
ไม่เห็นด้วย 63,500 0.0255 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

2) นางมรกต กุลธรรมโยธิน   ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 248,518,113 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

3) นายทินกร นาทองลาย    ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 248,530,513 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

4) ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กลุ   ตำแหน่งท่ีเสนอ: กรรมการอิสระ 
มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
เห็นด้วย 248,533,513 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหต ุบริษัทคำนวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสทิธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย  
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานมอบหมายให้  ดร. ณรงค์ ศิริ เลิศวรกุล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  
เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม 

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ รายงานตอ่ท่ีประชุมว่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดแูลกิจการ เสนอ
ค่าตอบแทนท่ีจะจ่ายให้แกก่รรมการ โดยเสนอให้คณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนุมตัิ เพื่อเสนอให้ทีป่ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ต่อไป ตามรายละเอยีดต่อไปนี ้
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1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิัติงานของกรรมการผูจ้ัดการ เป็นอัตราเท่าเดิม ซึ่งเท่ากับ
ปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาท โดยจัดสรรดังนี ้

2. โบนัสกรรมการ : ไม่มี 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม 
ไม่มีคำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

พิธีกรได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงและลงคะแนน มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,542,033 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 

ประธานมอบหมายให้ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานต่อ 
ที่ประชุม โดยศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท 

ค่าเบี้ยประชุม ปี 2563 ปี 2564 

คณะกรรมการ 

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

คณะกรรมการชุดย่อย 

-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนท่ีมีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนท่ีมกีารประชุม 

-รองประธานกรรมการชุดย่อย 15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการประชุม 

-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนท่ีมีการประชุม 
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สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็นอิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2563 รวมถึง
ความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ท้ังนี้ ข้อเสนอของบริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดย
การแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 ติดต่อกันจากรอบปีบัญชี 2561 -2563 จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี ้ 

 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

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

หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในสำนักงานเดียวกันที่ไดร้ับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบ
บัญชีจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผูล้งลายชื่อในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรอืส่วนไดเ้สียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ทีเ่กี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท 
โดยผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ดังกล่าว มีคณุสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดข้อมูล
เปรียบเทยีบค่าสอบบญัชีของบริษัทในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2564 
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 1,950,000 2,000,000 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะยกเว้นค่าพาหนะที่จ่ายตามจริง 

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ดังนี ้

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

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ  

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

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจาก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปน็ผู้ลงลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มี
คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท   
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ 



   

 

หน้า 21 

จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 ด้วย 

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคดิเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติที่ประชุม 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 ท้ังนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายช่ือที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดและอนุมัติ
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญ ชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2564 ของบริษัท เป็นจำนวนเงิน 2,000 ,000 บาท  
ซึ่งค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง ท้ังนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ 
จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2564 ด้วย ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,542,033 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 0.00 
งดออกเสียง 0  
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่
นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

ประธานมอบหมายให้ นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รองกรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพ่ิมเติม 
500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

สืบเนื่องจากการสำนักงาน ก.ล.ต. เริ่มพิจารณานับ 1 Filing เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 และจะใช้เวลาในการพิจารณา
อนุมัติ 45 วัน นั้น แต่ ณ สถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่าง
รุนแรงต่อเนื่อง ทำให้อาจต้องพิจารณาสภาพตลาด เพื่อให้สามารถทำการเสนอขายหน่วยลงทุนได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม  

บริษัทจึงมีความจำเป็นในการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ที่มีความคล่องตัวในการเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ในช่วงที่
ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการรอจังหวะเวลาในการเสนอขายหน่วยลงทุนของ
กองทรัสต์ เพื่อชำระคืนหนี้สินของบริษัท และรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ดังนั้นการออกหุ้นกู้จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่มี
ความคล่องตัวในการดำเนินการสามารถกำหนดจำนวนเงินทุนให้สอดคล้องกับการใช้เงิน 
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จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2558 บริษัทได้รับการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่
เกิน 500 ล้านบาท หรือเทียบเท่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ของบริษัท โดยเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป การชำระคืนเงินกู้ การชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ ถอนและ/หรือ
จัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน 

ประเภทตราสาร
หนี ้

หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่
มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ 

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
มูลค่าการเสนอ
ขาย 

วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขาย
เพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออก
หุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่
ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้ หรือเทียบเท่า 

อายุตรา 
สารหนี ้

ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ 

สกุลเงิน สกุลเงนิบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าภายในวงเงิน 
อัตรา 
ดอกเบี้ย 

ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

การไถ่ถอนก่อน
กำหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่
ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะ
หมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ใน
ต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private 
Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ  และ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ่  ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว  ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

การมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควร
ที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู ้ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้
ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ การค้ำประกัน หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อ
หน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อ่ืนใดตามประเภทหุ้นกู้ท่ีจะออก
ในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและ
จัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้น
กู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจน
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ให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น
กู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามใน
ประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. มีปัจจัยใดท่ีจะทำให้ไม่สามารถจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จหรือไม่ 
ตอบ บริษัทมีความมั่นใจว่าจะสามารถขายหน่วยลงทุนของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ แต่อาจมีปัจจัย
ภายนอกที่มีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบให้การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกิดความล่าช้า เช่น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีความรุนแรงขึ้นอาจจะเกดิการล็อกดาวน์ประเทศ ซึ่งทำให้สถานการณ์
เลวร้ายไปกว่านี้ หรือตลาดทุนมีความกังวล ด้วยเหตุผลนี้บริษัทอาจมีผลกระทบในการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ไม่ทันตามกำหนดในไตรมาส 2/2564 หรืออาจจะล่าช้าสูงสุดอยู่ที่ไม่เกิน 6 เดือน 
 

2. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีเ่ป็นรัฐวิสาหกิจมีส่วนช่วยเหลือบริษัทในด้านใดบ้าง 
ตอบ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นรัฐวิสาหกิจของบริษัทได้ให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดีและสนับสนุนการจัดตั้ง
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างรอบคอบและรัดกุม แต่ถ้าหากการ
จดัตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เกิดความล่าช้ามาก จนทำให้เกิดผลกระทบรุนแรงกับบริษัท ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่พร้อมท่ีจะสนับสนุนการออกหุ้นกู้เพิ่มเติมเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีขึ้น 
 

3. กรณีจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ จะมีส่วนต่างค่าเช่ากับดอกเบี้ยจ่ายเดิมอย่างไร 
ตอบ กรณีจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไ์ด้สำเรจ็ ในเบื้องต้นบริษัทจะสามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยจ่าย
ต่อเดือนได้ประมาณ 10 กว่าล้านบาท และทำให้บริษัทมีเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจได้คล่องตัวขึ้นและมีสภาพคล่อง
ทางการเงินดีขึ้น 
 

4. ปัจจุบันบริษัทใช้วงเงินในการออกหุ้นกู้ไปแล้วเท่าใด 
ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้วงเงินหุ้นกู้ไปแล้ว 500 ล้านบาท 

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติม 500 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 500 ล้านบาท รวมเป็น
วงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 248,478,633 99.9745 
ไม่เห็นด้วย 63,400 0.0255 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0  

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

วาระที่ 10 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

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

ภายหลังจากการพิจาณาระเบียบว่าที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นต่างๆ 
เพิ่มเติมโดยสรุปดังนี้ 

1. จากการที่บริษัทมีลูกหนี้การค้าสูง และระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ยมาก บริษัทมีแผนดำเนินการแก้ไขอย่างไร 

ตอบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ลูกค้าชำระค่าบริการ
ล่าช้า/ไม่ชำระค่าบริการ บริษัทจึงได้ปรับแผนการดำเนินการโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับที่ 1 กรณีลูกค้าไม่สามารถ
ชำระได้ตามกำหนด บริษัทจะเรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มเติม และระดับที่ 2 หากยังไม่สามารถเก็บค่าบริการได้อีก บริษัทจะ
เจรจาขอระงับการให้บริการชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้ามีความจำเป็นต้องใช้บริการของบริษัท 

2. ขอให้ระบุ QR Code เอกสารรายงานประจำปีหรือ QR Code หน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่สามารถเข้าถึงเอกสารรายงาน
ประจำปีได้ง่าย ลงในหนังสือเชิญประชุมหน้าการดาวน์โหลดรายงานประจำปี และขอให้ระบุในเอกสารใบลงทะเบียนว่า
เป็นสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 เพื่อให้เป็นเอกสารชุดเดียวกัน 

ตอบ บริษัทจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงต่อไป 
 

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 

 
 
(ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

ประธานกรรมการ 
 

        
 (นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 

          รักษาการเลขานุการบริษทั 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 
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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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แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 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 

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที ่ 1/2565 ในวันจันทร์ที ่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 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 28 กุมภาพันธ์ 2565  โดยสามารถจัดส่งได้สองช่องทาง ดังนี ้

(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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แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2565 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14:00 น. 
เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน)  
ข้าพเจ้า (ช่ือ-นามสกุล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย / ในช่อง (   ) 

(   ) ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

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

มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมของการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2565 ดังนี ้

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

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

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

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

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

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

หมายเหต : เมื่อกรอกเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมา ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
ภายใน วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 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. นางสาวพลอยไพลิน โยธา โทรศัพท์ : 081 594 1685 
2. นางสาวศันสนีย์ ชัยประเสริฐ โทรศัพท์ : 065 527 1942 

mailto:inet-om@inet.co.th
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เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น  
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 
นิติบุคคลนั้นรับรองความถกูต้องพร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี) 

4. กรณีผู้ถือหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้  
1. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย หรือ 
2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ หรือ 
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ  

       เพือ่ความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมาทีบ่ริษัท 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 

 
 

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ 

เลขที ่1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น IT 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
 

ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
หมายเลขบัตรประจำตัว                                                   ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
 

 

  

ผู้ถือหุ้นลงทะเบยีน 
บริเวณหน้าห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ช้ัน IT  

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉนัทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุม เวลา 14.00 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 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

ช่ือ : ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉ์าย 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 73  ปี 
ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-4  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ 
 

 

ช่ือ : นางสาวนโิลบล ตั้งประสิทธ์ิ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
อายุ : 62 ปี 
ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
   วาระที่ 1-4  ไม่มีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษ  

 

ช่ือ : นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 67 ปี 
ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                                                
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-4  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ 

หมายเหตุ : การมีส่วนได้เสียพิเศษตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการ
อิสระท่านที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้น ว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใดๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น  
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึง่  
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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 
 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun 
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือเชิญประชุม 
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565) (Profiles of the Independent Directors of the Company 
are specified in the Attachment No. 7 of the Notice of the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders No. 1/2022) 

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. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่  1/2565 ในวันจันทร์ที่   
7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2022 on Monday, March 7, 2022 at 2.00 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 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on April 7, 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 

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   พิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 

Agenda 3 To consider and approve the issuance and offering of additional debentures 1,500 Million Baht, total amount not 
exceeding 2,500 Million Baht 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 4 Other matters. (If any) 

(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 
(...…………………...…………………….) 
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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. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to Proxy Form B. 

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

 
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้น IT บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จำกัด (มหาชน) อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน 
เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2022 on Monday, March 7, 2022 at 2.00 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 

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

(...…………………...…………………….) 

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

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

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



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่9 
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 
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 


