
 

 

 

 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2565 

บริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ห้องวิวัฒนไชย A ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
 

 

การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนให้ 

ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน 

(รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะปรากฏในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้) 

บริษัทได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงจัดให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่

ระบาด ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 



 

 

 

 

    

 

กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

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

1. บริษัทได้คำนึงถึงการสร้างการกำกับดูแลที่ดีในด้านการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม บริษัทจึงเผยแพร่หนังสือ
เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่ เกี่ยวข้องล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 
http://ir.inet.co.th และจัดส่งแบบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 18 เมษายน 2565 ผ่านช่องทางต่อไปน้ี 

• ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 

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

และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมอยา่งเคร่งครดั เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี ้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการของอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ เพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2565 ดังนี ้ 

• แสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือรูปแบบเอกสาร กรณีได้รับ 1 เข็ม ให้
แสดงนัดหมายเข็ม 2 และกรณีไม่ได้รับวัคซีน ต้องแสดงผลตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ไม่เกิน 7 วัน 
กับเจ้าหน้าทีอ่าคารบริเวณทางเข้าออกอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ 

• ใช้บัตรประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูลเข้าระบบและแจ้งช้ันเพื่อรับบัตร ที่เคาน์เตอร์ ช้ัน 1 หน้าบริเวณลิฟท์
ส่วนกลาง Medium Zone  

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องตอบแบบสอบถามสุขภาพสำหรับผู้เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ด้วยตนเองและตามจริง และต้องผ่านจุดคัดกรองที่บริษัทจัดเตรียมขึ้นก่อนเข้าบริเวณหรือสถานท่ีการจัดประชุม
ของบริษัท โดยผู้ถือหุ้นทีม่ีลักษณะดังนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้เข้าร่วมประชุม  

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


 

 

 

 

    

 

• ผู้ถอืหุ้นที่มีไข้หรือมีอุณหภูมิร่างกาย 37.5 องศาเซลเซียลขึ้นไป มีอาการไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น 
หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรืออาการที่อาจสงสัยว่าติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

• ผู้ถือหุ้นท่ีมีบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใดท่ีมีความใกล้ชิด หรือเสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

• ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นบวก (Positive) 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ 
โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารการมอบฉันทะ (แบบ ข) ไว้ ณ จุดคัดกรองอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ณ จุดบริการที่บริษัทจัดเตรียมไว้บริเวณหน้าห้องประชุม 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

3.4 ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าท่ีแล้วไม่พบอาการทีอ่ยู่ในความเสี่ยง บริษัทจะติดสติกเกอร์เป็น
สัญลักษณ์ประจำตัวไว้บนเสื้อของผู้ที่เข้าร่วมประชุมอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุม 
ทุกท่าน 

3.5 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมหน้ากากอนามัยของตนเองมาด้วย และควรสวมใส่ตลอดเวลาตั้งแต่จุดคัดกรอง 
จนการประชุมเสร็จสิ้น เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและบุคคลข้างเคียง 

3.6 ผู้เข้าร่วมการประชุมควรทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วม
ประชุม หรือก่อนออกจากสถานที่เข้าร่วมการประชมุ รวมถึงทุกครั้งท่ีมีการสัมผัสจุดเสี่ยงท่ีจะอาจเกิดเชื้อโรค 

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

3.8 บริษัทได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่จัดงานเกี่ยวกับการทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์ทุกชนิด 
ในบริเวณพื้นที่การจัดประชุม ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์ 75% อย่างสม่ำเสมอ  

3.9 บริษัทไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม 
ขอให้เขียนคำถามส่งใหเ้จ้าหนา้ที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานในที่ประชุมต่อไป 

3.10  บริษัทงดบริการ ชา กาแฟ อาหารว่างทุกชนิดทุกประเภท และงดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถ
ดื่มนำ้ได้ เพือ่ลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

3.11  เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าจากการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเผื่อ
เวลาเพื่อการดำเนินการต่างๆ ก่อนเข้าร่วมการประชุม  

3.12  บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนญุาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบสอบถามสุขภาพสำหรับ
ผู้เข้าประชุมผู้ถือหุ้น เข้าสถานทีป่ระชุม 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการเพิ่มเติมตามที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมต่อไป 

ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
 

ขอแสดงความนับถือ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 



 
 

 

 

 

 

 

หน้า 1 

 

ที่ INET OM 0001/04/2022 

วันท่ี 1 เมษายน 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน) ประจำปี 2565 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม 

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2565 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2) 
2. รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี  2564 และสรุปข้อมูลทางการเงิน 

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

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

ลงคะแนนและวิธีนบัคะแนน 
11. ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
12. ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้า

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

http://ir.inet.co.th/) 
14. การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 
15. แผนที่แสดงสถานท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

 ด้วยคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) “บริษัท” หรือ “ไอเน็ต” มีมติให้จัดการประชุม
สามัญ ผู้ ถือหุ้ นประจำปี  2565 ในวันพฤหัสบดีที่  28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น . ณ  ห้ องวิวัฒนไชย  A ช้ัน  8 
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป ิเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง
ต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 

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

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1/2565 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่  7 มีนาคม 2565 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 และได้จัดทำรายงาน
การประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ของบริษัท 
(http://ir.inet.co.th/)  

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2565 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยลำดับที่ 2) 

ความเป็นมาและเหตุผล : บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ดังปรากฏ
ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ผลการดำเนินงานประจำปี 2564 

การลงมติ : เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) 

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

ทั้งนี้ งบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและ
ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งงบการเงินของบริษัท
ดังกล่าวได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของฐานะการเงินและผลการ
ดำเนินงานของบริษัทในป ี2564 ได้ดังนี้ 

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

รายการ 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2563 
งบแสดงฐานะการเงิน 

- สินทรัพย์รวม 
- หนี้สินรวม 
- ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 
9,945 
7,785 
2,160 

 
7,284 
5,293 
1,990 

 
9,724 
7,681 
2,043 

 
7,137 
5,169 
1,969 

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

 
1,866 
1,924 

163 
0.33 

 
1,835 
1,895 

100 
0.20 

 
1,844 
1,905 

70 
0.14 

 
1,771 
1,835 

64 
0.13 

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

 
68 

(1,689) 
1,747 

126 
43 

169 

 
361 

(497) 
146 
11 
32 
43 

 
50 

(1,692) 
1,769 

126 
33 

159 

 
356 

(506) 
157 

7 
26 
33 

 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปนัผลสำหรับผลประกอบการประจำป ี2564 

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

และตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 48 “ภายใต้ข้อบังคับข้อ 49 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากกำไรใน
กรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทนุสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน การจ่ายเงินปันผล
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น…” 

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุ
จำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผล
นั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท 
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จากผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผลกำไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ จำนวน 69 ,757 ,773  บาท และบริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวน 
49,957,755.21 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองเพิ่มตามกฎหมายอีก 46,402.29 บาท จึงเหลือกำไรสุทธิเพื่อ
จ่ายเงินปันผล 69,711,370.71 บาท โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาการจ่ายปันผลตามนโยบาย ดังนี้ 

ตารางเปรียบเทยีบอตัราการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ตั้งแต่ป ี2562 – 2564  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2562 2563 2564 
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 169,557,665 63,881,853 69,757,773.00 
2. หัก สำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ 5) 8,477,883.25 3,194,092.65 46,402.29 
3. คงเหลือ กำไรสุทธิเพ่ือจ่ายเงินปันผล (บาท) (1) - (2) 161,079,781.75 60,687,760.35 69,711,370.71 
4. อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 0 0 30.00 
5. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ (บาท)  0 0 21,001,746.15 
6. จำนวนหุ้น (หุ้น) 500,041,575 500,041,575 500,041,575 

7. เงินปันผลประจำปตี่อหุ้น (บาท/หุน้) (5)/(6) 0 0 0.042 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท : เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ดังนี ้

1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2564 จำนวน 46,402.29 บาท 
2. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท โดยคิดจากจำนวน

หุ้น 500,041,575 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 21,001,746.15 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 (ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) 

ความเป็นมาและเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 28 ซึ่งระบุว่า “...เมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ในเวลานั้น...” บริษัทมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน 
 ในปี 2565 ทำให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2565 มีจำนวน 4 ท่าน 
 ปัจจุบนัมีกรรมการที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล1  กรรมการ  
 2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ 
 3. นางสาวพลอย เจริญสม2  กรรมการอิสระ  

4. นายชวลิต จินดาวณิค  กรรมการอิสระ 
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หมายเหตุ: 1 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รบัแตง่ตั้งเป็นกรรมการแทน ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ มีผลต้ังแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป 
2 นางสาวพลอย เจริญสม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทน นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ มีผลต้ังแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เปน็ตน้ไป 

บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทระหว่างวันที่  1 มกราคม 2565 - 31 มกราคม 2565 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น 
รายใดเสนอรายชื่อบุคคลมายังบริษัท  

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

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงาน
ในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้
ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อช้ีแนะแก่บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งมา 4 วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกันซึ่ง
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท อันเป็นผลให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึง
เห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

3. นางสาวพลอย เจริญสม เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งมา 1 วาระซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และด้วยความรู้ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ซึ่งจะสามารถแนะนำ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเสนอให้ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งใหก้ลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เป็นผู้ได้รับการเสนอช่ือใหม่เป็นกรรมการอิสระแทนนายชวลิต จินดาวณิค 
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาจากทักษะ ความรู้ความเช่ียวชาญ 
เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท จึงเห็นควร
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง  เนื่องจากมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ .ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่
เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกรรมการที่ครบกำหนดและ
ออกตามวาระ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและผ่านกระบวนการกลั่นกรองคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ  
และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตามที่คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและเลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ
หนึ่ง และเลือกตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล   กรรมการ  
 2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ   กรรมการอิสระ 
 3. นางสาวพลอย เจริญสม   กรรมการอิสระ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง กรรมการอิสระ 

การลงมติ : วาระนีต้้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 

ความเป็นมาและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ เสนอค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่
กรรมการ ประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 บาทต่อปี และโบนัสกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 
3,500,000 บาท โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป ตาม
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ประกอบด้วยค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของคณะกรรมการบริ ษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งเท่ากับปี 
2564 เป็นจำนวนเงิน 6,500,000 ล้านบาท โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่กรรมการแต่
ละท่านจะได้รับให้สอดคล้องกับหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับท่ี
เหมาะสมเทยีบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจลักษณะเดียวกัน โดยจัดสรรดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชมุ ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
คณะกรรมการ 
-ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 30,000 บาท/คน/เดือน 
-กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดอืน 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
-ประธานกรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดือน 17,500 บาท/คน/เดอืน 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชดุย่อย 
-ประธานกรรมการชุดย่อย 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 17,500 บาท/คน/เดอืนที่มีการประชุม 
-รองประธานกรรมการชุดยอ่ย 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
-กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 15,000 บาท/คน/เดือนที่มีการประชุม 
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2. เพื่อเป็นการตอบแทนความทุ่มเทของคณะกรรมการบริษัททุกท่านท่ีต่างทุ่มเทความรู้ความสามารถในการให้คำแนะนำ 
ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือบริษัทให้สามารถมีผลประกอบการที่ดี และบริษัทมีการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเต็มที่ ทำให้บริษัทมี
ผลประกอบการในปี 2564 เติบโตเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้
ถือหุ้น จึงเสนอพิจารณาจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์อัตราการจ่าย
โบนัสกรรมการร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (Net Profit) ซึ่งจะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ
ต่อเมื่อบริษัทประกาศจ่ายปันผลไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิ ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เป็นเงิน
จำนวน 3,500,000 บาท 

(หน่วย : ล้านบาท) 2562 2563 2564 
โบนัสกรรมการ 0 0 3.5 

 

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ดังนี ้ 

1) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำป ี2565 เป็นจำนวน 6,500,000 บาท เท่ากบัในปี 2564 
2) จ่ายโบนัสกรรมการปี 2564 ในอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,500,000 

บาท และให้จ่ายโบนัสกรรมการในปีถัดๆ ไป ในอัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อ
บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจและ
โครงการในอนาคตของบริษัท 

3) สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ : ไม่มี 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) 

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ในแนวทางความเป็น
อิสระ และคุณภาพของงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีบัญชี 2564 รวมถึงความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี ทั้งนี้ ข้อเสนอของ 
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บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นประโยชน์สูงสุดของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท 
สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 5 ติดต่อกันจากรอบปี
บัญชี 2561 -2565 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
ประจำปี 2565 ดังนี ้

1) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่     
31 ธันวาคม 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท 

รายชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที ่

จำนวนปีที่ลงลายมื่อชื่อรับรอง 
งบการเงินของบริษัทในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา 

1) นางจินตนา เตชะมนตรีกุล 5131 4 ปี (ปี 2561 – 2564) 
2) นางสาวจินตนา มหาวนิช 4687 - 
3) นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกุล 10305 - 

ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และ
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบรษิัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกีย่วข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด 
จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

2) อนุมัติค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2565 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั 
(มหาชน) จำนวน 2,060,000 บาท 

รายละเอียด ปี 2564 ปี 2565 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 2,000,000 2,060,000 

หมายเหตุ :  ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าพาหนะที่บริษัทจะจ่ายตามจริง 

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สำหรับป ี2565 ดว้ย 

การลงมติ : วาระนี้ต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 
เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 11.00 น.) ณ ห้องวิวัฒนไชย A ช้ัน 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนท่ีสถานท่ีจัดประชุม ปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย
ลำดับที่ 15 

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

ขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาคำช้ีแจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดง
ในวันประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และ 11 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่7 ทีแ่นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี ้

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)  
ในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 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  

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

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

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

วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม 
บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 

และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 รวมถึงจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีตามที่กฎหมายกำหนด และ 

• จัดส่งเล่มรายงานประจำปี (Annual Report) ให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับแจ้ง 
 

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูล 
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้  ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างตน้ 
 

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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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2565 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

วันจนัทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ช้ัน ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
___________________ 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น  
และแจ้งต่อที่ประชุม บริษัทได้ดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นข้ึน โดยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการต่างๆ และแนวปฏิบัติ
ในการประชุมอย่างรอบคอบ ตามที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกำหนด ซึ่งการประชุมในวันนี้ยังถือว่าเป็นการประชุมในภาวะที่ยังไม่ปกติ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อาจทำให้ท่านผู้ถือหุ้นไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร ดังนั้น บริษัทขอดำเนินการ
ประชุมให้มีความกระชับมากที่สุด เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน โดยใช้เวลาในการประชุมไม่เกิน 2 
ช่ัวโมง 

จากนั้น ประธานมอบหมายให้นายไอศวรรย์ เปียถนอม (“พิธีกร”) ทำหน้าที่แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม  
ช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและสรุปมติที่ประชุมในแต่ละวาระการประชุม 

พิธีกร ได้แถลงต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 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
จำนวนหุน้ไม่น้อยกว่า 166,680,525 หุ้น ขณะเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 31 ราย และรับมอบฉันทะให้เข้า
มาประชุมแทนจำนวน 684 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 258,189,699 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.6336 ของจำนวนหุ้น 
ที่จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 19 

พิธีกรช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระ ดังนี ้

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

2. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 2 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

3. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียง เห็นด้วย  
และ ไม่เห็นด้วย แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

4. การลงมติออกเสียงในวาระที่ 3 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
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มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

5. บริษัทจะคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

6. การรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ หักออกจากเสียง
ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

7. กรณีดังต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าเป็นบัตรเสียและไม่นับเป็นคะแนนเสียง 

- บัตรลงคะแนนไม่ได้ระบุการออกเสียงไว้ หรือไม่ได้ลงลายมือช่ือของท่านผู้ถือหุ้น 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่า แก้ไขเครื่องหมายหรือข้อความที่กรอก โดยไม่มีลายมือช่ือกำกับ 

- บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระนั้นมากกว่า 1 ประเภท (ยกเว้นกรณี Custodian) 

8. การมาประชุมด้วยตนเอง การมอบฉันทะโดยใช้แบบ ก. และแบบ ข. จะไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 

9. สำหรับการมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้น ท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศเป็นผู้ดูแลรับฝากและดูแลหุ้นให้ สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 

10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนนให้ผู้รับมอบฉันทะในวาระนั้นๆ เนื่องจากบริษัทได้
บันทึกการลงคะแนนเสียงในวาระดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้แล้ว 

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

ทั้งนี้ รายละเอียดตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท 

เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทจะงดใช้ไมโครโฟนสำหรับ
การสอบถามและแสดงความคิดเห็นในห้องประชุม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
สามารถจดคำถามลงในกระดาษที่ได้จัดเตรียมไว้ และเจ้าหน้าที่จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้ นเพื่อเสนอประธานที่ประชุม  
และเพื่อให้การประชุมอยู่ในภายในเวลาที่กำหนดบริษัทจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุมเท่านั้น 
สำหรับคำถามอื่นๆ ที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมและเกี่ยวข้องกับวาระที่ประชุม บริษัทจะบันทึกเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม 

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

กรรมการที่เข้าประชุม  

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ  
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธ์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

และกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
5. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
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6. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล กรรมการอิสระ  
7. นางสาวพลอย เจริญสม กรรมการอิสระ 
8. นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล

กิจการ กรรมการบริหาร และกรรมการประเมินผลการปฏบิัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
9. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล           กรรมการ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
10. นายมรกต เธียรมนตรี กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ 

(เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
11. นายทินกร นาทองลาย กรรมการ 
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ง  

ทั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100  

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด 

นางสาวจินตนา มหาวนิช และนายสุนันท์ แพรเมือง 

ทีป่รึกษากฎหมายและผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนจาก บริษัท คนงึ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อนิเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำกัด 

นายเลิศศักดิ์ สุธรรมพร  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์การ
ตรวจนับคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดย นายโชคชัย กุมแก้ว ผู้ถือหุ้น มาประชุมด้วยตนเอง ประสงค์เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์
ตรวจนับคะแนนดังกล่าว  

เริ่มดำเนินการประชุมตามลำดับวาระดังนี้ 
 

วาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 

 - ไม่มี - 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

ประธานรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
และได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม พร้อมทั้งเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของบริษัท (http://ir.inet.co.th/)  

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
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ประธานได้เปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นและผู้รบัมอบฉนัทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ไม่มี
คำถามใดๆ จากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาออกเสียงลงคะแนนและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุม
เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 258,184,699 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซ่ึงมีสิทธิออกเสียง ที่ออกเสียง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย  
แต่ไม่นับ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 

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

ประธานมอบหมายให้ คุณหรรษา นวาระพรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส ช้ีแจงข้อมูลการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 
1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 

ในปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้สินประเภทสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งหมด 2,759 ล้านบาท โดยมีข้อมูลการออก
ตั๋วแลกเงิน (B/E) เป็นจำนวน 1,100 ล้านบาท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) 
ประกาศข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ ทจ. 37/2563 (ฉบับท่ี 3) สำหรับการออกตั๋วแลกเงิน (B/E) จะออกได้เฉพาะนักลงทุนสถาบันเท่านั้น 

บริษัทจึงมีนโยบายดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาว เพื่อทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 1,500 ล้านบาทน้ัน จะนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการชำระคืนตั๋ว
แลกเงิน (B/E) จำนวน 1,100 ล้านบาทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับขยายธุรกิจในอนาคตจำนวน 400 ล้านบาท ทั้งนี้หลังจาก
ปรับโครงสร้างเรียบร้อยแล้ว บริษัทจะมีภาระหนี้สินประเภทสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาวรวมทั้งหมด 3,159 ล้านบาท แบ่งเป็น
สินเช่ือระยะสั้น จากเดิม 1,233 ล้านบาท เป็น 133 ล้านบาท และสินเช่ือระยะยาว จากเดิม 1,526 ล้านบาท เป็น 3,026 ล้าน
บาท 

จากการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทได้รับการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่
เกิน 1,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 

ดังนั้น ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัท โดยเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติม 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

วัตถุประสงค ์ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนท่ัวไป ชำระคืนเงินกู้ ชำระคืนตราสารหนี้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน เพิ่มทุนใน
บริษัทย่อยและ/หรือจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในการลงทุน 

ประเภทตราสารหนี ้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุช่ือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ  
มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู ้

ทั้งนี ้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง 
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มูลค่าการเสนอขาย วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ 

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถ
ออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้
รับการไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่งต้องไม่เกินวงเงินรวมในมตินี้ หรือเทียบเท่า 

อายุตราสารหนี ้ ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันท่ีออกหุ้นกู้ 
สกุลเงิน สกุลเงนิบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่าภายในวงเงิน 

อัตราดอกเบีย้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
การไถ่ถอนก่อน
กำหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอ
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด 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/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศ
คณะกรรมการกำกับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

การมอบอำนาจ ให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ 
คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและ
เห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้ ลักษณะการขาย
หุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  การค้ำประกัน 
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและ
หน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย ผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ นายทะเบียนหู้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียน
เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขาย
หลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต
ดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ
ดำเนินการใด ๆ ท้ังปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

เงือ่นไขอ่ืน ๆ การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถาม
ในประเด็นต่างๆ สรุปสาระสำคัญ ดังนี ้
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1. ขอทราบการใช้ Capacity ของ IDC3 อาคาร 2 และโครงการในปนีี้ของบริษัท รวมถึงแผนการในอนาคตของบริษัท 
ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีการขยายบริการคลาวด์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้กำไรมากท่ีสุด ซึ่งเดิมอาคาร 1 มีการใช้งานคลาวด์และ Co-
Location ยังไม่เต็มพื้นที่ แต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้ลูกค้าสนใจใช้บริการคลาวด์เพิ่มขึ้น ทำให้มีการ
ใช้พื้นทีอ่ยูท่ี่ประมาณ 80-90% ขณะนี้บริษัทได้พยายามบริหารจัดการอาคาร 1 ให้เต็มก่อนแล้วจึงขยายต่อไปยังอาคาร 2 
เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยถ้าสถานการณ์เป็นเช่นนี้อยู่ คาดว่าพื้นที่อาคาร 1 จะเต็มภายในไตรมาส 
4/2565  

ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์โควิด-19 บริษัทจึงได้เน้นลูกค้าที่มีสภาพคล่องที่ดี และสามารถใช้บริการได้ในระยะยาว เพื่อ
ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทได้ 

 

2. นอกจากความจำเป็นตามกฎหมายแล้ว การออกหุ้นกู้เพิ่มเติมจะมีข้อดีอะไรบ้างหรือไม่ 
ตอบ สิ่งที่เห็นได้ชัดในการเปลี่ยนสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาวนั้น คือ ดอกเบี้ยคงท่ี มีความเสี่ยงต่ำลง และลดความเสี่ยง
ของดอกเบี้ยที่อาจจะเพิ่มขึ้นในอนาคต  

 

3. ในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าซื้อแล้วหรือไม่ หากได้เงินไม่พอกับที่ต้องการใช้จะมีแนวทางอื่นใดบ้าง และ
วงเงินเดิมได้ใช้หมดแล้วหรือไม่ 
ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้วงเงินหุ้นกู้ไปแล้วจำนวน 800 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 200 ล้านบาท และการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้เพิ่มเติมครั้งนี้ มีผู้สนใจเข้ามาขอซื้อพอสมควร เนื่องจากส่วนหนึ่งเห็นว่าบริษัทจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนสินเช่ือระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งมี
ความเสี่ยงต่ำ  

 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้
เพิ่มเติม 1,500 ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท 

พิธีกรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวาระนี้ตอ้งได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม 1,500 ล้านบาท รวม
เป็นวงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติที่ลง จำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน้ = 1 เสียง) 

คิดเป็น % ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 258,189,699 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
งดออกเสียง 0 0.0000 
บัตรเสีย 0 0.0000 

หมายเหตุ บริษัทคำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง เป็นฐานคะแนนเสียง 
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วาระที่ 4 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ในวาระนี้เป็นการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ หากผู้ถือหุ้นมีการเสนอเรื่องพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกำหนดไว้ในหนังสือเชิญ
ประชุม ท้ังนี้ เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 23 วรรคสอง ระบุว่า “เมื่อท่ีประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือ
หุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทัง้หมดอาจขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากท่ีกำหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้”  

จากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซักถามและแสดงข้อคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากที่
กำหนดในวาระที่กล่าวมาข้างต้น หรือประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นที่ประชุมพิจารณา 

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานแจ้งว่า ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระทั้งหมดตามที่กำหนดเสร็จสิ้นแล้ว  
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีได้ให้เกียรติสละเวลามาร่วมประชุมในครั้งน้ี และกล่าวปิดประชุม 

 
ปิดประชุมเวลา 14.55 น. 

 
 
(ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล) 

ประธานกรรมการ 
 

        
 (นางมรกต กุลธรรมโยธิน) 

          รักษาการเลขานุการบริษทั 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 

ดร.ทวีศักดิ ์กออนันตกูล 
อายุ 68 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  

24 สิงหาคม 2496 
ไทย 

ตำแหน่งในบริษัท  - ประธานกรรมการ 
- ประธานกรรมการบริหาร  

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2562 - 2565  

การศึกษา 
 

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า อิมพิเรียลคอลเลจ  
มหาวิทยาลยัลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Role of the Chairman Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Director Certification Program  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Board Matters and Trends  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทำงาน 
2562 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – 2562 
2559 – 2560 
2553 – 2560 
 
 

 
- ประธานกรรมการ บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 
- ประธานกรรมการบริหาร บมจ.อนิเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จัดการ  

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
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2552 – 2560 
2551 – 2560 
2544 – 2560 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
2563 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
องค์กรอื่น 
2564 - ปัจจุบัน 
2563 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

 
2560 – ปัจจุบัน 

 
2560 – ปัจจุบัน 

 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
2548 – ปัจจุบัน 
2559 – 2561 
2558 – 2560 
2553 – 2559 
2546 – 2561 

- กรรมการบริหารความเสีย่ง บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการบริหาร บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการ บมจ.อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย 
 

- กรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์
- กรรมการอิสระและประธานกรรมการเทคโนโลยี บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

 

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
- กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ จำกดั 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
- ประธานคณะกรรมการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาต ิ
- กรรมการและอนุกรรมการกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกจิ

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกจิ 
- กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
- กรรมการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
- ประธานคณะกรรมการ มลูนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ 
- สมาชิกกลุ่มที่ปรึกษา บริษัท เอสซบี ีอบาคัส จำกัด 
- กรรมการ มลูนิธเิทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
- กรรมการและประธาน บริษัท เทรดสยาม จำกัด 
- กรรมการบริหาร บริษัท เทรดสยาม จำกัด 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิและกรรมการตรวจสอบการ

บริหารงานประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 
- กรรมการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 
- สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
- ประธานกรรมการ บริษัท ที-เน็ต จำกัด 
- ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคณุวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2564 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร 7 ครั้ง จาก 7 ครั้ง 



 
 

หน้า 20  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

0.08% 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ ่งดำเนินการด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล เป็นกรรมการเดิมซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  มีคุณสมบัติ 
รวมทั ้งมีความรู ้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจที ่เกี ่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของบริษัท และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งปฏิบัติงานใน
ตำแหน่งหน้าที ่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่าง
ดีตลอดมา อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ และให้ข้อชี้แนะแก่
บริษัท อันเป็นผลทำให้บริษัทมีการพัฒนาขึ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
 

 
นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ ์

อายุ 62 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  

4 กันยายน 2502 
ไทย 

ตำแหน่งในบริษัท  - กรรมการอิสระ 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / ปี 2557 - 2559 
ครั้งท่ี 2 / ปี 2559 - 2562 
ครั้งท่ี 3 / ปี 2562 - 2565 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท สาขานติิศาสตรม์หาบณัฑิต (“LL.M.”) โรงเรียนกฎหมาย
มหาวิทยาลยัเทมเปลิ, ฟิลลาเดเฟยี มลรัฐเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law) 
- ปริญญาตรี นติิศาสตร์บณัฑิต (เกยีรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- หลักสตูร Ethical Leadership Program (ELP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

ประวัติการทำงาน 
2562 – ปัจจุบัน 
 
2557 – ปัจจุบัน 

 
- กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ  

บมจ.อินเทอร์เนต็ประเทศไทย 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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2557 – ปัจจุบัน 
2559 – 2562 
2557 – 2562 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
       -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 
องค์กรอื่น 
2563 – ปัจจุบัน 
2563 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
- กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 

 
 
 

- กรรมการ บจก.เอสซีแอล นิชิมูระ 
- กรรมการ บจก.เอสซีแอล นิชิมูระ ซี แอนด์ พี 
- กรรมการ บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์) 
- กรรมการ บจก.สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้จีพ ี
- กรรมการ บจก.ฮานนา อินสทรูเมน้ทส์ (ประเทศไทย) 
- กรรมการ บจก.เซเบอร์ ทราเวล เนทเวิร์ค (ไทยแลนด์)  

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2564 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จาก 8 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 1 ครั้ง จาก 1 ครั้ง 
- เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล

กิจการ 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ ่งดำเนินการด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ เป็นกรรมการอิสระเดิมที่มีการดำรงตำแหน่งมา 4 
วาระหรือเกินกว่า 9 ปีติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและ
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท อันเป็นผลให้บริษัทมี
การพัฒนาขึ ้นมาตามลำดับ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที ่ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
 

  
นางสาวพลอย เจริญสม 

อายุ 40 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  

1 เมษายน 2525 
ไทย 

ตำแหน่งในบริษัท  - กรรมการอิสระ  

วาระการดำรงตำแหน่ง  ครั้งท่ี 1 / กุมภาพันธ์ 2565 – 2565 

การศึกษา 
 

- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบณัฑิต ด้านกฎหมายเอกชน 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิตไทย สถาบันการศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตไทย 
- ปริญญาตรี นติิศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  -ไม่มี- 

ประวัติการทำงาน 
2565 – ปัจจุบัน 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
       -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 
องค์กรอื่น 
2565 – ปัจจุบัน 
2564 – 2565 
 
2559 – 2564 
2555 – 2559 
 
 

 
- กรรมการอิสระ บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 

 
 

 

- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
- เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝา่ยให้คำปรึกษาและพัฒนาทักษะ  

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
- ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
- เจ้าหน้าที่กฎหมายสำนักกฎหมาย  

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส ์
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2552 – 2555 
 
2548 – 2550 

- นักกฎหมาย สำนักกฎหมาย  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

- นักกฎหมายโครงการ (ฝ่ายกฎหมายการศึกษา)  
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2564 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ ่งดำเนินการด้วยความ
รอบคอบและระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 

นางสาวพลอย เจริญสม เป็นกรรมการอิสระที่มีการดำรงตำแหน่งมา 1 วาระซึ่ง
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
และด้วยความรู ้ประสบการณ์ และความเชี ่ยวชาญ ซึ ่งจะสามารถแนะนำ
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
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ประวัติโดยสังเขป 
ของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
 

  

 

 

 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พิพัธน์ เรืองแสง 
อายุ 54 ปี 

วันเดือนปีเกิด 
สัญชาต ิ  

10 มีนาคม 2511 
ไทย 

ตำแหน่งในบริษัท  - กรรมการอิสระ  

วาระการดำรงตำแหน่ง  -ไม่มี- 

การศึกษา 
 

- Ph.D. (Agricultural Engineering), Iowa State University, USA, May 2007  
- Certificate (Geographic Information Systems), Iowa State University, 

USA, December 2005 
- M.Sc. (Computer Engineering), Iowa State University, Iowa, USA, Au-

gust 2001 
- M.Sc. (Agricultural Engineering), Iowa State University, Iowa, USA, De-

cember 1998 
- อส.บ. (เทคโนโลยไีฟฟ้าอุตสาหกรรม), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ, ประเทศไทย, มีนาคม 2537 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ  -ไม่มี- 

ประวัติการทำงาน 
บริษัทจดทะเบยีนอื่น  
       -ไม่มีการดำรงตำแหน่ง- 
องค์กรอื่น 
2562 – ปัจจุบัน 
2564 – ปัจจุบัน 
2562 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 

 

- ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายดจิิทัล มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำ วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำ สำนักเทคโนโลยีดิจิทลั มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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2561 – ปัจจุบัน 

 
2554 – ปัจจุบัน 
 

 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2557 - 2560 
2556 - 2557 

 
2554 - 2556 
2550 - 2553 

 
2546 - 2550 

 
2544 - 2545 
 
2539 - 2544  
2537 - 2538 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการประจำ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- ประธานหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการรับรู้จากระยะไกลและระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลยัการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ผู้ช่วยฝ่ายแผนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวชิาการ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
- ผู้เช่ียวชาญระบบสารสนเทศภูมิศาสตร,์ GIS Facility, Durham Computer 

Center, Iowa State University 
- ผู้ช่วยวิจัย GIS Facility, Durham Computer Center,  

Iowa State University 
- ผู้เช่ียวชาญระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ศูนย์วิจัยน้ำบาดาล  

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
- ผู้ช่วยวิจัย Iowa State University 
- วิศวกรเครื่องมือแพทย์ บริษัท SIEMENS SYSTEMS ประเทศไทย 

กิจการอื่นท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการเข้าประชุมปี 2564 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มี- 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

-ไม่มี- 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตัง้ กรรมการอิสระ 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
 

 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและกลั ่นกรองข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ซึ่งดำเนินการด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวังแล้ว เห็นว่า 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่ ซึ่งมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ .ศ.2535 และประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัท สามารถท่ีจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแทนนายชวลิต จินดาวณิค 
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
การแต่งต้ังกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ  
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็น

กรรมการ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จากนั้นคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอช่ือผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็น        
ผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี ้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ ก็

ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึง

จะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี  
คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

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

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

 การแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย  
 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการจะคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 

 องค์ประกอบและแต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้ง
จากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแตง่ตั้งจากกรรมการบริษัท 
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
  

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

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

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

⚫ ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน   
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้
ขาดความเป็นอิสระ 

⚫ ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมี   
ความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
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ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชขีองบริษัทประจำปี 2565 

1. นางจินตนา เตชะมนตรีกุล (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5131) 
อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

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

2. นางสาวจินตนา มหาวนิช (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4687) 

อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
ประสบการณ ์

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

หลักทรัพย์)  
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ที่ได้รับความเห็นชอบในการประเมินระบบการควบคุมภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติใน

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

3. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ (ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 10305) 

อายุ 
ประวัติการศึกษา 
 
 
 
ประสบการณ ์

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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
หมวด 3. การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 15. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 16. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามแต่จะเห็นสมควร  

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

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

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ันให้แก่บริษัท 

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

 สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัด
ใกล้เคียง 

ข้อ 18. การประชุมสามัญประจำปีโดยปกติเพื่อ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการซึ่งเสนองานที่ได้จัดทำไปในระยะเวลาที่ล่วงมาและเสนอความคิดที่จะ

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 



หน้า 31 

 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 ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ การแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ 
(ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท 
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
(ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
(ช) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 
(ฌ) การออกหุ้นกู้ 
(ญ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. 

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

กรุณาทำเคร่ืองหมาย X ในช่อง (   ) 

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

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. 
ณ ห้องวิว ัฒนไชย A ชั ้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที ่ 1768 ถนนเพชรบุร ีต ัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

 
ลงช่ือ………………….…………………………………………… 

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม 

เมื ่อกรอกเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมา ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  ภายใน 
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 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  
 

mailto:inet-om@inet.co.th
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แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 
ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 วันพฤหัสบดีที ่28 เมษายน 2565 เวลา 13:30 น. 
เรียน เลขานุการบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน)  
ข้าพเจ้า (ช่ือ-นามสกุล) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
กรุณาทำเคร่ืองหมาย / ในช่อง (   ) 

(   ) ผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

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

มีคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดังนี้ 

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

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

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

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

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

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

หมายเหต : เมื่อกรอกเอกสารข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมา ที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
ภายใน วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 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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เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น 

1. ในกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา 
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องเตรียมหลักฐานเพื่อนำมาแสดง ดังตอ่ไปนี ้ 

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

(กรณีผู้ถือหุน้เป็นชาวต่างประเทศ)  
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน 

(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและ 
ลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 

(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ 
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น และผู้รับมอบฉันทะได้
ลงลายมือช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

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

เป็นกรณีตามข้อ 2.2 ต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้ 
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 และผู้แทนได้ลงลายมือช่ือรับรองสำเนา

ถูกต้อง 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน 

รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนที่มีอำนาจลงนามผูกพันของผู้ถือหุ้นพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และ
มีข้อความแสดงความเห็นว่าผู้แทนผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 

2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกรายละเอียดที่ถูกต้องครบถ้วนและผู้แทน 

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

ช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 
3. ผู้ถือหุ้นซ่ึงมิได้มีสัญชาติไทยหรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่แต่งต้ังให้ Custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุ้น 
ให้นำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็น 
นิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแตก่รณี ภายใต้บังคับดังต่อไปนี ้

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

4. กรณีผู้ถือหุน้ประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษทั สามารถมอบให้  
1. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย หรือ 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ หรือ 
3. ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล  

       เพื่อความสะดวกโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานมาทีบ่ริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน 

5. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขคำนำหน้าชื่อ ชื่อ ชื่อสกุล  
โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวซึ่งออกโดยส่วนราชการ ณ จุดลงทะเบียน 

หมายเหตุ :  
1. บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความถูกต้องและความครบถ้วนของเอกสาร เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 
2. บริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 

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

ผู้ดูแลรับฝากหุ้น สามารถแบ่งคะแนนเสียงได้ 
4. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 

 ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
5. ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่

กำหนดนั้น โดยประธานในท่ีประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในท่ีประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ 
6. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะ

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

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

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

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

 

 
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 

 
แบบฟอร์มลงทะเบียน 

 
 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องวิวัฒนไชย A ชั้น 8 
เลขที ่1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 
 

ข้าพเจ้า                                                                                                                                            
เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  
หมายเลขบัตรประจำตัว                                                   ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น 
 

ลงชื่อ               ผู้เข้าประชุม 
                                           (_________________________) 

เอกสารสำคัญ – โปรดนำมาในวันประชุม 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 
 

 

  

ผู้ถือหุ้นลงทะเบยีน 
บริเวณหน้าห้องวิวัฒนไชย A ช้ัน 8 

อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร ์

มาด้วยตนเอง 

แสดงเอกสารส่วนบุคคล 

โต๊ะลงทะเบียนบุคคลธรรมดา 

 

รับมอบฉันทะ 

แสดงเอกสารการรับมอบฉันทะ 

โต๊ะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปดิประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลำดับ 

 

ในแต่ละวาระ เฉพาะผู้ถือหุ้นทีไ่ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง  
ขอใหย้กมือขึ้นและลงมติในบัตรลงคะแนน พร้อมลงลายมือช่ือ  

ในแต่ละวาระ เจ้าหนา้ที่เก็บบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

 

ผู้ดำเนนิรายการสรุปผลคะแนนตอ่ท่ีประชุม 

บริษัทได้จัดให้มี Inspector ซ่ึงเป็นที่
ปรึกษากฎหมายภายนอก เพื่อทำ
หน้าที่ ดูแลและตรวจสอบการนับ
คะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตาม
กฎหมาย 
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ประวัติโดยสังเขปของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 1-9  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ 
 

 

ช่ือ : นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
และกรรมการตรวจสอบ 
อายุ : 67 ปี 
ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                                                
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-9  ไม่มีส่วนได้ส่วนเสยีพิเศษ 

 

ช่ือ : ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กลุ 
ตำแหน่งในบริษัท : กรรมการอิสระ  
อายุ : 55 ปี 
ที่อยู่ : อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร                                                                                                
การมีส่วนไดส้่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอ :   
     วาระที่ 1-9  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 
 

กรณีเลอืกข้อ 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 
 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ Ms. Narumol Wangsatorntanakun หรือ/or 
 ผศ.ดร.ทิพวรรณ ปิ่นวนิชย์กุล Asst. Prof. Tippawan Pinvanichkul, Ph.D.  
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12 ของหนังสือเชิญประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565) (Profiles of the Independent Directors of the Company 
are specified in the Attachment No. 12 of the Notice of the 2022 Annual General 
Meeting of Shareholders) 

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระที่เหลือเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระ 
ที่ไมส่ามารถเข้าประชุม 
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the Meeting, the other 
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors 
who is unable to attend the Meeting. 

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่   
28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิวัฒนไชย A ชั้น 8 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 2022 Annual General Meeting of Shareholders on 
Thursday, April 28, 2022 at 1.30 p.m. at Prince Viwat Hall A, 8 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 
Agenda 2 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of shareholders No. 1/2022 which held on  

March 7, 2022    

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

กรณเีลือกขอ้ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ 
ที่   2. และเลือกกรรมการอิสระคนใด
คนหนึ่ง     
If you make proxy by choosing No. 
2, please mark ✓ at  2. and 
choose one of these members of 
the Independent Directors. 
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วาระที่ 3 รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 
Agenda 3 To acknowledge the Board of Director's Report regarding to the Company's Operating Results for the year 2021 

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
Agenda 4 To consider and approve the Financial Statements and Auditor’s Report for the year ended December 31, 2021, 

audited by the Certified Public Accountant  
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2564 
Agenda 5 To consider and approve the allocation of net profit to be a reserve fund and the dividend payment for the 

Company’s Operating Results for the year 2021 
 ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2565 
Agenda 6 To consider the election of Director in replacement of director who is retiring by rotation for the Year 2022 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้ 

The election of the individual director, namely;  
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล / 1. Dr. Thaweesak Koanantakool 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

2. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์  / 2. Ms. Nilobon Tangprasit 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 
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3. นางสาวพลอย เจริญสม / 3. Ms. Ploy Charoensom 

 เห็นด้วย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิพัธน์ เรืองแสง / 4. Asst. Prof. Dr. Pipat Reungsang 

 เห็นดว้ย 
Approve 

 ไม่เห็นด้วย 
Disapprove 

 งดออกเสียง 
Abstain 

 
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 
Agenda 7 To approve the remuneration for the Company’s Directors for the Year 2022 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 
Agenda 8 To approve the appointment of the Company's Auditors and fixing the audit fee for the Year 2022 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 9 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. 



 

หน้า 44 

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

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

(...…………………...…………………….) 

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

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

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

หมายเหต/ุRemarks 

1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

Shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the Meeting and cast a vote. Shareholder cannot 
split his/her votes to different proxies to vote separately. 

2.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

 
ในการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องวิวัฒนไชย A ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 28, 2022 at 1.30 p.m. at Prince Viwat Hall A, 8 Floor, 
Thai Summit Tower, 1768 New Petchburi Road, Bang Kapi Subdistrict, Huay Khwang District, Bangkok, or such other date, time 
and place as the Meeting may be held. 
 
 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 
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 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

 วาระที่  เรื่อง   

Agenda Re : 

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

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

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 Approve Disapprove Abstain 

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

(...…………………...…………………….) 

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

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

ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รบัมอบฉันทะ/Proxy 
(...…………………...…………………….) 
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การใช้รหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 

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

 ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งส่งมาด้วยลำดับที่ 14) ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป) 

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 

2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code 

3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม 

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

สำหรับระบบ Android 

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line 

ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line 

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

2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมลูประกอบการประชุม                                                                                                
 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 
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แผนที่แสดงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 
ห้องวิวัฒนไชย A ชั้น 8 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
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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 


