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• บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) - ไอเน็ต 
 
ที�ตั �งสาํนักงานใหญ่  1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั .น 10-12 และชั .น IT  
  ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
 กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศพัท์ : 0-2257-7000 
 โทรสาร  : 0-2257-7222 
 Home page : http://www.inet.co.th 
ประเภทธุรกิจ  ผู้ ให้บริการเชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
 การสื%อสารครบวงจร 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ. 0107544000094 
ทุนจดทะเบียน  333,333,333 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 333,333,333 หุ้น  
 มลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแล้ว 250,020,799 บาท 
จาํนวนหุ้นสามัญที�จาํหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุ้น  
 

•  บริษัทย่อย : บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกัด 
 
ที�ตั �งสาํนักงาน  1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั .น 11 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 โทรศพัท์ : 0-2257-7000 
 โทรสาร  : 0-2257-7222 
ประเภทธุรกิจ  ให้บริการกิจการโทรคมนาคม และให้บริการที%เกี%ยวข้อง 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1,000,000 หุ้น  
 มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  
ทุนชาํระแล้ว  5,000,000 บาท 
จาํนวนหุ้นสามัญที�จาํหน่ายได้แล้ว 1,000,000 หุ้น  โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจํานวนร้อยละ 99.99 
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• บริษัทร่วมทุน : บริษัท เน็ตเบย์ จาํกัด 
 
ที�ตั �งสาํนักงาน  719/8-9 ถนนพระราม 6 แขวงวงัใหม ่ 
  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท์ : 0-2612-3529 
 โทรสาร : 0-2612-3051 
ประเภทธุรกิจ  อีโลจิสตกิส์ จดัทําและพฒันาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั .ง 
  เป็นที%ปรึกษาให้คําแนะนําด้านโทรคมนาคมและการสื%อสาร 
ทุนจดทะเบียน  90,000,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 9,000,000 หุ้น  

 มลูคา่หุ้นละ 10 บาท  
ทุนชาํระแล้ว  90,000,000 บาท 
จาํนวนหุ้นสามัญที�จาํหน่ายได้แล้ว 9,000,000 หุ้น  โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจํานวนร้อยละ 40 
 

• บุคคลอ้างอิง 
 
 (ก) นายทะเบียนหลกัทรัพย์ :  บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
 อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั .น 4 และชั .น 6-7 
 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์ : 0-2359-1200 
 โทรสาร : 0-2359-1259  
(ข) ผู้สอบบญัชี :  นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  
 เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4521 
 นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกลุ 
 เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3516 
 นายชยพล  ศภุเศรษฐ์นนท์ 
 เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3972 
 นางสาววิสสตุา  จริยธนากร 
 เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3853 
  บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  
 ชั .น 33 อาคาร เลครัชดา 193/136-137  



                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

หน้าที% 5 
 

 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท์ : 0-2264-0777 
    โทรสาร : 0-2264-0789-90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก 



                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

หน้าที% 6 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
- To be the ICT infrastructure service provider 

ภารกิจ (Mission) 
- ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีสื%อสารข้อมลูที%มีคณุคา่สงู เพื%อตอบสนองการดําเนินชีวิตและธุรกิจ

สมยัใหม ่ก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้ มีสว่นเกี%ยวข้องทกุฝ่าย(stakeholders) 

คุณค่าหลัก (Core Value) 
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ประกอบกิจการในลกัษณะที%ใช้ความรู้มา
เปลี%ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ เรายดึถือคณุคา่หลกั 6 ประการ ดงันี . 

1. ประสิทธิผล (Performance) วฒันธรรมการทํางานของเรามุง่สูป่ระสิทธิผล ผลงานที%ดี

ต้องได้รับการตอบแทนอยา่งเหมาะสม ผลงานที%ดีจะต้องมีความถกูต้อง รวดเร็ว และ

จะต้องดีในระดบัที%มองเห็นได้จากระดบัข้างเคียง โดยการประเมินจากผู้ มีสว่นเกี%ยวข้องอื%น 

ๆ  

2. นวัตกรรม (Innovation) เรายกย่องและรับฟังความคิดทกุความคิดเพื%อพฒันาทางออกที%

ดีขึ .นและตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ดีขึ .น นวตักรรมมีความหมายกว้างกวา่

การสร้างสินค้าหรือบริการที%ดีขึ .น แตย่งัรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่

ในระดบัที%นา่พอใจอีกด้วย นวตักรรมเป็นหน้าที%ของบคุลากรของบริษัททกุคน 

3. ความเสมอภาค (Fairness) เราเชื%อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้ มีสว่น

เกี%ยวข้องทั .งผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน พนัธมิตร คูค้่าและสงัคมไทยโดยรวม บริษัทพยายาม

ที%สดุที%จะประสานประโยชน์ระหวา่งผู้ มีสว่นเกี%ยวข้องทกุด้าน 

4. การทาํงานเป็นทีม (Teamwork) เราใช้ประโยชน์สงูสดุจากความหลากหลายของ

บคุลากร กิจการของบริษัทประสบความสําเร็จโดยการสื%อสาร แลกเปลี%ยนความคดิเห็น 

และการทํางานร่วมกนั บคุลากรปฏิบตัิตอ่ลกูค้า และปฏิบตัิตอ่กนัเองด้วยการเคารพใน

ศกัดิkศรีของกนัและกนั บคุลากรของบริษัทเคารพในความแตกตา่งและความเป็นปัจเจก

บคุคล 

5. ความซื�อสัตย์และการยดึมั�นในคุณธรรม (Integrity) บคุลากรของบริษัทปฏิบตัิตน

อยา่งมืออาชีพที%มีความซื%อสตัย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื%อถือได้ตลอดเวลาในทกุ

กรณี บริษัทจะไมเ่กี%ยวข้องกบัความไมถ่กูต้อง เราเชื%อวา่การทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาก็
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สามารถนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จได้ บริษัทปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าด้วยความเป็น

ธรรมตามหลกัของการแขง่ขนัเสรีซึ%งจะนําประโยชน์สูผู่้บริโภค 

6. ความเป็นพลวัต (Dynamism) เราตอบสนองตอ่การเปลี%ยนแปลงภายนอกด้วยการ

เปลี%ยนแปลงภายในไปสูส่ิ%งที%ดี และมีคณุคา่มากกว่าในการเปลี%ยนแปลงเหลา่นี . ต้องมีการ

บริหารความเสี%ยงอยา่งเหมาะสมเพื%อให้การเปลี%ยนแปลงเพิ%มคณุคา่ให้แก่องค์กร เรายอม

ทํางานหนกัในการวางแผนล่วงหน้า แม้แผนงานบางสว่นจะไมไ่ด้ใช้ก็ยงัดีกวา่จะเสี%ยงให้

คณุคา่ขององค์กรลดลง 
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2. ปัจจัยความเสี�ยง 
2.1  ความเสี�ยงด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ 
 ภายหลงัจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ 
(กสทช.) ได้ออกประกาศหลกัเกณฑ์และวิธีการจดัเก็บรายได้เพื%อนําไปใช้ในการจดัให้มีบริการโทรคมนาคม
พื .นฐานโดยทั%วถึงและบริการเพื%อสงัคม เมื%อเดือนพฤษภาคม 2555  โดยกําหนดให้ผู้ให้บริการที%มีรายได้สทุธิ
สงูกวา่ 20 ล้านบาทมีหน้าที%ต้องนําสง่รายได้ให้แก่กองทนุวิจยัและพฒันากิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื%อประโยชน์สาธารณะในอตัราร้อยละ 3.75 ตอ่ปี ของรายได้สทุธิทําให้
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีภาระต้นทนุการให้บริการเพิ%มขึ .น นอกจากนั .น กสทช.ยงัได้ออกประกาศเรื%อง
คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2555  สาระสําคญัคือ กําหนดให้ผู้ รับ
ใบอนญุาตประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ%งรวมถึงผู้ รับใบอนญุาตให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องชําระ
คา่ธรรมเนียมรายปีจากรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ%งรวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ด้วย โดยจดัเก็บในลกัษณะขั .นบนัไดแบบอตัราก้าวหน้า กลา่วคือ หากมีรายได้จากการให้บริการ
โทรคมนาคมมาก จะต้องชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาตสงูตามรายได้ที%เกิดขึ .น ซึ%งจะทําให้ผู้ให้บริการกิจการ
โทรคมนาคม รวมถึงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตรายเล็กมีต้นทนุการให้บริการเพิ%มขึ .น เพราะเป็นลกัษณะการ
จดัเก็บคา่ธรรมเนียมตามรายได้ก่อนหกัคา่ใช้จา่ยของผู้ให้บริการ  

อยา่งไรก็ตาม นอกจากบริการอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทยงัให้บริการ ICT ครบวงจร ซึ%งมีสดัสว่น
รายได้ใกล้เคียงกนั และมีแนวโน้มการเตบิโตสงูกวา่การให้บริการอินเทอร์เน็ต 

  
2.2  การเปลี�ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี%ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว เกิดการหลอม
รวมระหวา่งเครือขา่ยและสารสนเทศ เชน่ broadband Internet, mobile Internet, social network, cloud 
computing, data center and  BCP  ทําให้บริษัทต้องมีการเตรียมบคุลากรให้พร้อมในการเป็นผู้ เชี%ยวชาญ 
ตดิตาม ศกึษาการเปลี%ยนแปลงเหลา่นี .อย่างใกล้ชิดเพื%อให้สามารถนําเสนอบริการที%ตอบสนองธุรกิจของ
ลกูค้าได้อยา่งรวดเร็ว 
 
2.3  ความเสี�ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดาํเนินธุรกิจที�
แข่งขันกันเอง 
 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที 
จํากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ%งแตล่ะบริษัทดงักลา่วถือหุ้นบริษัทในสดัสว่นร้อยละ 16 ของทนุจดทะเบียน 
และเรียกชําระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้สง่กรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นดงักลา่วเป็นผู้ มี
อํานาจลงนามผกูพนับริษัท ขณะนี .ทั .ง กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์แก่บคุคล
ทั%วไปด้วยเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการป้องกนัโดยกําหนดแนวทางการกํากบัดแูลที%ดี (Code 
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of Conduct) เกี%ยวกบัการรักษาความลบัและข้อมลูภายในบริษัท และการกําหนดให้กรรมการผู้ มีสว่นได้
เสียไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติในเรื%องที%มีสว่นได้เสียดงักล่าวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท
ได้ลงนามรับทราบข้อกําหนดตามระเบียบดงักลา่วแล้ว  ซึ%งกรรมการทกุทา่นได้รับการแตง่ตั .งจากที%ประชมุผู้
ถือหุ้น  และได้ชี .แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ารับตําแหนง่ตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน นอกจากนี . บริษัทกบัทั .ง กสท และทีโอที ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจใน
ลกัษณะพนัธมิตรในการให้บริการลกูค้าร่วมกนั เพื%อเป็นมาตรการป้องกนัความเสี%ยงในสว่นนี .อีกทางหนึ%ง 
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร
สําหรับธุรกิจและผู้ ที%ต้องการนําไอซีทีมาเป็นเครื%องมือเพื%อเสริมสร้างความสามารถในการแขง่ขนัทางธุรกิจ 
บริการของบริษัทครอบคลมุตั .งแตบ่ริการเชื%อมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเตม็รูปแบบ การให้บริการศนูย์ข้อมลู
พร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ สําหรับผู้ ที%ต้องการบริการที%มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดบัสากลไปจนถึงการ
นําเสนอระบบไอซีทีเพื%อใช้เป็นเครื%องมือในการเพิ%มประสิทธิภาพประสิทธิผลสําหรับธุรกิจ 
 บริษัทได้ก่อตั .งมาตั .งแตว่นัที% 1 มีนาคม 2538 ในชื%อของ ศนูย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ%งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทั%งเมื%อวนัที% 
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมตใิห้ดําเนินการจดัตั .งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื%อ
วนัที% 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทนุชําระแล้วเทา่กบั 16 ล้านบาท มลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัท
ได้รับอนมุตัจิากการสื%อสารแหง่ประเทศไทย (ในขณะนั .น) เมื%อวนัที% 9 ตลุาคม 2540 ให้ดําเนินการเป็นผู้ให้
บริการเชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ตแก่ลกูค้าประเภทนิตบิคุคลหรือองค์กรและประเภทบคุคลโดยไมมี่การสิ .นสดุของ
อายกุารได้สิทธิดําเนินการดงักลา่ว ตอ่มาในวนัที% 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
และเพิ%มทนุจดทะเบียนตามมตคิณะรัฐมนตรี โดยเข้าทําการซื .อขายในตลาดหลกัทรัพย์ตั .งแตว่นัที% 14 
พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250.02 ล้านบาท โดยมีจํานวน
หุ้นทั .งสิ .น 333,333,333 หุ้น มลูคา่ที%ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยสดัสว่นการถือหุ้น คือ  

� พนกังานและผู้ลงทนุทั%วไปถือหุ้นในอตัราร้อยละ 51 
� สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิถือหุ้นในอตัราร้อยละ 17 
� บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 16 
� บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 16 

 ในปี 2555 บริษัทมีสาขาทั .งสิ .น 7 สาขา ครอบคลมุการให้บริการไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของ
บริษัทแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี . 

• บริการเชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ตสําหรับธุรกิจ (Full Internet access for business)  

• บริการครบวงจรที%เกี%ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร (Business solutions) ได้แก่ 
• บริการ Internet Data Center (IDC) 
• บริการ EDC Network Pool  
• บริการ Online Recruitment  
• บริการ Professional Services จดัหาและให้บริการทางธุรกิจสําหรับความต้องการ

เฉพาะอยา่งที%เกี%ยวข้องสมัพนัธ์กบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร ซึ%งรวมถึง
บริการแบบ Outsourcing การจดัสร้างและดําเนินระบบงานแบบอตัโนมตั ิเพื%อลด
ต้นทนุและเพิ%มผลผลิตของลกูค้าในแบบตา่งๆ 
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การเปลี�ยนแปลงที�สาํคัญของบริษัทในปี 2555  
 บริษัทมีศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC) ให้บริการอยู ่2 แหง่ คือ ที%อาคาร
ไทยซมัมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ เพื%อสามารถให้บริการ IDC ได้อยา่งครบวงจรและ
สามารถให้บริการ Managed Services ได้  ในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงศนูย์ INET IDC ที%
อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้บริการแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีที%ช่วยให้ปลอดฝุ่ นและ
ประหยดัพลงังาน (clean and green) ตามมาตรฐาน ISO 14644 และระบบควบคมุความปลอดภยัภายใน
แบบ Centerline Management ที%แสดงผลในรูป 3 มิต ิรวมถึงมาตรฐานสากลด้านการปฏิบตัิการตามหลกั
แผนการให้บริการธุรกิจอยา่งตอ่เนื%อง (Business Continuity Planning : BCP) ด้วยความร่วมมือจากผู้ นํา 
IT ด้าน Network จาก บริษัท ซิสโก้ ซิสเตม็ส์ จํากดั  และด้านโครงสร้างพื .นฐาน จาก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพค
การ์ด (ประเทศไทย) นอกจากนี .ยงัได้เริ%มดําเนินการลงทนุปรับปรุงศนูย์ INET IDC ที%อาคารไทยซมัมิททาว
เวอร์เพิ%มเตมิ เพื%อให้มั%นใจวา่การให้บริการของบริษัทอยูบ่นศนูย์ข้อมลูที%ทนัสมยั ได้มาตรฐาน มีระบบสํารอง
ข้อมลูซึ%งกนัและกนัด้วยระบบเครือขา่ยที%เข้มแข็ง สามารถให้บริการได้อยา่งตอ่เนื%องโดยไมห่ยดุชะงกั 
 ในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 สําหรับการให้บริการ
ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต ที%อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และมีแผนในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 : 2005 ให้ครบทั .งสองอาคาร และรวมถึงการขอการรับรองมาตรฐานความมั%นคงปลอดภยัตาม
มาตรฐาน ISO 20000 เพื%อให้ลกูค้ามีความเชื%อมั%นในบริการที%บริษัทมีให้แก่ลกูค้า 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 

รายละเอียดของรายได้ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ปี 25551/ ปี 25541/ ปี 25531/ 

ล้าน
บาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. บริการเชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ต 
(Access Business) 94.4 29.50 130.25 41.6 176.79 43.11 

2. บริการครบวงจรที%เกี%ยวข้อง
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื%อสาร (Business 
Solutions)2/ 206.4 64.50 171.45 54.76 227.30 55.42 

รวมรายได้จากการดําเนินการ 300.8 94.00 301.7 96.37 404.09 98.53 

3. รายได้อื%น3/ 19.3 6.03 11.37 3.63 6.02 1.47 

รายได้รวม 320.1 100 313.07 100 410.10 100.00 

4. สว่นแบง่ผลกําไรในบริษัท
ร่วม4/ 16 5 10.82 3.46 12.61 3.07 

 
หมายเหตุ :  
1/ งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมู
นิเคชั%น จํากดั 
2/ รายได้จากบริการครบวงจรที%เกี%ยวข้องกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสาร (Business solutions) 
หมายถึง รายได้จากการดําเนินงานนอกเหนือจากการให้บริการเชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ต (Access Business) 
ได้แก่ รายได้จากบริการศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต (IDC) รายได้บริการ Online Recruitment รายได้บริการ 
EDC Network Pool รายได้บริการ Professional Services  และรายได้จากการขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ 
หรืออปุกรณ์อื%นๆ ที%เกี%ยวข้อง เป็นต้น  
3/ รายได้อื%น ประกอบด้วย ดอกเบี .ยรับ และรายได้อื%น  
4/ บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกําไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทนุในหุ้นสามญัร้อยละ 40 
ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั 
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4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 
บริษัทได้แบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 2 ลกัษณะดงันี . 

4.1  บริการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ตสาํหรับธุรกิจ  (Full Internet access for business) 
 บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ตด้วยความเร็วที%หลากหลาย  มีพื .นที%ให้บริการ
อินเทอร์เน็ตครอบคลมุทกุจงัหวดั ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื%อมตอ่เข้าสูเ่ครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั%วประเทศ 
บริการอินเทอร์เน็ตนี .สามารถเชื%อมตอ่ได้ผา่นทกุชอ่งทางสื%อสาร ได้แก่ เชื%อมผา่นโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอด
แบนด์  สายวงจรเชา่ (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที%เชื%อมโยงเครือขา่ยภายในสํานกังานบนอาคาร
ชั .นนําใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั .งแต ่10  Mbps บนโครงขา่ย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps.  
บริษัทมุง่เน้นการให้บริการที%มีคณุภาพและเสถียรภาพสงู มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกบัความ
ต้องการของลกูค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที%ที%
ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั%วโมงทกุวนั สง่ผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร  
 

 4.2  บริการครบวงจรที�เกี�ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร (Business solutions) 
4.2.1  บริการ Internet Data Center (IDC)  INET IDC เป็นศนูย์กลางการให้บริการสําหรับหน่วยงานหรือ
องค์กรธุรกิจตา่งๆ ที%ต้องการนําเสนอข้อมลูผา่นเครือขา่ย Internet/Intranet  ทั .งที%เป็นเครือข่ายสาธารณะ 
(Public Network) และเครือขา่ยสว่นบคุคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบตา่งๆ เชน่  

• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศนูย์สํารองข้อมลูเพื%อการบริหาร
จดัการฐานข้อมลูอยา่งมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ด้วยพื .นที%การทํางานสํารองพร้อมอินเทอร์เน็ต
และอปุกรณ์อํานวยความสะดวก และรองรับการทํางานของพนกังานในทกุสถานการณ์ฉกุเฉิน เชน่
วิกฤตนํ .าทว่ม 

• INET Security Center : ศนูย์ปฏิบตักิารเฝ้าระวงัความปลอดภยัระบบ IT พร้อมการจดัเก็บข้อมลู
จราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log Management) ที%สอดรับกบั พ.ร.บ.วา่ด้วยการกระทําความผิด
เกี%ยวกบัคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ%งครอบคลมุทกุความต้องการและงบประมาณขององค์กทกุ
ระดบั นอกจากนี .ยงัมีผู้ เชี%ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภยั และด้าน IT คอยให้คําปรึกษาและ
ชว่ยเหลือ เมื%อมีการบกุรุกระบบ 

• Dedicated Server : การบริการให้เชา่เซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที%ต้องการความเป็นส่วนตวั        
พร้อมแผนเชา่ซื .อเซิร์ฟเวอร์ที%หลากหลาย 

• Co-Location : บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที%ต้องการความเป็นสว่นตวันําเครื%องที%มี
อยูแ่ล้วมาฝากในพื .นที%ที%จดัไว้ 
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 ศนูย์ IDC ของบริษัททั .ง  2  แหง่  คือ ที%อาคารไทยซมัมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ มี
การสํารองระบบเครือขา่ยกนัระหวา่งกนัอยา่งสมบรูณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet  
Ring ขนาด 10 Gbps.  พร้อมกบัระบบรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และมีบริการอํานวย
ความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั%วโมง สําหรับการให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรชั .นนําของประเทศตั .งแตบ่ริษัท
หลกัทรัพย์ที%ทําธุรกรรมซื .อขายหลกัทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ที%มีผู้ เข้าเยี%ยมชม
จํานวนมาก รวมถึงลกูค้าผู้ใช้บริการจากตา่งประเทศที%ต้องการเผยแพร่ข้อมลูตอ่ผู้ใช้ในประเทศไทย 

4.2.2  บริการ EDC network pool เป็นศนูย์กลางระบบเครือข่ายเครื%องรับชําระเงินผ่านบตัรเครดิตที%
เชื%อมตอ่ธนาคารกบัร้านค้าผา่นโครงขา่ยโทรคมนาคมหลายรูปแบบ อาทิ โทรศพัท์พื .นฐาน โทรศพัท์เคลื%อนที% 
และอินเทอร์เน็ต  ทําให้สามารถทําธุรกรรมผา่นบตัรเครดติได้อยา่งปลอดภยั คล่องตวัในทกุพื .นที%ทั%วไทย ในปี 
2555 บริษัทได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบับริษัท ทรานแซคชั%น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จํากดั (TNS) ผู้ นําด้านการ
ให้บริการการชําระเงินระดบัโลก เพื%อพฒันามาตรฐานการให้บริการเพื%อรองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหมจ่าก
องค์กรการเงินระดบัสากลที%กําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS  ให้ทกุองค์กรที%เก็บรักษา ประมวลผล หรือ
สง่ตอ่ข้อมลูของผู้ ถือบตัรอิเล็กทรอนิกส์  มีการดแูลเครือข่ายและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที%มั%นคง
ปลอดภยั เพื%อปกป้องข้อมลูส่วนตวัของผู้ ถือบตัร รวมถึงมีระบบสํารองข้อมลู (Backup Switching) ที%มีความ
เสถียรภาพและความมั%นคงสามารถทํางานแทนระบบหลกัได้ทนัทีตลอด 24 ชั%วโมง 
4.2.3  บริการ Online Recruitment  บริการระบบรับสมคัรบคุลากรครบวงจรแบบออนไลน์ 
4.2.4  บริการ Professional Services  เป็นบริการจดัหาจดัสร้างกระบวนการธุรกิจสําหรับความต้องการ
เฉพาะอยา่ง ซึ%งรวมถึงบริการแบบ Outsourcing การจดัสร้างและ Automate ระบบงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ%งขึ .น 
4.2.5  บริการ Cloud Service เป็นบริการทางด้านคอมพิวเตอร์เสมือนภายใต้มาตรฐานความปลอดภยัที%
ปฏิบตัสิอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO27001 แบง่เป็น 3  ประเภท ดงันี .  
- Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการคอมพิวเตอร์เสมือนซึ%งสามารถใช้งานทดแทน
เครื%องคอมพิวเตอร์ Hardware ชว่ยให้ผู้ใช้บริการลดต้นทนุทางด้าน IT  
- Platform as Service (PaaS) เป็นบริการที%ให้ผู้ใช้บริการสามารถนํา Application มาทํางานอยูบ่นระบบนี . 
โดยจะชว่ยให้ผู้บริการใช้ไมต้่องลงทนุทางด้าน Hardware และ Software  
- Software as a Service (SaaS) จะเป็นการให้บริการทางด้าน Application เชน่ Email on Cloud,  
Antivirus เป็นต้น 
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กิจกรรมเพื�อสังคม 
 กิจกรรมด้านการศกึษา บริษัทยดึมั%นสร้างสรรค์และจรรโลงสงัคมไทยด้วยการประยกุต์ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารที%เป็นประโยชน์มาพฒันาและสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย คือ 
โครงการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (INET Young Webmaster Camp)” ที%บริษัทร่วมกบัสมาคมผู้ดแูลเว็บ
ไทย (Thai Webmaster Association) จดัทํากิจกรรมตอ่เนื%องเป็นปีที% 9 เพื%อเป็นเวทีในการสร้างโอกาส
ให้กบัเยาวชนไทยทั%วประเทศได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการอยา่งเตม็ที% โดยมีวิทยากรชื%อดงัให้
ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื%อให้เยาวชนได้แสดงความคดิเห็นอยา่งสร้างสรรค์และเสริมสร้าง
ประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื%อมุง่สูก่ารเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพที%ดีมีจริยธรรม จรรยาบรรณในการ
ประกอบวิชาชีพ  ซึ%งจะเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้มีความเจริญก้าวหน้า
ทดัเทียมนานาอารยประเทศตอ่ไปได้ ในปัจจบุนัมีนกัศกึษาที%ผา่นการอบรมมาแล้วกวา่ 800 ราย โดยในปีนี .
ได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในเขตภมูิภาค โดยสญัจรไปยงัจงัหวดัพิษณโุลก  
 
มาตรฐานระดับสากล ISO 9001: 2008 และ ISO/IEC 27001 : 2005 
 ด้วยปณิธานที%จะมุง่มั%นพฒันาและเสริมศกัยภาพบริการที%ดีที%สดุเพื%อตอบสนองความต้องการแก่
ลกูค้าสง่ผลให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล ISO 9001:2008 มาอยา่ง
ตอ่เนื%อง  มีขอบเขตการรับรองคณุภาพฯ ครอบคลมุบริการ Corporate Node, MetroLAN และ Data 
Center  
 นอกจากนี .ในปี 2555 บริษัทยงัได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ IDC ที%อาคารบางกอกไทย
ทาวเวอร์ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 และบริษัทยงัมีแผนในการขอรับการรับรองมาตรฐาน
ดงักลา่วที%อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ และขยายการรับรองมาตรฐานอื%น ๆ เชน่ ISO 20000 เป็นต้น  
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4.3 สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 กสท อนมุตัใิห้บริษัทดําเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามเงื%อนไขที%ระบใุนสญัญาดําเนินการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีสาระสําคญัของสญัญาดงัตอ่ไปนี . 
ชื%อสญัญา สญัญาดําเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต (INTERNET) 
คูส่ญัญา บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (กสท) 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) (บริษัท)  
วนัที%ทําสญัญา 9 ตลุาคม 2540 
สรุปสาระสําคญัของ
สญัญา 
การให้บริการอินเทอร์เน็ต 

- กสท อนมุตัิให้บริษัทดําเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริการที%ติดตั .ง
เครื%องอปุกรณ์ในประเทศไทย ตามเงื%อนไขในสญัญา ตลอดจนกฎหมาย มติ
คณะรัฐมนตรี ข้อบงัคบั ระเบียบ คําสั%ง และนโยบายของ กสท 
- บริษัทต้องไมดํ่าเนินการให้บริการหรือกระทําการใดๆ อนัเป็นการแขง่ขนักบั
กิจกรรมหรือบริการหลกัของกสท ซึ%งได้แก่ บริการโทรศพัท์ระหวา่งประเทศ 
การจดัหาและการจดัโครงขา่ยที%ใช้ในการสื%อสารในและระหวา่งประเทศ และ
กิจกรรมบริการอื%นที% กสท กําหนดให้เป็นกิจกรรมบริการหลกัของ กสท ทั .งนี . 
กสท เป็นผู้ วินิจฉยัว่ากิจกรรมหรือบริการใดเป็นกิจกรรมบริการหลกัของ กสท 
และให้คําวินิจฉยัของ กสท ดงักลา่วถือเป็นที%สดุ 

ระยะเวลาการดําเนินการ กสท ยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ ดําเนินการให้บริการตามสญัญานี .จนกว่า
คณะรัฐมนตรีจะมีมตใิห้เลิกบริษัท โดยเริ%มนบัตั .งแตว่นัแรกที%เปิดให้บริการ  

 
สิทธิใบอนุญาตการให้บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกัด 
 บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั%น จํากดั ซึ%งเป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุาตการ
ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที%หนึ%ง คือ เป็นประเภทไมมี่โครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เชา่ใช้ผา่น
โครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื%นๆ) ทั .งนี . ได้รับใบอนญุาตตั .งแตว่นัที% 16 กมุภาพนัธ์ 2549 และ
ปัจจบุนัได้รับการตอ่อายจุนถึงวนัที% 15 กมุภาพนัธ์ 2557 โดยได้อธิบายรายละเอียดขอบเขตบริการไว้ใน
หวัข้อที% 5 เรื%อง ทรัพย์สินที%ใช้ในการประกอบธุรกิจข้อ (3) นโยบายการลงทนุในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและ
บริษัทที%เกี%ยวข้อง 
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4.4  การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 
4.4.1 กลยุทธ์และทศิทางธุรกิจ 
 ทศิทางธุรกิจ 
 บริษัทเป็น Infrastructure Service Company ที%มีความปลอดภยั เชื%อถือได้ โดยให้

คําปรึกษา ออกแบบ วางระบบตลอดจนจดัหาเครือขา่ยสญัญาณ (Single Contact) และบริการหลงัการ
ขายที%ได้มาตรฐานตามระบบงานคณุภาพ (ISO 9001 : 2008)  

 กลยุทธ์การดาํเนินธุรกิจ 
 1. Focused Customer ได้แบง่กลุม่ลกูค้าออกเป็น กลุม่สถาบนัการเงิน กลุม่หนว่ยงานรัฐ

และรัฐวิสาหกิจ กลุม่อตุสาหกรรม และกลุม่กิจการระหว่างประเทศ พร้อมกําหนดทีมงานที%มีความรู้
ความสามารถในธุรกิจเป็นผู้ รับผิดชอบ  

 2. Focused Partner ได้ร่วมมือพนัธมิตรสําหรับบริการ Value Added บนระบบของบริษัท 
3. Focused Product ให้คําปรึกษา ออกแบบ วางระบบตลอดจน จดัหาเครือขา่ยสญัญาณ 

Single Contact 
4.4.2  ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการไอซีที 
ปัจจบุนันบัวา่ประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคมออนไลน์แล้ว มีการใช้เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตติดตอ่สื%อสาร

ทั .งในภาคธุรกิจและภาคประชาชน  ด้วยความแพร่หลายของบริการ Internet Broadband  WIFI และ 
Mobile Internet  ทั .งแบบ 2G และ 3G โดยเฉพาะเครือข่าย 3G จากผู้ประกอบการโทรศพัท์มือถือจะเริ%ม
ให้บริการในปี 2556   ประกอบกบัความนิยมตดิตอ่สื%อสารผา่น Social Network เชน่ Facebook, Twitter 
ดงัจะเห็นได้จากปรากฏการณ์นํา Social Network เชน่ Facebook, Twitter มาใช้เป็นสื%อสําหรับทํา
การตลาดขององค์กรธุรกิจ ปรากฏการณ์ Cloud Computing ชว่ยธุรกิจในเกิดเหตกุารณ์วิกฤต เชน่ นํ .าทว่ม 
และการที%รัฐบาลให้มีนโยบายผลกัดนัการให้บริการภาครัฐผา่นเครือขา่ยอิเล็กทรอนิกส์ (e-government) 
และการใช้ Cloud (Government Cloud)  สง่ผลทําให้มีความต้องการนําระบบไอทีมาใช้ในองค์กรเพิ%มขึ .น
มาก ทั .งธุรกิจเข้าใหมแ่ละการขยายการใช้งานของธุรกิจเดมิ โดยนบัเป็นโอกาสทางธุรกิจอนัดีสําหรับธุรกิจ
ไอซีที 

จากผลการสํารวจของ ICT Market Outlook 2011 โดย สํานกังานสง่เสริมอตุสาหกรรมซอฟต์แวร์
แหง่ชาต ิ(SIPA)  ศนูย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาติ (NECTEC) และสถาบนัวิจยัและ
พฒันาอตุสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) พบวา่ ตลาด ICT ซึ%งประกอบด้วยบริการด้านคอมพิวเตอร์ 
Hardware  Software  Services และ Communication  ในปี 2554 มีมลูคา่ประมาณ 531,591 ล้านบาท  
มีอตัราเตบิโตเพิ%มขึ .น 11.7% จากปี 2553 และประมาณการวา่จะมีมลูคา่ 591,571 ล้านบาทในปี 2555 
เตบิโต 11.2%   ทั .งนี .มีปัจจยับวกที%สําคญัคือภาวะเศรษฐกิจของโลกและไทยมีแนวโน้มเตบิโตตอ่เนื%อง 
กระแสนิยมการใช้งานอปุกรณ์พกพา เชน่ Tablet และ Smartphone สง่ผลให้การพฒันาระบบ Embedded 
System และ Mobile Application มีแนวโน้มขยายตวั  และภาคธุรกิจเริ%มเปลี%ยนจากการซื .อ Hardware มา
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เป็นการเชา่ใช้พร้อมบริการ  สําหรับบริการประเภท Internet Access มีมลูคา่ประมาณ 40,155 ล้านบาท มี
อตัราเติบโตประมาณ 11.2% ทั .งนี .ยงัไมร่วมการใช้งานจาก mobile Internet ซึ%งมีอตัราการเตบิโตของ
จํานวนผู้ใช้เป็นอย่างมาก  มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที%ได้รับอนญุาตจาก กสทช. จํานวน 116 ราย  
(www.nbtc.go.th) 
          4.4.3  กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพื%อบรรลเุป้าหมายบริษัทที%วางไว้ จงึได้กําหนดกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี .    

� ใช้แนวทาง Customer Centric  เพื%อนําเสนอขายบริการที%ชว่ยเพิ%มมลูคา่ทางธุรกิจของลกูค้าในแต่
ละกลุม่ธุรกิจ 

� เน้นการให้บริการที%มีคณุภาพ เชื%อถือได้ จากทีมงานที%มีความเชี%ยวชาญ ภายใต้ราคาที%แขง่ขนัได้ 
� ร่วมมือกบัพนัธมิตรร่วมให้บริการที%มีคณุภาพแก่ลกูค้า 

 4.4.4 การทาํตลาดในปีที�ผ่านมา และช่องทางการจาํหน่าย 
 ในปี 2555 บริษัททําการตลาดโดยมีการเชิญกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมาเยี%ยมชมศนูย์ข้อมลู IDC เพื%อ
ประชาสมัพนัธ์ศนูย์ข้อมลู IDC ที%ได้มีการปรับปรุงใหม ่และทําได้การขายผา่นพนกังานขายของบริษัท 
 4.4.5 เปรียบเทียบคู่แข่งขันในภาพรวม 
 ในภาพรวมของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตประเภทที% 1 มีผู้ รับใบอนญุาตจากกสทช.จํานวน 100  ราย 
บริษัทจดัเป็นผู้ให้บริการที%มีขนาดธุรกิจระดบั 300 ล้านบาท มีการทําตลาดอยา่งตอ่เนื%องและพฒันาบริการ
ให้ทนัสมยั เหมาะสมกบัการเปลี%ยนแปลงของเทคโนโลยี อีกทั .งรักษาคณุภาพการให้บริการที%เชื%อถือได้มา
อยา่งยาวนาน เป็นจดุสําคญัที%ได้รับความไว้วางใจจากลกูค้ามากวา่ 10 ปี 
 4.4.6 ลักษณะลูกค้า และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 กลุม่ลกูค้าของบริษัทมุง่ทําการขายในกลุม่ลกูค้าที%เป็นบริษัท องค์กรธุรกิจตา่งๆ ตลอดจน
หนว่ยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในประเทศ 
 4.4.7 จาํนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื�อเทียบกับคู่แข่งขันและสถานภาพ
และศักยภาพในการแข่งขัน 
 บริษัทที%อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัท แตล่ะบริษัทเมื%อพิจารณากลุม่ลกูค้า ประเภทบริการที%
เชี%ยวชาญ ขนาดตลาดแล้ว นบัวา่ไมไ่ด้มีการแขง่ขนัอยา่งทางตรงมากนกั เนื%องจากแตล่ะรายมีความ
เชี%ยวชาญและเน้นบริการที%ตา่งกนั สําหรับบริษัทมุง่เน้นการให้บริการ infrastructure สําหรับลกูค้าที%
ต้องการบริการที%มีเสถียรภาพ ปลอดภยั ได้รับมาตรฐาน สามารถชว่ยให้ลกูค้าทําธุรกิจได้มากขึ .น  
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5. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 (1) ลกัษณะสําคญัของทรัพย์สินถาวรหลกัที%บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 

ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน* (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิn 

อปุกรณ์เครือขา่ย 308 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิk 

คอมพิวเตอร์ 6 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิk 

 หมายเหตุ : *ราคาทนุ 
     
    (2) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนที%สําคญัในการประกอบธุรกิจ 

รายชื�อโดเมน 
(Domain Name) 

หน่วยงานที�รับจดชื�อ
โดเมน 

วันที�จดชื�อโดเมน
เนม 

วันที�หมดอายุ 

INET – TH.COM บริษัท ดอทอะไร จํากดั  6  มิถนุายน 2540  5 มิถนุายน 2559 

INET – TH.NET บริษัท ดอทอะไร จํากดั 14 มกราคม 2538 13 มกราคม 2559 

THAI.COM บริษัท ดอทอะไร จํากดั 25 พฤษภาคม 2538  24 พฤษภาคม 2559 

THAI.NET บริษัท ดอทอะไร จํากดั 22 เมษายน 2538  23 เมษายน 2559 

INET.CO.TH บริษัท ดอทอะไร จํากดั 17 มกราคม 2543 16 มกราคม 2559 

INET.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จํากดั 2 พฤษภาคม 2544 1 พฤษภาคม 2559 

INET – TH.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จํากดั 2 พฤษภาคม 2544 1 พฤษภาคม 2559 

INTER.NET.TH บริษัท ดอทอะไร จํากดั 17 มกราคม 2543 16 มกราคม 2559 

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จํากดั 2 พฤษภาคม 2545 1 พฤษภาคม 2559 

INTERNET-
THAILAND.IN.TH 

บริษัท ดอทอะไร จํากดั 2 พฤษภาคม 2545 1 พฤษภาคม 2559 

    หมายเหตุ  :  กรณีที%โดเมนเนมใดหมดอายุลง  บริษัทจะพิจารณาการต่ออายุตามความเหมาะสม 
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(3) นโยบายการลงทนุในบริษัทยอ่ย บริษัทร่วม และบริษัทที%เกี%ยวข้อง 
3.1  บริษัทได้จดัตั .งบริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั%น จํากดั เป็นบริษัทย่อย  มีทนุจดทะเบียน 10 

ล้านบาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจํานวน 1 ล้านหุ้น มลูคา่หุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทเข้าถือหุ้นจํานวนร้อยละ 
99.99  มีวตัถปุระสงค์เพื%อดําเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตซึ%งหมายถึงการให้บริการการเข้าถึงเครือขา่ย
คอมพิวเตอร์และ/หรืออปุกรณ์สื%อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที%เชื%อมโยงกนัเป็นเครือข่ายทั%วโลกและมีการ
สื%อสารข้อมลูโดยใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลร่วมกนั รวมทั .งบริการอื%นที%เกี%ยวเนื%องแก่ผู้ใช้บริการ 
 รายชื%อคณะกรรมการบริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั%น จํากดั ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 มีรายนาม
ดงัตอ่ไปนี . 
 1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  ประธานกรรมการ 

 2. นายทรงศกัดิk ทนบํุารุงสาสน์  กรรมการ 
 3. นางสาวพรทิพย์ วชิรางกรู  กรรมการ 
 

3.2   บริษัทได้ร่วมลงทนุในบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ประกอบธุรกิจอีโลจิสติกส์ จดัทําและพฒันา
ระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั .งเป็นที%ปรึกษาให้คําแนะนําด้านโทรคมนาคมและการสื%อสาร  

บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั มีทนุจดทะเบียนทั .งสิ .น 90 ล้านบาท โดยเรียกชําระแล้ว 90 ล้านบาท ซึ%ง
บริษัทถือหุ้นสามญัสดัส่วนร้อยละ 40  ของทนุจดทะเบียน  คิดเป็นมลูคา่ร่วมลงทนุ 36 ล้านบาท ทั .งนี .บริษัท
ไมมี่ความสมัพนัธ์ใดๆ กบับริษัทซอฟท์แวร์ลิงค์ จํากดั โดยบริษัทคาดหวงัว่าประโยชน์ที%จะได้รับจากการ
ลงทนุคือ จะสง่เสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีความหลายหลายในการบริการมากยิ%งขึ .น และสามารถให้บริการ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์อยา่งครบวงจรเพื%อรองรับการขยายตวัอยา่งรวดเร็วของธุรกิจ  
 โดยบริษัทได้สง่ตวัแทนเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั มีรายนามดงัตอ่ไปนี . 

1. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการ 
2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์   ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

 อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ได้มีมตเิลือก ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ เป็นประธานกรรมการ 
โดยบริษัทมิได้เป็นผู้ กําหนดสง่รายชื%อเข้าเป็นตวัแทนของบริษัทแตอ่ยา่งใด 
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6.   ข้อพพิาททางกฎหมาย 
 ข้อพิพาททางกฎหมายที%บริษัทเป็นคูค่วามหรือคูก่รณี ซึ%งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที%ยงัไมส่ิ .นสดุและเป็น
คดีที%อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญัและเป็นคดีที%มิได้เกิดจากการประกอบ
ธุรกิจโดยปกต ิณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 มีรายละเอียดดงันี . 
        1. ข้อพพิาทตามสัญญากู้ยืมเงนิและสัญญาคํ �าประกัน 

 ตามที%บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ได้ให้บริษัทแหง่หนึ%งกู้ ยืมเงิน โดยมีบคุคลคํ .า
ประกนั เพื%อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท โดยตกลงชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี .ยในอตัรา
ร้อยละ 7 ตอ่ปี ให้เสร็จสิ .นภายในเดือนพฤษภาคม 2550  ตอ่มาเนื%องจากบริษัทดงักลา่วผิดนดัชําระหนี .และ
ไอเน็ตได้ดําเนินการตดิตามทวงถามตามเงื%อนไขของสญัญาจนถึงที%สดุแล้ว แตบ่ริษัทดงักลา่วกลบัเพิกเฉย
มิได้ชําระคืนเงินกู้และดอกเบี .ยแก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ตามสญัญาแตอ่ยา่งใด  
          บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) จงึได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกบับริษัทดงักลา่วและผู้ คํ .า
ประกนั ตอ่ศาลแพง่เมื%อวนัที% 11พฤษภาคม 2550 เรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี .ยและคา่เสียหายตามกฎหมาย 
ปัจจบุนัศาลชั .นต้นได้มีคําพิพากษาแล้ว แตบ่ริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) มีความคิดเห็น
แย้งในหลายประเดน็จงึได้ดําเนินการยื%นอทุธรณ์คําพิพากษาศาลชั .นต้น ตามกระบวนการทางกฎหมายเมื%อ
วนัที% 26 มกราคม 2552 
 ปัจจบุนัศาลอทุธรณ์ได้มีพิพากษากลบัให้จําเลยทั .งสองร่วมกนัชําระเงินจํานวน 21,722,142.52 
บาท พร้อมดอกเบี .ยอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของต้นเงินดงักลา่วนบัถดัจากวนัฟ้อง (ฟ้องวนัที% 11 พฤษภาคม 
2550) เป็นต้นไปจนกวา่จะชําระเสร็จแก่โจทก์ กบัให้จําเลยทั .งสองร่วมกนัใช้คา่ฤชาธรรมเนียมทั .งสองศาล
แทนโจทก์ โดยกําหนดคา่ทนายความรวม 10,000 บาท ซึ%งจําเลยทั .งสองได้ใช้สิทธิยื%นฎีกาคําพิพากษาตอ่
ศาลฎีกา ปัจจบุนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
  
        2. ข้อพพิาทกับบริษัท โลตัสทีวี จาํกัด 

 คดีนี .บริษัท โลตสัทีวี จํากดั ได้เป็นโจทก์ยื%นฟ้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) 
เป็นจําเลยที% 1 ตอ่ศาลแพง่ เมื%อวนัที% 22 พฤษภาคม 2550 ให้รับผิดฐานละเมิด, เปิดเผยความลบัทางการ
ค้า, เรียกคืนทรัพย์, เรียกคา่สินไหมทดแทนหรือคา่เสียหาย โดยคดีนี . ศาลมีคําพิพากษาเมื%อวนัที% 22 
กนัยายน 2553 โดยสรุปใจความในประเดน็สาระสําคญัตามคําพิพากษาได้วา่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทย จํากดั (มหาชน) จําเลย มิได้กระทําละเมิดหรือเปิดเผยความลบัทางการค้าในสญัญาร่วมให้บริการอนั
เป็นการกระทําให้บริษัท โลตสัทีวี จํากดั โจทก์ ได้รับความเสียหายตามคําฟ้องแตป่ระการใด  
 โจทก์ได้ยื%นอทุธรณ์คําพิพากษาเมื%อวนัที% 19 เมษายน 2554 และปัจจบุนัคดีอยู่ในระหวา่งการ
พิจารณาของศาลอทุธรณ์ 
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7. โครงสร้างเงินทุน 
 (1) หลักทรัพย์ของบริษัท 
  ทุนจดทะเบียน : 333,333,333 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 333,333,333 หุ้น มลูคา่หุ้น
ที%ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บาท 
  ทุนที�ออกและชาํระแล้ว : 250,020,799 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 250,020,799 หุ้น 
มลูคา่หุ้นที%ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 
 (2) ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที�เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
 ณ วนัที% 28 กมุภาพนัธ์ 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั มีหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง
สําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที%เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) จํานวน 3,740,900 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.50 ของทนุชําระแล้ว ผู้ ถือ NVDR จะไมมี่
สิทธิออกเสียงในการประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงเพื%อพิจารณามตเิกี%ยวกบัการเพิกถอน        
หลกัทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 (3)  รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จาํนวน 10 รายแรก  
 รายชื%อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 10 รายแรก ณ วนัที% 28 กมุภาพนัธ์ 2556 ซึ%งเป็นวนัปิดสมดุทะเบียน
ครั .งลา่สดุ ปรากฏดงันี . 
ลําดบัที% ชื%อ-สกลุ จํานวนหุ้น %ของจํานวนหุ้นทั .งหมด 

1 สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ 42,500,000 17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 40,000,000 16.00 
3 บริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 40,000,000 16.00 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั 3,740,900 1.50 
5 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,500,000 1.40 
6 นายพรชยั ทองดีศกัดิkกลุ 3,123,500 1.25 
7 นายธนบดี ฮุน่ตระกลู 3,000,000 1.20 
8 นางสรีุรัตน์ มสุิกอง 2,920,000 1.17 
9 น.ส.มารยาท ตรีวิมล 2,470,900 0.99 
10 นายกิตตพิล จงึวฒันานนท์ 2,320,500 0.93 

 
ที�มา : รายชื%อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วนัที% 28 กมุภาพนัธ์ 2556  จดัทําโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์   
(ประเทศไทย) จํากดั 
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 (4) นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมตํ่%ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทหลงัหกั
ภาษีหากไมมี่เหตจํุาเป็นอื%นใด โดยขึ .นอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัท
และบริษัทย่อย และการจ่ายเงินปันผลนั .นไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกตขิองบริษัท 
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8. การจัดการ 
• โครงสร้างการจัดการ  

 

 
 
 
บริษัทมีคณะกรรมการทั .งหมด 6 ชดุ ประกอบด้วย  
คณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิจํานวน 13 ท่าน ที%มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ที% กจ.12/2543 เรื%อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที%ออกใหม่ 
ฉบบัลงวนัที% 22 มีนาคม 2543 ทุกประการ ดงันี . 
 (1) ศ.ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ์  ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  
 (2) ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู  กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร  
    กรรมการบริหารความเสี%ยง และ 
    ที%ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
    ของกรรมการผู้จดัการ 
 (3)   นายสมศกัดิk มหาวิริโย 1 กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
    ของกรรมการผู้จดัการ 

 (4) นายกําธร ไวทยกลุ2 กรรมการ 
 (5) นางสาวธนัวดี  วงศ์ธีรฤทธิk  กรรมการ และกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
     ของกรรมการผู้จดัการ 
 (6) นายอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์  กรรมการ 
 (7) ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 (8) นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและ 
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    กําหนดคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 (9) นายชวลิต  อตัถศาสตร์  กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
    และกรรมการตรวจสอบ 
 (10) นางสาววิลาวรรณ วนดรุงค์วรรณ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการประเมินผล 
   การปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
 (11) นางสาวนฤมล  วงัศธรธนคณุ  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี%ยง 
 (12) นายสหสั  ตรีทิพยบตุร  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 
     สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  

(13) นางมรกต  กลุธรรมโยธิน  กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ 
       บริหารความเสี%ยง  
 หมายเหตุ :  
 1. นายสมศกัดิk มหาวิริโย ได้รับแตง่ตั .งให้เป็นกรรมการแทนนายณฐัวฒัน์ ภาษยะวรรณ เมื%อวนัที% 14 
พฤษภาคม 2555 
 2. นายกําธร ไวทยกลุ ได้รับแตง่ตั .งให้เป็นกรรมการแทนนายธานี ศรีเจริญ เมื%อวนัที% 20 ธนัวาคม 
2555 ซึ%งนายธานี ศรีเจริญ ได้รับแตง่ตั .งให้เป็นกรรมการแทนนายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ เมื%อวนัที% 14 
พฤษภาคม 2555 
 
 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย  "นายไพรัช  ธัชยพงษ์ หรือ นายทวีศักดิn 
กออนันตกูล คนใดคนหนึ�งลงลายมือชื�อร่วมกับ นายสมศักดิn มหาวิริโย นายกําธร ไวทยกุล   
นางสาวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิn  นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ�งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
สาํคัญของบริษัท"  หรือ "นายสมศักดิn มหาวิริโย หรือ นายกาํธร ไวทยกุล คนใดคนหนึ�งลงลายมือ
ชื�อร่วมกับ นางสาวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิn หรือ นายอนิรุทธ์  หรัิญรักษ์ คนใดคนหนึ�งรวมเป็นสองคน 
และประทับตราสาํคัญของบริษัท"     
ขอบเขต อาํนาจ หน้าที�การอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที%จดัการบริษัทให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ข้อบงัคบัของบริษัทมตทีิ%
ประชมุของผู้ ถือหุ้น และให้รวมถึงอํานาจหน้าที% ดงันี . 
 1. กําหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท 
 2. อนมุตัิแผนธุรกิจของบริษัท 
 3. กําหนดแผนการลงทนุ และจดัหาเงินลงทนุ 
 4. ควบคมุการปฏิบตักิารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
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 5. ดแูลจดัการ และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที%สดุ ตามแนวทางของข้อบงัคบัของบริษัท และ
ตามมตขิองที%ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ%ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื%นใดปฏิบตักิารอย่างใดอย่างหนึ%งแทน     
คณะกรรมการได้  
 7. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน
จํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื%นที%ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ
แขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพื%อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้ อื%น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที%
ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที%จะมีมตแิตง่ตั .ง 
 8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีส่วนได้เสียไมว่า่โดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาบริษัททําขึ .นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ%มขึ .นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 
 
เว้นแต่เรื�องดังต่อไปนี � ซึ�งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัตจิากที�ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ดาํเนินการ 
 1. เรื%องที%กฎหมายกําหนดให้ต้องใช้มติที%ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 2. การทํารายการที%เกี%ยวโยงกนั ซึ%งมีมลูคา่ของรายการที%ต้องขออนมุตัจิากที%ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎ 
ระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกี%ยวกบัเรื%องรายการที%เกี%ยวโยงกนัของบริษัทจด
ทะเบียน 
 3. การซื .อขายสินทรัพย์สําคญั ซึ%งมีมลูคา่ของสินทรัพย์ของบริษัทที%ต้องขออนมุตัิที%ประชมุผู้ ถือหุ้น         
ทั .งนี . ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกี%ยวกบัเรื%องการได้มาหรือจําหนา่ยไป ซึ%ง
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
 ทั .งนี .  บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที%ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบั
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที%ดี (Good Corporate Governance Policy)  
 นอกจากนี . รวมทั .งได้เล็งเห็นถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที%ดี โดยสนบัสนนุให้กรรมการ
บริษัททั .ง 13 ทา่น เข้าร่วมอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) และหลกัสตูร Director 
Certification Program (DCP) ซึ%งทั .งสองหลกัสตูรจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai 
Institute of Directors) เพื%อให้การปฏิบตัหิน้าที%กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และหลกัการกํากบัดแูล
กิจการที%ดี  (โปรดดขู้อมลูการอบรมของกรรมการแตล่ะท่านในเอกสารแนบ 1) 
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คณะกรรมการบริหาร 
 ตามที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื%อวนัที% 23 ธนัวาคม 
2553 ได้มีมตแิตง่ตั .งคณะกรรมการบริหาร เพื%อทําหน้าที%วางนโยบายหรือกลยทุธ์ และสนบัสนนุในการดแูล
การบริหาร การจดัการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหาร 4 ทา่น ดงัรายชื%อตอ่ไปนี . 
 (1) ศ.ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ์ ประธาน 
 (2) ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู รองประธาน 
 (3) นายสหสั  ตรีทิพยบตุร กรรมการ 
 (4) นางมรกต  กลุธรรมโยธิน กรรมการและเลขานกุาร 
หมายเหตุ 
 นายไพโรจน์ ศภุมงคล กรรมการ ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 1 ตลุาคม 2555 
อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
 1. สนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยทุธ์ นอกจากนี .ยงัสนบัสนนุในการ
ดแูลการบริหาร การจดัการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื%อให้บรรลเุป้าหมายทางการเงินและกล
ยทุธ์ที%ได้กําหนดไว้ 
 2. พิจารณางบประมาณประจําปีของบริษัทก่อนนําเสนอตอ่ที%ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื%อ
พิจารณาอนมุตัิ 
 3. พิจารณาการเริ%มดําเนินธุรกิจใหม่ๆ  ของบริษัท เพื%อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อน
นําเสนอตอ่ที%ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื%อพิจารณาอนมุตัิ 
 4. พิจารณาและอนมุตักิารลงทนุดําเนินโครงการซื .อขายอปุกรณ์สํานกังาน การก่อสร้างการ
ซอ่มแซม และการปรับปรุงอาคารสํานกังาน ซึ%งมีมลูคา่ไมเ่กิน 30 ล้านบาท  
 5. ปฏิบตัิหน้าที%อื%นๆ ที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั .งคราว 
 ทั .งนี .  ให้คณะกรรมการบริหารมีกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกบัการ
ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ตามที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื%อวนัที% 29 ธนัวาคม 
2551 ได้มีมตแิตง่ตั .งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื%อทําหน้าที%เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและ
เพิ%มมลูคา่ให้องค์กร ซึ%งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่ความเชื%อมั%นและความนา่เชื%อถือของรายงานทางการเงิน
เพิ%มมากขึ .น ปรับปรุงหน้าที%และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การ
สื%อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทสํานกัตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ .น 



                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

หน้าที% 28 
 

 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 3 ทา่น (กรรมการทั .ง 3 ทา่น มี
ความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน) ดงัรายชื%อตอ่ไปนี . 
 (1) ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย  ประธาน 
 (2) นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์   กรรมการ 
 (3) นายชวลิต  อตัถศาสตร์   กรรมการ 
 (4) นางสาวศราพร วาทะสตัย์     เลขานกุาร 
อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดยประสานงาน
กบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที%รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั .งรายไตรมาสและประจําปี 
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที%มีความเหมาะสม
และมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแตง่ตั .ง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายที%เกี%ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
 4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตั .งผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื%อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ และความน่าเชื%อถือ 
ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังานตรวจสอบบญัชีนั .น รวมถึง
ประสบการณ์ของบคุลากรที%ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทั .งเข้าร่วมประชมุกบั
ผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั .ง 
 5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี%ยวโยงหรือรายการที%อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบที%เกี%ยวข้อง 
 6. จดัทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื%อ
เสนอเป็นส่วนหนึ%งในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ%งรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที%เป็นอิสระจากที%ปรึกษาทางวิชาชีพอื%นใดเมื%อ
เห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท 
 8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
 9. ปฏิบตัิการอื%นใดตามที%คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 ตามที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื%อวนัที% 25 มิถนุายน 
2552 ได้มีมติแตง่ตั .งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน เพื%อทําหน้าที%คดัเลือกคณะบคุคลกลุม่หนึ%ง 
เพื%อเข้าดํารงตําแหนง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุอื%นๆ เพื%อชว่ยดแูลระบบบริหารและระบบ
ควบคมุภายในองค์กร พร้อมทั .งเสนอแนวนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการชดุอื%นๆ และกรรมการผู้จดัการ  
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ทา่น ดงั
รายชื%อตอ่ไปนี . 
 (1) นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์  ประธาน 
 (2) นายสหสั  ตรีทิพยบตุร         กรรมการ 
 (3) นายชวลิต  อตัถศาสตร์            กรรมการ 
 (4) นายยศไกร รุจิพงษ์วาที  เลขานกุาร 
อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชดุตา่งๆ ที%คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั .ง รวมทั .งของกรรมการผู้จดัการที%เป็นธรรมและ
สมเหตสุมผลเพื%อเสนอให้ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือที%ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2. เสนอนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะจดัการ (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตังิานของคณะจดัการ เพื%อเสนอให้ที%ประชมุ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ กรรมการ
กําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา หรือกรรมการอื%นใดที%คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการ
นั .นๆ ขึ .น เพื%อเสนอให้ที%ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหาผู้มาดํารงตําแหนง่ตามข้อ 3 และ/หรือวิธีการ และ
หลกัเกณฑ์ใดที%เกี%ยวข้องเพื%อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานตามหน้าที%ของคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนและสรรหา 

     5. ปฏิบตังิานอื%นที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 ตามที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื%อวนัที% 23 ธนัวาคม 
2553   ได้มติอนมุตัใิห้แตง่ตั .งคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง เพื%อทําหน้าที%กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
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และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลเกี%ยวกบัความเสี%ยงตา่งๆ ที%มีผลกระทบตอ่
บริษัททั .งปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเสี%ยงที%เหลืออยูใ่นระดบัที%เหมาะสมและยอมรับได้ 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง มีจํานวน 4 ทา่น ดงัรายชื%อตอ่ไปนี . 
 (1) นางสาวนฤมล  วงัศธรธนคณุ ประธาน 
 (2) ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู  กรรมการ 
 (3) นางมรกต  กลุธรรมโยธิน  กรรมการ 
 (4) นายภทัร์ หอสิริ   เลขานกุาร 
หมายเหตุ 
 นายไพโรจน์ ศภุมงคล กรรมการ ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 1 ตลุาคม 2555 
อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี%ยง (Risk Framework) เพื%อนําเสนอคณะกรรมการ
บริษัท 
 2. ตดิตามการพฒันากรอบการบริหารความเสี%ยง 
 3. ตดิตามกระบวนการบง่ชี . และประเมินความเสี%ยง 
 4. ประเมิน และอนมุตัแิผนการจดัการความเสี%ยง 
 5. รายงานตอ่คณะกรรมบริษัทเกี%ยวกบัความเสี%ยงและการจดัการความเสี%ยง เพื%อทราบเป็นประจํา
ในกรณีที%มีเรื%องซึ%งกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญัต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื%อพิจารณาโดยเร็ว
ที%สดุ 
 6. สื%อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี%ยวกบัความเสี%ยงที%สําคญั 
 7. ดําเนินการอื%นใดตามที%ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
 
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
 ตามที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื%อวนัที% 23 ธนัวาคม 
2553  ได้มีมติอนมุตัใิห้แตง่ตั .งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ เพื%อทําหน้าที%
กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ ทกุ 6 เดือน  
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ มีจํานวน 4 
ทา่น ดงัรายชื%อตอ่ไปนี . 
 (1) ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู   ที%ปรึกษา 
 (2) นางสาววิลาวรรณ  วนดรุงค์วรรณ  ประธาน 
 (3) นางสาวธนัวดี  วงศ์ธีรฤทธิk  กรรมการ 
 (4) นายสมศกัดิk มหาวิริโย 1   กรรมการ 
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 (5) นายภทัร์ หอสิริ    เลขานกุาร 
 หมายเหตุ : 
 1. นายสมศกัดิk มหาวิริโย เป็นกรรมการแทนนายธานี ศรีเจริญ เมื%อวนัที% 20 ธนัวาคม 2555 และ
นายธานี ศรีเจริญ เป็นกรรมการแทนนายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ เมื%อวนัที% 14 พฤษภาคม 2555 
อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
 1. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการและเสนอ
ตอ่ที%ประชมุคณะกรรมการเห็นชอบ 
 2. แจ้งหลกัเกณฑ์ที%จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบตังิานตามที%คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่
กรรมการผู้จดัการรับทราบ 
 3. ตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการทกุ 6 เดือน และเสนอความเห็นตอ่ที%ประชมุ     
คณะกรรมการรับทราบและเห็นชอบผลการประเมิน 
 4. แจ้งผลการประเมินตามที%คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จดัการรับทราบ 
 
คณะกรรมการที�เป็นอิสระ 
 คณะกรรมการที%เป็นอิสระมีหน้าที%ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัทจด
ทะเบียนกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกบับริษัทอื%นซึ%งมีผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่เดียวกนั 
และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดแูลผลประโยชน์
ของผู้ ถือหุ้นทกุรายให้เท่าเทียมกนั  นอกจากนี . บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที%กําหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการทั .งหมดที%มีอยูจ่ริงของบริษัทและไมน้่อยกวา่ 3 คน ดงันี . 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีคณะกรรมการที%เป็นอิสระ 5 ทา่น ดงัรายชื%อตอ่ไปนี . 
 (1) นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์   กรรมการอิสระ 
 (2) ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระ 
 (3) นางสาวนฤมล  วงัศธรธนคณุ  กรรมการอิสระ 
 (4) นายชวลิต  อตัถศาสตร์   กรรมการอิสระ 
 (5) นางสาววิลาวรรณ  วนดรุงค์วรรณ  กรรมการอิสระ 
หมายเหตุ :  รายละเอียดประวตัขิองกรรมการที%เป็นอิสระแตล่ะทา่นตามเอกสารแนบ 1 
 
เลขานุการบริษัท 
  ตามที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั .งที% 1/2556 เมื%อ
วนัที% 7 กมุภาพนัธ์ 2556  ได้มีมตใิห้นางมรกต กลุธรรมโยธิน รักษาการกรรมการผู้จดัการ และกรรมการ 
ปฏิบตัหิน้าที%เลขานกุารบริษัทแทนนายภทัร์ หอสิริ ซึ%งลาออกจาตําแหนง่เลขานกุารบริษัท เพื%อทําหน้าที%
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จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น  รวมทั .งจดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ  
รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น  รายงานประจําปี ตลอดจนจดัเก็บเอกสารตามที%กฎหมายกําหนด และดแูลให้
บริษัทมีการปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อกําหนดที%เกี%ยวข้อง และปัจจบุนับริษัทอยูใ่นระหวา่งกระบวนการสรร
หาเลขานกุารบริษัทคนใหม่ 
 
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2555 
 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดการประชมุลว่งหน้าและมีการประชมุพิเศษเพิ%มตามความจําเป็น     
โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนไว้ลว่งหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็นประจํา ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ ได้ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกสาระ การประชมุ
กรรมการโดยพิจารณาวา่เรื%องที%สําคญัได้นําเข้าสู่วาระการประชมุ  นอกจากนั .น กรรมการแตล่ะท่านมีความเป็น
อิสระที%จะเสนอเรื%องเข้าสูว่าระการประชมุได้  เลขานกุารคณะกรรมการบริษัทได้จดัทําหนงัสือเชิญประชมุ
พร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
เพื%อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครั .ง ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ จดัให้
มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที%ผา่นการรับรอง
จากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ที%เกี%ยวข้องตรวจสอบได้ 
 ในปี 2555 ที%ผา่นมาคณะกรรมการบริษัท มีการประชมุทั .งสิ .น 11 ครั .ง คณะกรรมการบริหาร มีการ
ประชมุทั .งสิ .น 9 ครั .ง คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชมุทั .งสิ .น 12* ครั .ง คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน มีการประชมุทั .งสิ .น 5 ครั .ง คณะกรรมการบริหารความเสี%ยงมีการประชมุทั .งสิ .น 6* ครั .ง และ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ มีการประชมุทั .งสิ .น 5 ครั .ง รายละเอียดการ
เข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทมี ดงันี . 
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รายชื�อกรรมการผู้เข้าร่วม
ประชุม 

การประชุม       
คณะกรรมการ 

การประชุม       
คณะกรรมการ

บริหาร 

การประชุม      
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม      
คณะกรรมการ

สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 

การประชุม      
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

กรรมการ 
ผู้จัดการ 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 11 ครั�ง) 

การเข้าร่วม
ประชุม      

(รวม 9 ครั�ง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 12* ครั�ง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 5 ครั�ง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 6*ครั�ง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 5 ครั�ง) 

1.ศ.ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ์  11/11 9/9     

2.ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู  10/11 8/9   4/6  

3.นายนพณฏัฐ์  หตุะเจริญ 1 3/11     3/5 

4.นายณฐัวฒัน์  ภาษยะวรรณ 2 2/11      

5.นายธานี ศรีเจริญ 3 6/11     2/5 

6.นายสมศกัดิk มหาวิริโย 4 7/11      

7.นางสาวธนัวด ี วงศ์ธีรฤทธิk  11/11     5/5 

8.นายอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์  9/11      

9.ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา  จนัทร์
ฉาย  

9/11  12/12 
   

10.นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์  10/11  10/12 5/5   

11.นายชวลติ  อตัถศาสตร์   8/11  11/12 5/5   

12.นางสาววิลาวรรณ  
วนดรุงค์วรรณ  

11/11     5/5 

13.นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  10/11    6/6  

14.นายสหสั  ตรีทิพยบตุร  11/11 6/9  5/5   

15.ดร.ไพโรจน์  ศภุมงคล 5 6/11 6/9   3/6  

16.นางมรกต  กลุธรรมโยธิน  11/11 9/9   6/6  

 
* เป็นการประชมุร่วมกนัระหวา่งกรรมการบริหารความเสี%ยงและกรรมการตรวจสอบจํานวน 2 ครั .ง 
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หมายเหต ุ: 
  1. นายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 14 พฤษภาคม 2555  
  2. นายณฐัวฒัน์ ภาษยะวรรณ ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 14 พฤษภาคม 2555 
  3. นายธานี ศรีเจริญ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ เมื%อวนัที% 14 พฤษภาคม 
2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 20 ธนัวาคม 2555 โดยนายกําธร ไวทยกลุ เข้า
เป็นกรรมการแทน 
  4. นายสมศกัดิk มหาวิริโย เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายณฐัวฒัน์ ภาษยะวรรณ เมื%อวนัที% 14 
พฤษภาคม 2555  
  5. นายไพโรจน์ ศภุมงคล ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 1 ตลุาคม 2555 
 
กรรมการผู้จัดการ 
 ที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั .งที% 8/2555 เมื%อวนัที% 28 กนัยายน 2555 มีมตแิตง่ตั .งนางมรกต 
กลุธรรมโยธิน ดํารงตําแหนง่รักษาการกรรมการผู้จดัการ มีผลตั .งแตว่นัที% 29 กนัยายน 2555 
 
อาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 
 ที%ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั .งที% 1/2544  เมื%อวนัที% 14 
กนัยายน 2544 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ
ทําหน้าที%ในการบริหารจดัการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและกระทําการแทนในนามของบริษัท เชน่ การทํา
นิตกิรรม สญัญา ข้อตกลง เอกสาร และหลกัฐานใดๆ ที%บริษัททํากบับคุคลหรือนิตบิคุคลใด  ๆพร้อมทั .งมีการ
กําหนดวงเงินสําหรับการจดัหาวสัด ุเป็นต้น ทั .งนี . การมอบอํานาจดงักล่าวจะไมเ่ป็นการมอบอํานาจที%ทําให้ผู้ รับ
มอบอํานาจสามารถอนมุตัิรายการ ซึ%งผู้ รับมอบอํานาจหรือบคุคลที%อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือมี
อํานาจความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื%นกบับริษัท 
 
การสืบทอดตาํแหน่ง 
 เนื%องจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจํากดั และบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั .นในการสรรหาและแตง่ตั .งตําแหนง่กรรมการผู้จดัการจงึต้องปฏิบตัิตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยกรรมการ
ผู้จดัการจะต้องไมมี่คณุสมบตัต้ิองห้ามตามกฎหมายดงักลา่ว มีการทําสญัญาวา่จ้างชดัเจน และมีการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการอยา่งสมํ%าเสมอตลอดระยะเวลาของการวา่จ้าง 
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ผู้บริหารบริษัท 
  ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 ผู้บริหารบริษัท มีจํานวน 4 ทา่น  
ดงัรายนามตอ่ไปนี . 

(1) นางมรกต  กลุธรรมโยธิน  รักษาการกรรมการผู้จดัการและรองกรรมการ
      ผู้จดัการ  

(2) นายวลัล์ชยั  เวชชีวะดํารงค์     ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
(3) นายศกัดิkนนท์ กงัสมัฤทธิk  ผู้ อํานวยการอาวโุส 
(4) นางสาวมนสันนัท์ นิยมสขุนิรันดร์ ผู้ อํานวยการ 

 
 8.2 กระบวนการสรรหาและแต่งตั �งกรรมการ 
 การคดัเลือกบคุคลที%จะได้รับการแตง่ตั .งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทดําเนินการ ดงันี . 
 องค์ประกอบและการแต่งตั �งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบงัคบัของบริษัทให้มีคณะกรรมการ
บริษัทไมน้่อยกว่า 11 คน และไมเ่กิน 15 คน ทั .งนี . กรรมการไมน้่อยกวา่กึ%งหนึ%งของจํานวนกรรมการทั .งหมด
ต้องมีถิ%นที%อยูใ่นประเทศไทย  
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื%อผู้ ที%ได้รับเลือกตั .งเป็น
กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที%ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั .งให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ     
โดยข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั .งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ดงันี . 
 1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ%งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที%ตนถืออยู่ โดยถือวา่หนึ%งหุ้นตอ่หนึ%งเสียง 
 2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที%มีอยูท่ั .งหมดตามข้อ 1 เลือกตั .งบคุคลคนเดียวหรือ 
หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที%เลือกตั .งบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
 3. บคุคลซึ%งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั .งเป็นกรรมการ          
เทา่จํานวนกรรมการที%พงึจะมี ในกรณีที%บคุคลซึ%งได้รับการเลือกตั .งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเทา่กนั
เกินจํานวนกรรมการที%จะพงึมี คดัเลือกโดยวิธีการจบัฉลากเพื%อให้ได้จํานวนกรรมการที%จะพงึมี 
 ในกรณีที%ตําแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ%นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการ
บริษัทอาจเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ%งซึ%งมีคณุสมบตั ิ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทน  ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ ¾ ของจํานวนกรรมการที%
ยงัเหลืออยู ่ เว้นแตว่าระของกรรมการที%พ้นจากตําแหนง่จะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึ%งเข้าเป็นกรรมการ
แทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที%ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที%ตนแทน  
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 ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ ¾ ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ%งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่
น้อยกว่ากึ%งหนึ%งของจํานวนหุ้นที%ถือโดยผู้ ถือหุ้นที%มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในการประชมุนั .น 
 องค์ประกอบและแต่งตั �งคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั .ง
คณะกรรมการบริหาร โดยแตง่ตั .งจากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั �งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั .ง   
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแตง่ตั .งจากกรรมการบริษัทและเป็นบคุคลที%มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 องค์ประกอบและการแต่งตั �งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แตง่ตั .งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยแตง่ตั .งจากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั �งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  คณะกรรมการบริษัทเป็น       
ผู้แตง่ตั .งคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง โดยแตง่ตั .งจากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั �งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั .งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการโดยแตง่ตั .ง
จากกรรมการบริษัท 
 กรรมการที�เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตวัแทนจากสํานกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ2 ทา่น ตวัแทนจากบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 2 ทา่น และตวัแทน
จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 2 ทา่น   
  
 8.3ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2555 ที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัคิา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวม 14 ทา่น 
ในวงเงินไมเ่กิน 5.50 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยสําหรับเป็นคา่เบี .ย
ประชมุ ซึ%งในปี 2555 บริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนสําหรับเป็นคา่เบี .ยประชมุให้แก่คณะกรรมการบริษัท และ  
คณะกรรมการชดุยอ่ยทกุชดุ และคา่ตอบแทนอื%น รวมทั .งสิ .น 5.50 ล้านบาท 
 ในปี 2555 คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม 4 ทา่น เทา่กบั 5.94 ล้านบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนใน
รูปแบบของเงินเดือนและคา่ตอบแทนอื%นๆ 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2555 

รายชื�อคณะกรรมการ / ตาํแหน่ง 

ค่าตอบแทนในรูปเบี �ย
ประชุม 

คณะกรรมการบริษัท 
(บาท) ต่อปี 

ค่าตอบแทนในรูป
เบี �ยประชุม 

คณะกรรมการชุด
ย่อย(บาท) ต่อปี 

1.  ศ.ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 250,000 110,000 
2.  ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี%ยง /  

รองประธานกรรมการบริหาร / ที%ปรึกษากรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

200,000 98,750 

3.  นายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ 1 กรรมการ  / กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้จดัการ 

80,000 30,000 

4.  นายณฐัวฒัน์ ภาษยะวรรณ 2 กรรมการ 80,000 - 
5. นายธานี ศรีเจริญ3 กรรมการ /กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 
120,000 20,000 

6. นายสมศกัดิk มหาวิริโย 4 
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้จดัการ 

120,000 - 

7. นายกําธร ไวทยกลุ 3 กรรมการ  - - 
8. นางสาวธนัวด ี วงศ์ธีรฤทธิk กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 
200,000 50,000 

9. นายอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ กรรมการ  200,000 - 
10. ศ.กิตติคณุ ดร. อจัฉรา   
จนัทร์ฉาย 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 125,000 

11. นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

200,000 150,000 

12. นายชวลติ  อตัถศาสตร์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  
กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

200,000 140,000 

13. นางสาววิลาวรรณ  
วนดรุงค์วรรณ 

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

200,000 72,500 

14. นางสาวนฤมล  วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความ
เสี%ยง 

200,000 60,000 

15.  นายสหสั  ตรีทิพยบตุร กรรมการ / กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน / กรรมการบริหาร 

200,000 100,000 

16. ดร.ไพโรจน์  ศภุมงคล 5 กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี%ยง/ 
กรรมการบริหาร 

180,000 90,000 
 

17. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี%ยง /  
กรรมการบริหาร 

200,000 120,000 
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หมายเหต ุ: 
  1. นายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 14 พฤษภาคม 2555  
  2. นายณฐัวฒัน์ ภาษยะวรรณ ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 14 พฤษภาคม 2555 
  3. นายธานี ศรีเจริญ เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายนพณฎัฐ์ หตุะเจริญ เมื%อวนัที% 14 พฤษภาคม 
2555 และลาออกจากการเป็นกรรมการโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 20 ธนัวาคม 2555 โดยนายกําธร ไวทยกลุ เข้า
เป็นกรรมการแทน 
  4. นายสมศกัดิk มหาวิริโย เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายณฐัวฒัน์ ภาษยะวรรณ เมื%อวนัที% 14 
พฤษภาคม 2555  

5. นายไพโรจน์ ศภุมงคล ลาออกโดยมีผลตั .งแตว่นัที% 1 ตลุาคม 2555 
 
 8.4บุคลากร 
 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 บริษัทมีจํานวนพนกังานทั .งสิ .น 156 คน โดยแยกเป็นส่วนงานตา่งๆ ดงันี . 
 1. ฝ่ายบริหาร               2     คน 
 2. สายงานธุรกิจ            57     คน 
 3. สายงานสนบัสนนุ                                97     คน 
 ในปี 2555 คา่ตอบแทนรวมของพนกังาน (ไมร่วมผู้บริหารบริษัท) เทา่กบั 60.97 ล้านบาท โดยเป็น
คา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและคา่ตอบแทนอื%น  
 กองทนุสํารองเลี .ยงชีพได้มีการเปลี%ยนแปลงเฉพาะพนกังานที%เริ%มงานกบับริษัทตั .งแตว่นัที% 1 กนัยายน 
2550 เป็นต้นไป พนกังานจา่ยเงินสะสมในอตัรา ดงันี . 
 อายุงาน อัตราเงนิสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง) 
น้อยกวา่  3  ปี            3 
ตั .งแต ่3 ปี แตไ่มถึ่ง 5 ปี              3 หรือ 5 
ตั .งแต ่ 5  ปี  ขึ .นไป              3 หรือ 5 หรือ 7 
 โดยบริษัทจ่ายเงินสมทบในอตัราเดียวกนักบัอตัราเงินสะสมของพนกังาน ในกรณีพนกังานพ้นจาก
การเป็นสมาชิกกองทนุ  พนกังานมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายกุารทํางาน ดงันี . 
 อายุงาน                                                      อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงนิ 
                                           สมทบที�กองทุนจะจ่ายเมื�อพนักงานสิ �นสุด 
                 สมาชิกภาพ 
น้อยกวา่ 3 ปี        0 % 
ตั .งแต ่3 ปี แตไ่มเ่กิน  5 ปี               50 % 
ตั .งแต ่5 ปี ขึ .นไป               100 % 
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 ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั%น จํากดั มีจํานวนพนกังาน ทั .งสิ .น 1 คน 
 
 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื%อเสริมสร้างและพฒันาความรู้ ความสามารถ ทกัษะ        
ทศันคต ิศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบัให้สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบั       
เป้าหมายของงาน และผลสําเร็จของธุรกิจ รวมทั .งการพฒันาศกัยภาพ เพื%อให้บคุลากรมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบตังิานเพิ%มขึ .น ซึ%งจะสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขนัให้กบับริษัทอยา่งยั%งยืน โดยในปีที%ผ่านมา
บริษัทได้ดําเนินการพฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการขั .นสงูสําหรับผู้บริหาร และบริษัทยงัสนบัสนนุให้
บคุลากรได้รับการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื%องทั .งภายในและภายนอกควบคูไ่ปกบัการดําเนินการด้านการจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) ให้บคุลากร มีการแลกเปลี%ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้จาก
ประสบการณ์ โดยผ่านทางหลายๆ ช่องทาง  พร้อมทั .งให้บคุลากรมีความพร้อมในการรับมือกบัการแขง่ขนั
ทางธุรกิจและการเปลี%ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต 
 นอกจากนี . ในการพฒันาบคุลากรบริษัทยงัคํานงึถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากร โดยสง่เสริมการพฒันาทั .งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์  รวมถึงการจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ ที%เชื%อมโยง
กบั Core Value โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการที%มาจากการเลือกตั .งภายในเป็นหลกัในการดําเนินการเพื%อ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมของทกุส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  การประชมุและ
สงัสรรค์ประจําปี เป็นต้น 
  
 8.5 รายงานการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
 รายงานการปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญักบัการบริหารงานโดยยึดมั%นในความซื%อสตัย์และ
ความโปร่งใสในข้อมลูที%สามารถเปิดเผยได้ และยดึมั%นในคณุคา่หลกัขององค์กรเพื%อใช้เป็นหลกัใน  การ
บริหารจดัการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที%มีประสิทธิภาพ โดยที%ผ่านมาคณะกรรมการ
บริษัท ได้ยึดมั%นในข้อพงึปฏิบตัสํิาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ภายใต้นโยบายเกี%ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที%ดี 
 เพื%อให้มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัท จงึได้นําแนวทาง    
การบริหารงานด้วยการกํากบัดแูลกิจการที%ดีกําหนดไว้ในวิสยัทศัน์ ภารกิจ และนโยบายของบริษัทเพื%อให้
เป็นกลไกสําคญัที%ผลกัดนัให้เกิดการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว และตดิตาม กํากบัดแูล 
ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดบัสงู สูบ่คุลากรทกุทา่นในองค์กร อนัจะสง่ผลให้
รับทราบปัญหาที%เกิดขึ .นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้บรรลผุลสําเร็จตามที%    
ตั .งเป้าหมายไว้ 
 ในปี 2555 บริษัทได้ดําเนินการตามแนวปฏิบตัขิองตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี . 
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 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิ และมีความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยได้กําหนด
ไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที%ดีอยา่งชดัเจนถึงสิทธิขั .นพื .นฐานเทา่เทียมกนั ซึ%งได้แก่ สิทธิในการรับ
สารสนเทศที%เพียงพอ ทนัเวลา ทนัเหตกุารณ์ และในรูปแบบที%เหมาะสมตอ่การตดัสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้น
และสิทธิในการโอนหุ้น 
 1.1การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศที%สําคญัของบริษัทอย่างมี
คณุภาพ โดยเป็นข้อมลูที%ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจบุนัทนัเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และ
ที%สําคญัคือการเข้าถึงผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั  
 ในปี 2555 บริษัทได้ทําการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ เกี%ยวกบัการ
เปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอยา่งครบถ้วนภายในระยะเวลาที%กําหนด โดยนําสง่เอกสารตอ่
สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทั .งรายงานผา่นระบบสื%ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
โดยเป็นการเปิดเผยข้อมลูประเภทสารสนเทศที%ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) 
เชน่ งบการเงินประจําปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจําปี แบบแสดงรายการ  ข้อมลูประจําปี เป็น
ต้น รวมทั .งประเภทสารสนเทศสําคญัตามเหตกุารณ์ตา่งๆ (Non-Periodic Reports) เชน่ กําหนดวนั เวลา 
และสถานที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมถึงระเบียบวาระการประชมุและวนักําหนดรายชื%อผู้ ถือหุ้นที%มี
สิทธิในการเข้าร่วมประชมุ (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื%อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ 
โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น การจา่ยเงินปันผลและวนักําหนดรายชื%อผู้ ถือหุ้นที%มีรับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัรวบรวมรายชื%อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้น แจ้งมตทีิ%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี การแตง่ตั .งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็น
ต้น 
 ในรอบปีที%ผา่นมาบริษัทได้ปฏิบตัติามข้อกําหนดในการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งถกูต้องมาโดย
ตลอด และไมเ่คยถกูลงโทษกรณีบริษัทไมนํ่าสง่หรือนําส่งรายงานตามที%กฎหมายกําหนดลา่ช้าแตอ่ยา่งใด  
 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญัอยา่งมากกบัการปฏิบตัแิละการกระทําใดๆ 
ที%จะต้องไมเ่ป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท ยิ%งไปกวา่นั .นบริษัทได้
พยายามที%จะจดัให้มีชอ่งทางในการสื%อสารกบัผู้ ถือหุ้น รวมถึงนกัลงทนุ ผู้สนใจทั%วไป และสาธารณชน 
เพื%อให้สามารถเข้าถึงข้อมลูของบริษัทได้อยา่งสะดวกและทั%วถึงเป็นปัจจบุนั โดยจดัให้มีเว็บไซต์ 
(www.inet.co.th) เผยแพร่ข้อมลูทั .งภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยจดัรวบรวมข้อมลูไว้เป็นหมวดหมู่
สะดวกตอ่การสืบค้นข้อมลู และง่ายตอ่การตดิตอ่สื%อสารกบัทางบริษัท 
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 1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทกําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครั .งภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัตั .งแตว่นั
สิ .นสดุของรอบบญัชีของบริษัท และจดักระบวนการการประชมุผู้ ถือหุ้นที%สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้สิทธิเทา่
เทียมกนัทกุราย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยการสง่เสริม ผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื%อที%ผู้ ถือหุ้นซึ%งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริษัท มี
สว่นร่วมในการตดัสินใจในเรื%องสําคญัของบริษัท รวมทั .งตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหาร บริษัทได้จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคูมื่อ AGM 
Checklist ที%จดัทําขึ .นโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานกังาน ก.ล.ต. ซึ%ง
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที%และความรับผิดชอบที%ต้องดําเนินการด้วยความโปร่งใส 
ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ เกี%ยวข้องทกุฝ่าย  
 ในปี 2555 บริษัทได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครั .ง คือ “การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555” 
ในวนัพฤหสับดีที% 19 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชมุ INET Hall ชั .นไอที อาคารไทยซมัมิท 
ทาวเวอร์  เลขที% 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ%งมีระบบขนสง่
มวลชนที%ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชมุได้อยา่งสะดวก โดยบริษัทได้จดัสิ%งอํานวย
ความสะดวกสําหรับการประชมุไว้อยา่งครบครัน ได้แก่ โสตทศันปูกรณ์ที%ใช้ในการนําเสนอเรื%องตอ่   ที%
ประชมุ ระบบคอมพิวเตอร์ และBarcode ที%ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและการนบัคะแนนเสียงทํา
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนบัคะแนนเสียงอย่างแมน่ยํา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุตั .งแตเ่วลา 11.00 น. ก่อนเวลาเริ%มประชมุเป็น
เวลา 2 ชั%วโมง และผู้ ถือหุ้นที%เดนิทางมาภายหลงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้อยา่งตอ่เนื%องจนถึง
เวลาเลิกประชมุ โดยในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื%อเริ%มการประชมุปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน 43 ราย และมีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุแทน จํานวน 30 
ราย รวมทั .งสิ .น 73 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 137,973,903 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั .งหมดที%จําหนา่ยและเรียกชําระ
เตม็มลูคา่แล้วของบริษัทจํานวน 250,020,799 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 55.18  ซึ%งมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ
จากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และมีจํานวนหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3  ของ
จํานวนหุ้นที%จําหนา่ยได้ทั .งหมดของบริษัท ถือเป็นครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท สําหรับการ
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการแสดงตนเพื%อเข้าร่วมประชมุนั .น บริษัทได้มอบหมายให้นิตกิรของบริษัทเป็นผู้
ตรวจสอบตามขั .นตอนที%พงึปฏิบตั ิและเป็นไปตามรายละเอียดที%ได้แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุ  
 ในการประชมุคราวดงักลา่วมีกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชดุย่อยทกุคณะพร้อมฝ่าย
บริหารของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชมุครบทกุทา่น ผู้สอบบญัชี และที%ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื%อให้
ข้อมลูเพิ%มเตมิและร่วมตอบข้อซกัถามในรายละเอียดแก่ที%ประชมุ      
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  1.2.1  ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูที%เกี%ยวข้องสําหรับการตดัสินใจในที%ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าอยา่ง
เพียงพอและทนัเวลา กล่าวคือ หลงัจากที%คณะกรรมการบริษัทมีมตเิรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2555  บริษัทได้แจ้งกําหนดวนั เวลา สถานที%ประชมุ และระเบียบวาระการประชมุพร้อมข้อมลูที%เกี%ยวข้อง
และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ในแตล่ะเรื%องที%เสนอตอ่ที%ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดยผ่าน
ชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00น. ในวนัทําการถดัจากวนัที%คณะกรรมการบริษัทมีมต ิ 
 หนงัสือเชิญประชมุได้ระบรุายละเอียดวาระการประชมุพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท        
รายละเอียดของเรื%องเพื%อพิจารณาเหตผุลจําเป็น ผลกระทบทั .งด้านบวกและลบในแตล่ะวาระ หนงัสือมอบ
ฉนัทะ และรายชื%อของกรรมการอิสระ เพื%อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที%จะมอบฉันทะให้เข้าประชมุแทนได้   
รวมทั .งสง่แผนที%แสดงสถานที%ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วนัก่อนการประชมุ และได้โฆษณาบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดตอ่กนัไมน้่อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
เพื%อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า  
 ทั .งนี . บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุเป็นเวลาล่วงหน้าอยา่ง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 และเอกสารประกอบทั .งชดุ  ซึ%ง
เหมือนกบัข้อมลูที%บริษัทจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดงักลา่วแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ลว่งหน้า 2 เดือนก่อนวนัประชมุฯ  
 นอกจากนี . บริษัทได้มอบให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ซึ%งเป็นนายทะเบียน
หุ้นของบริษัทเป็นผู้ ดําเนินการจดัสง่เอกสารนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื%อวนัที% 
5 เมษายน 2555 ซึ%งเป็นไปตามที%กฎหมายกําหนดให้บริษัทจดทะเบียนจดัสง่หนงัสือนดัประชมุให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเป็นการลว่งหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนวนัประชมุ 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 บริษัทได้นําแนวทางปฏิบตัทีิ%เสนอแนะโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที%สง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื%องคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุ รวมทั .งเสนอชื%อบคุคลที%มีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ ถือหุ้นผา่นทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริษัท ระบรุายละเอียดหลกัเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และชอ่งทางการเสนอ
เรื%องไว้อยา่งชดัเจน โดยให้เวลาผู้ ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวนัที% 1 มกราคม ถึงวนัที% 31 มกราคม 2555  ตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการที%ดีเกี%ยวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น  สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2555 อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏชื%อผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และชื%อบคุคลเพื%อสมคัร
เป็นกรรมการแตอ่ย่างใด นอกจากนี . คณะกรรมการบริษัทยงัเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมลูเพิ%มเตมิใน
เรื%องที%ได้บรรจไุว้ในระเบียบการประชมุ และ/หรือเสนอแนะ  ข้อคดิเห็นอื%นใดที%เป็นประโยชน์ตอ่การดําเนิน
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ธุรกิจของบริษัทเป็นการลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ เพื%อที%บริษัทจะได้ชี .แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมลูเพิ%มเตมิใน
ที%ประชมุตอ่ไป  
  1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ประธานที%ประชมุได้แจ้งองค์ประชมุแนะนํากรรมการ 
ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี ที%เข้าร่วมในการประชมุ ตอ่จากนั .นได้แจ้งให้ที%ประชมุทราบวิธีปฏิบตัใินการออก
เสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพงึปฏิบตัสํิาหรับการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที%บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนในทกุเรื%องที%เสนอตอ่ที%ประชมุ ซึ%ง
ผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับเมื%อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ใน
การชว่ยนบัคะแนนเสียง    
 ในระหวา่งการประชมุ ประธานที%ประชมุทําหน้าที%ดําเนินการประชมุไปตามลําดบัที%แจ้งไว้ใน
ระเบียบวาระการประชมุ  โดยเมื%อมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที%ประชมุจะเปิดโอกาสให้   
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแตล่ะวาระ และให้เวลาอภิปราย       
อยา่งเหมาะสมเพียงพอ จากนั .น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซกัถามอย่างชดัเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคญั
กบัทกุคําถามแล้วจงึให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินเรื%องที%พิจารณาซึ%งประธานที%ประชมุได้แจ้งผล  การออกเสียงในแต่
ละเรื%องให้ที%ประชมุทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  ทั .งนี . เมื%อมีการลงมตใิน
แตล่ะวาระนั .น บริษัทได้กําหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุทกุราย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ชว่ยอํานวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตั .งกรรมการ
และการพิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้มีการนําเสนอตอ่ที%ประชมุเพื%อพิจารณาลงมตแิยก
จากกนั และในการเลือกตั .งกรรมการกําหนดให้มีการลงมตเิป็นรายคน  ซึ%งรวมระยะเวลาการประชมุแตล่ะ
ครั .งประมาณ 2 ชั%วโมง 30 นาที  ได้กําหนดการประชมุเวลา 13.00 น. และ  เลิกประชมุประมาณ 15.30 น.  
 1.2.3  หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมตทีิ%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ
เรื%องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” พร้อมแสดงสดัสว่นคะแนนเสียง
แตล่ะประเภท ผา่นทางระบบสื%ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงัจากการประชมุเสร็จสิ .นใน
วนัทําการถดัจากวนัประชมุ ก่อน 9.00 น. 
 การจดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้มีการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยบนัทึกสาระสําคญัของแตล่ะเรื%องที%เสนอตอ่ที%ประชมุ สรุปประเดน็สําคญัของข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและ
คําชี .แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ%มเตมิของที%ประชมุ รวมทั .ง
มตทีิ%ประชมุพร้อมคะแนนเสียงแตล่ะประเภทและสดัสว่นคะแนนเสียงของแตล่ะเรื%องไว้อยา่งชดัเจนและ
ครบถ้วน โดยบริษัทได้นําสง่รายงานการประชมุที%จดัทําแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที%ประชมุสง่ให้
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ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า) เพื%อเป็นเอกสารตรวจสอบ
และอ้างอิง พร้อมกบัเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกําหนด 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  
 2.  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลกัการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั
ทกุรายไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาต ิตามที%ได้กําหนด
นโยบายเกี%ยวกบัการดําเนินดแูลกิจการที%ดีอย่างชดัเจนถึงสิทธิขั .นพื .นฐานเทา่เทียมกนั เนื%องจากเห็นวา่เป็น
สิ%งที%มีความสําคญัและจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเตบิโตอยา่งยั%งยืน โดยให้ความสําคญัตอ่
สิทธิและมีความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ซึ%งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที%เพียงพอ ทนัเวลา ทนั
เหตกุารณ์ และในรูปแบบที%เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น  
 เนื%องจากผู้ ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทจงึมีสิทธิ
ได้รับการจา่ยเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัทมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2555 แม้บริษัทมีผล
ประกอบการเป็นกําไร แตบ่ริษัทยงัคงขาดทนุสะสม ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดมิให้
บริษัทจา่ยเงินปันผล  
 ในการดําเนินการเพื%อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิขั .นพื .นฐานในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการ       
อยา่งเทา่เทียมกนันั .น นอกเหนือจากการปฏิบตัิตามข้อกําหนดเกี%ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศ
ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทได้เพิ%มชอ่งทางการเข้าถึงของข้อมลูของบริษัททาง
เว็บไซต์ของบริษัท  ซึ%งได้จดัให้มีการนําเสนอข้อมลูทั .งภาษาไทยและภาษาองักฤษที%ได้ปรับปรุงให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ  
 นอกจากนี . ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เพื%อรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นที%ไมส่ะดวกเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง บริษัทได้จดัทําแบบหนงัสือมอบฉันทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้น โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบ
ฉนัทะให้ผู้ อื%นหรือกรรมการอิสระของบริษัท  ซึ%งบริษัทจะระบรุายชื%อไว้ในหนงัสือมอบฉันทะตามแบบที%
กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื%อให้เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงมตแิทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไมมี่เงื%อนไข 
รายละเอียดและขั .นตอนตา่งๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยผู้ ถือหุ้น
สามารถสอบถามได้ทั .งทางโทรศพัท์หรือชอ่งทางอื%นๆ  
 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเรื%องเพื%อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจใุนระเบียบ 
วาระการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั .งเสนอชื%อบคุคลเพื%อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า  นบัเป็นมาตรการ
หนึ%งในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัของบริษัท   
 คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกําหนดมาตรการป้องกนักรณีกรรมการหรือผู้บริหาร
บริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื%อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื%นในทางมิชอบ ซึ%งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการรักษาความลบัคําสั%งที%เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือ
ปฏิบตัิโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน มาแล้วตั .งแตปี่ 2544 
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 3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ความสําคญัในการดแูลและคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทั .งภายในและภายนอก
บริษัท    ตั .งแตส่งัคม ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี . คูแ่ขง่ทางธุรกิจ และพนกังาน รวมถึงความรับผิดชอบตอ่
สิ%งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและจดัทําประกาศหลกัการกํากบัดแูลกิจการที%ดี
ของบริษัทและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื%อเป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลมุถึงเรื%องตา่งๆ อาทิเชน่ นโยบายเกี%ยวกบัคณะกรรมการบริษัท นโยบายการ
บริหารทรัพยากรบคุคลและจรรยาบรรณพนกังาน นโยบายเกี%ยวกบัผลประโยชน์ขดักนั นโยบายเกี%ยวกบั
การควบคมุภายใน จรรยาบรรณของการจดัหา นโยบายเกี%ยวกบัรายการทางการบญัชีและการเงิน นโยบาย
เกี%ยวกบัการสนบัสนนุ กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี%ยวกบัความลบัของบริษัทนโยบายเกี%ยวกบัการซื .อขาย
หลกัทรัพย์ เป็นต้น ซึ%งกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบและยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดมา
โดยตลอด 
 3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  
ผู้ถือหุ้น 
 การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที%ดีของบริษัทให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้น
อยา่งเทา่เทียมกนั การให้ข้อมลูขา่วสารที%มีคณุภาพแก่ผู้ ถือหุ้น การสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือ
หุ้น เพื%อให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเรื%องสําคญั รวมทั .งเพื%อรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ 
ของบริษัท ตลอดจนเพื%อสามารถติดตามการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจดัให้
มีมาตรการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเพื%อประโยชน์สว่นตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื%อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไมก่ระทําการใดอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  
 ในปี 2555 ไมมี่ข้อร้องเรียนใดๆ เกี%ยวกบัการไมเ่คารพในสิทธิขั .นพื .นฐานของผู้ ถือหุ้น หรือการ
กระทําความผิดของกรรมการและผู้บริหารเกี%ยวกบัการใช้ข้อมลูภายใน    
คู่ค้า 
 บริษัทให้ความสําคญัในกระบวนการจดัซื .อจดัหา ซึ%งเป็นกระบวนการสําคญัเพื%อกําหนดคา่ใช้จา่ย 
และคณุภาพสินค้า จงึต้องมีขั .นตอนการดําเนินงานเพื%อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ บริษัทให้ความสําคญักบัคูค้่า อนัเป็นบคุคลที%ชว่ยเหลือและเป็นสว่นหนึ%งในการผลกัดนัให้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทสําเร็จลลุว่งไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทต้องปฏิบตัิตอ่คูค้่าอย่างเสมอภาค
บนพื .นฐานการแขง่ขนัที%เป็นธรรมและเคารพซึ%งกนัและกนั 
เจ้าหนี � 
 บริษัทให้ความสําคญักบับรรดาเจ้าหนี .ทางการค้า ซึ%งเป็นผู้ มีสว่นสําคญัในการสนบัสนนุให้ธุรกิจ
ของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อยา่งเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชําระหนี .คา่บริการ และ/หรือคา่
สินค้าที%ได้ซื .อจากเจ้าหนี .ทางการค้าตามกําหนดเวลาทกุราย โดยไมมี่การเลือกปฏิบตัิว่าเป็นเจ้าหนี .ทาง
การค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก 
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คู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษัทให้ความสําคญักบัคูแ่ขง่ทางธุรกิจ โดยไมไ่ด้มองวา่เป็นเพียงคูแ่ขง่ทางธุรกิจด้านเดียว แต่
บริษัทยงัมองวา่ด้วยสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจ คูแ่ขง่ทางธุรกิจยงัสามารถผนัตวัมาเป็นพนัธมิตรทางธุรกิจ
ที%สําคญัได้ในอนาคต บริษัทจงึให้ความสําคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางธุรกิจอยา่งเป็นธรรม   
พนักงาน 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื%อเสริมสร้าง และพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ ทศันคติ ศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบั ให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กบัเป้าหมายของงาน และผลสําเร็จของธุรกิจ รวมทั .งการด้านการพฒันาศกัยภาพ เพื%อให้บคุลากรมีขีด     
ความสามารถในการปฏิบตังิานเพิ%มขึ .น  
 โดยในปีที%ผ่านมาบริษัท ได้ดําเนินการพฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการขั .นสงูสําหรับผู้บริหาร 
และบริษัทสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างตอ่เนื%องทั .งภายในและภายนอกควบคูไ่ปกบัการ
ดําเนินการด้านการจดัการความรู้ (Knowledge Management)  พร้อมทั .งให้บคุลากรมีความพร้อมในการ
รับมือกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจและการเปลี%ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต   
 นอกจากนี . ในการพฒันาบคุลากร ยงัคํานงึถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางานของบคุลากรโดย
สง่เสริมการพฒันาทั .งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ ที%เชื%อมโยงกบั Core Value 
โดยมีคณะกรรมการสวสัดกิารที%มาจากการเลือกตั .งภายใน เป็นหลกัในการดําเนินการ เพื%อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของทกุสว่น เชน่ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคี 
การประชมุและสงัสรรค์ประจําปี เป็นต้น   
สังคม 
 ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมให้การสนบัสนนุกิจกรรมด้านการศกึษา บริษัทยึดมั%นสร้างสรรค์และ
จรรโลงสงัคมไทยด้วยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื%อสารที%เป็นประโยชน์มาพฒันาและ
สง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย คือ โครงการ “ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ (INET Young Web Master 
Camp)” ที%บริษัทร่วมกบัสมาคมผู้ดแูลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) จดัทํากิจกรรมตอ่เนื%องเป็น
ปีที% 9 เพื%อเป็นเวทีในการสร้างโอกาสให้กบัเยาวชนไทยทั%วประเทศได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบตักิาร
อยา่งเตม็ที% โดยมีวิทยากรชื%อดงัให้ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เพื%อให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นอยา่ง
สร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนเพื%อมุง่สูก่ารเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพที%ดี มีจริยธรรม 
จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ%งจะเป็นรากฐานสําคญัในการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิห้มี
ความเจริญก้าวหน้าทดัเทียมนานาอารยประเทศตอ่ไปได้ และในปัจจบุนัมีนกัศกึษาที%ผ่านการอบรมมาแล้ว 
800 ราย โดยในปี 2555 ได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในเขตภมูิภาคโดยสญัจรไปยงัจงัหวดั
พิษณโุลก 
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 3.2 ช่องทางการสื�อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย   
 ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถติดตอ่สื%อสารกบับริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกนั เชน่ 
เว็บไซต์ของบริษัท เลขานกุารบริษัท หนว่ยงานประชาสมัพนัธ์ และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์  หรืออาจใช้
ชอ่งทางอื%นที%ผู้ มีส่วนได้เสียเห็นวา่เหมาะสมก็ได้ นอกจากนี .  ผู้ มีสว่นได้เสียยงัสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการ 
กระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณมายงักรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ เพื%อสั%งการให้มีการ
ตรวจสอบข้อมลูและรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทได้  
 กลา่วโดยสรุป บริษัทได้ปฏิบตัติามระเบียบข้อปฏิบตัิที%ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที%ดี และนโยบายตา่งๆ ที%เกี%ยวข้องกบัผู้ มีสว่นได้เสียที%ได้กําหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด และในรอบปีที%ผา่นมาบริษัทไมมี่ข้อพิพาทใดๆ ในเรื%องที%เกี%ยวกบัผู้ มีส่วนได้เสีย 
 
 4. นโยบายเกี�ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารบริษัทให้ความสําคญัตอ่เรื%องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็น
นโยบายหลกัของบริษัท ดงันั .น บริษัทจงึมีนโยบายไมส่ง่เสริม สนบัสนนุทั .งทางตรงและทางอ้อมในการใช้
ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที%เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื%น โดยได้กําหนดแนวปฏิบตัใิห้พนกังาน
ทกุคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที%เกี%ยวข้องกบัการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล 
นอกจากนั .น บริษัทยงัมีการประกาศภายในบริษัทเรื%อง “ห้ามกระทําการอนัเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย” เนื .อหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนกังานกระทําการใด ๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ/หรือกระทําการอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ 
 
      5.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 5.1 คุณภาพของข้อมูลที�เปิดเผย 
 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนกังานทกุทา่นตระหนกัดีวา่ข้อมลูและสารสนเทศที%
เกี%ยวข้องกบับริษัทล้วนสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ สิทธิประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น
กระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสีย และการซื .อขายหุ้นของบริษัททกุสว่นงานจงึได้ตระหนกัและให้ความสําคญัในการ
กํากบัดแูลให้เปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศที%มีนยัสําคญัของบริษัทอย่างมีคณุภาพโดยยดึหลกั ความ
ถกูต้อง ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมลูเทา่เทียมกนัทกุกลุม่ ซึ%งเป็นการแสดงความ
รับผิดชอบตอ่หน้าที%และแสดงความโปร่งใสในการดําเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ที%เกิดขึ .น  
 โดยสารสนเทศที%เปิดเผยต้องเป็นข้อมลูที%ถกูต้องตรงกบัข้อเท็จจริง ชดัเจนไมค่ลมุเครือเป็นข้อมลูที%
มีมตข้ิอสรุปอยา่งชดัเจน และเพียงพอตอ่การใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทนุสามารถตรวจสอบได้ 
และผา่นการรับรองตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื%อให้การรับรู้ข้อมลูทั%วถึงและ
เทา่เทียมกนั 
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 5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ยึดถือการปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ  เป็นหลกั ทั .งข้อกําหนด
ในการเปิดเผยสารสนเทศที%ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) และการเปิดเผย
สารสนเทศสําคญัตามเหตกุารณ์ (Non-Periodic Reports) ชอ่งทางหลกัที%ใช้ในการเปิดเผยข้อมลูของ
บริษัท ได้แก่ การจดัสง่เอกสารให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผ่านระบบสื%ออิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ  
 นอกจากนี . บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูที%ถกูต้องครบถ้วนทนัเวลา และ   
โปร่งใส จงึได้เพิ%มชอ่งทางเลือกอื%นในการเปิดเผยข้อมลูเพื%อให้มีการเข้าถึงข้อมลูได้ทั%วถึงมากยิ%งขึ .น ได้แก่ 
เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั .งแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)    
  5.3นักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัทจดัให้มีสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ที%ทําหน้าที%เป็นศนูย์กลางในการเปิดเผย
ข้อมลูขา่วสาร และรับผิดชอบการตดิตอ่สื%อสาร เพื%อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น นกั
ลงทนุทั%วไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงานที%เกี%ยวข้องอยา่งเทา่เทียมกนัและเป็นธรรม รวมทั .งดแูล
กระบวนการรายงานทางการเงิน เชน่ การเสนอผลการดําเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที%บริษัทแจ้งตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สําหรับการติดตอ่สว่นนกัลงทนุ
สมัพนัธ์สามารถทําได้โดยทางโทรศพัท์ 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของ
บริษัทที% www.inet.co.th/ir   และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที% ir@inet.co.th      
 5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 ในปี 2555 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จากบริษัทหลกัทรัพย์ตา่ง ๆ อยา่งทั%วถึง 
และเป็นธรรมในการให้ข้อมลูตา่ง ๆ ของบริษัท ได้แก่ บริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จํากดั (มหาชน) 
บริษัทหลกัทรัพย์ เกียรตนิาคิน จํากดั (มหาชน) บริษัทหลกัทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) ซึ%ง
บริษัทได้ให้ข้อมลูตา่ง ๆ ที%เกี%ยวข้องผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มและทิศทางการดําเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื%อให้นกัวิเคราะห์นําไปเป็นข้อมลูเพื%อสื%อสารเปิดเผยตอ่นกัลงทนุทั%วไป 
 
 6.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทได้มีการกําหนดโครงสร้างการจดัการเพื%อให้สอดคล้องตามข้อกําหนดและแนวทางที%บงัคบัใช้
และเสนอแนะโดยกฎหมายและหนว่ยงานกํากบัดแูล ซึ%งเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทจากมตทีิ%ประชมุผู้
ถือหุ้น และตามระเบียบของบริษัทที%ได้กําหนดขึ .น   
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 ในปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 13 ทา่น ซึ%งมีขนาดเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษัท กรรมการมีคณุสมบตัหิลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
(วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บญัชี การบริหารธุรกิจ กฎหมาย) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์  ในการ
ทํางาน ทกัษะ ความเชี%ยวชาญ คณุวฒุิซึ%งเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานของคณะกรรมการ  ทั .งการ
กําหนดทิศทางและนโยบายการกํากบัดแูลการบริหารงานและการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการ
บริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ตาม พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
 ทั .งนี .  กรรมการบริษัททกุทา่นไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที%เกี%ยวกบัทรัพย์ซึ%ง
ได้กระทําโดยทจุริตและไมมี่ประวตัิการทํารายการที%อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
 ในรอบปีที%ผา่นมา บริษัทมีกรรมการที%เป็นผู้บริหาร 2 ทา่น คือ กรรมการผู้จดัการ1 และรองกรรมการ
ผู้จดัการ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที%ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารและไมใ่ชบ่คุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการ
ที%เป็นเจ้าหน้าที%สงูสดุของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่คือสํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) แตป่ระธานกรรมการได้ปฏิบตัิ
หน้าที%การเป็นประธานอยา่งเป็นอิสระ ไมค่รอบงําหรือชี .นําความคดิในระหวา่งการอภิปราย และสง่เสริมให้
กรรมการทกุคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคดิเห็นอย่างเตม็ที% โดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและ
เหมาะสมเพื%อให้ได้ข้อยตุร่ิวมกนัอย่างเป็นเอกฉนัท์ในทกุเรื%องที%นําเสนอตอ่ที%ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุ
ครั .ง  
 จํานวนกรรมการ (ที%ไมร่วมกรรมการอิสระ) ในคณะกรรมการเป็นไปตามสดัสว่นอยา่งยตุธิรรมของ
เงินลงทนุของผู้ ถือหุ้นแตล่ะกลุม่ ได้แก่ กรรมการผู้แทนผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ได้แก่ สํานกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) (ซึ%งถือหุ้นร้อยละ 17) จํานวน 2 ทา่น บริษัท ทีโอที จํากดั 
(มหาชน) (ซึ%งถือหุ้นร้อยละ 16) จํานวน 2 ทา่น และบริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) (ซึ%งถือหุ้น
ร้อยละ 16) จํานวน 2 ทา่น 
 นอกจากนี .  ไมมี่กรรมการรายใดของบริษัทที%ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3  บริษัท 
ซึ%งสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์ฯในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอทิุศเวลาในการ
ปฏิบตัหิน้าที%ในฐานะกรรมการของบริษัท  และเพื%อให้กรรมการผู้จดัการซึ%งเป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการ
บริหารสงูสดุของบริษัทสามารถปฏิบตัหิน้าที%ได้อยา่งเตม็ที%และมีโอกาสได้แลกเปลี%ยนประสบการณ์ สร้าง
ความสมัพนัธ์และเครือขา่ยพนัธมิตรธุรกิจกบัหนว่ยงานอื%นๆ ซึ%งจะเอื .อประโยชน์ตอ่การประกอบกิจการของ
บริษัท 
 ทั .งนี . บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหนง่ตา่งๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคลใน
หวัข้อคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ%งให้ความสําคญักบัความ
โปร่งใสและประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่บริษัท โดยเสนอผา่นการพิจารณากลั%นกรองของ คณะกรรมการสรรหา
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และกําหนดคา่ตอบแทน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท สําหรับพิจารณาแตง่ตั .งในกรณีการแตง่ตั .ง
กรรมการที%ไมไ่ด้ออกตามวาระ รวมทั .งกรณีการแตง่ตั .งแทนกรรมการที%ออกตามวาระ โดยจะเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื%อนําเสนอให้ที%ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณาแตง่ตั .งตอ่ไป  
 หมายเหตุ :  
 1. กรรมการผู้จดัการได้ลาออกโดยมีผลเมื%อวนัที% 1 ตลุาคม 2555 
การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทจํานวน  13  ทา่น ประกอบด้วย 
สถานะ กรรมการที%เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการที%ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 
 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที%เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น - 6 - 
กรรมการที%ไมเ่ป็นตวัแทนผู้ ถือ
หุ้น 

1 3 3 

 
 บริษัทมีกรรมการที%เป็นอิสระทั .งหมด 5 ทา่น ของคณะกรรมการบริษัททั .งคณะมีจํานวนเทา่กบั 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั .งหมด 13 ทา่น ซึ%งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที%กฎหมายกําหนดไว้  นอกจากนี . กรรมการ
ตรวจสอบไมไ่ด้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร  ดงันั .น ผู้ มีสว่นได้เสียจงึมั%นใจได้วา่
กรรมการสามารถปฏิบตังิานในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเป็นอิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบ
ทานการบริหารงาน 
 ทั .งนี . คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที%รับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าที%ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์  และข้อบงัคบัของบริษัท  ตลอดจนมตขิองที%ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื%อสตัย์สจุริตและความ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท  โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งที%แนน่อน ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั .ง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 
ออกจากตําแหนง่ โดยให้กรรมการที%ดํารงตําแหนง่นานที%สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 
 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการ
อิสระที%ประกาศโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี . 
 - ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นที%มีสิทธิออกเสียงทั .งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั .งนี . นบั
รวมหุ้นที%ถือโดยผู้ เกี%ยวข้อง  ได้แก่  คูส่มรส  และบตุรที%ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ  
 - ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน  รวมทั .งไมเ่ป็นลกูจ้าง  พนกังาน  ที%ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจํา
หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท  หรือบริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือเป็นบคุคลที%อาจมีความขดัแย้ง 
โดยต้องไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักลา่วมาแล้วเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 2 ปี 
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 - ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ  ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม  ทั .งใน
ด้านการเงิน  และการบริหารงานของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบคุคลที%อาจมีความขดัแย้งใน
ลกัษณะที%จะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 
 - ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบคุคลที%
อาจมีความขดัแย้งและไมไ่ด้รับการแตง่ตั .งให้เป็นตวัแทนเพื%อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ 
 6.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัตั .งคณะกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสมเพื%อพิจารณากลั%นกรอง
และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตา่งๆ แบง่เบาภาระการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท และชว่ยให้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ%งขึ .น จํานวน 5 คณะ ประกอบด้วย 
 คณะกรรมการบริหาร แตง่ตั .งขึ .นเมื%อวนัที% 29 ธนัวาคม 2551 เพื%อสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการ
วางนโยบายหรือกลยทุธ์ นอกจากนี .ยงัสนบัสนนุในการดแูลการบริหาร การจดัการ และนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจ เพื%อให้บรรลเุป้าหมายทางการเงินและกลยทุธ์ที%ได้กําหนดไว้  โดยอํานาจหน้าที%ของคณะ
กรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อคณะกรรมการ ทั .งนี . ในปี 2555 มีการประชมุ
คณะกรรมการบริหารทั .งหมด 9 ครั .ง 
 คณะกรรมการตรวจสอบ แตง่ตั .งขึ .นเมื%อวนัที% 14 กนัยายน 2544  เพื%อชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการ
ของบริษัท  โดยอํานาจและหน้าที%ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อ
คณะกรรมการ ทั .งนี . ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบทั .งหมด 10 ครั .ง โดยเป็นการประชมุ
ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง จํานวน 2 ครั .ง 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน  แตง่ตั .งขึ .นเมื%อวนัที% 30 เมษายน 2549  เพื%อคดัเลือก
บคุคลที%สมควรได้รับการเสนอรายชื%อเป็นกรรมการใหม ่และเสนอแนวนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนให้
คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจํานวน 5 ครั .ง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี%ยง แตง่ตั .งขึ .นมาเมื%อวนัที% 25 มิถนุายน 2550 เพื%อทําหน้าที%กําหนด
กรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลเกี%ยวกบัความเสี%ยง
ตา่งๆ ที%มีผลกระทบตอ่บริษัท ทั .งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกให้มีความเสี%ยงที%เหลืออยูใ่นระดบัที%
เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอํานาจและหน้าที%ของคณะบริหารความเสี%ยงเป็นไปตามรายละเอียดหวัข้อ
คณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง ทั .งหมดจํานวน.6 ครั .ง  โดยเป็น
การประชมุร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 2 ครั .ง 
 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ แตง่ตั .งขึ .นเมื%อวนัที% 21 กนัยายน 
2552 เพื%อทําหน้าที%กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
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พร้อมทั .งตดิตามประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการทกุ 6 เดือน และเสนอความเห็นตอ่ที%
ประชมุคณะกรรมการ ในปี 2555 มีการประชมุคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการ
ผู้จดัการ จํานวน 5 ครั .ง 
 6.3 บทบาท หน้าที� และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์การ
ทํางานจากหลากหลายสาขา สง่ผลให้การปฏิบตังิานของกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทมุง่พฒันาองค์กรสูค่วามสําเร็จ โดยเป็นผู้วางกลยทุธ์และนโยบายที%เหมาะสม  เพื%อเพิ%ม
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัและดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมตทีิ%ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซื%อตรง  มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษัท  
คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของ
บริษัทตลอดจนกํากบัดแูล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะผู้บริหารและคณะจดัการของบริษัท 
เพื%อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที%กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถกูต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของหนว่ยงานที%กํากบัดแูลและหนว่ยงานทางราชการที%เกี%ยวข้องและตามมติ
ของที%ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื%อเพิ%มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมั%นคงให้แก่ ผู้ ถือหุ้น
ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  
 คณะกรรมการบริษัททกุคนตระหนกัในหน้าที%ตอ่ผู้ ถือหุ้นที%เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แตง่ตั .ง
กรรมการ โดยการปฏิบตัหิน้าที%และความรับผิดชอบในการดแูลบริหารกิจการให้เป็นไป เพื%อประโยชน์ที%ดี
ที%สดุของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลมุหน้าที%สําคญั 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบตัหิน้าที%ด้วยความระ
วดัระวงั (Duty of Care) การปฏิบตัหิน้าที%ด้วยความซื%อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) การปฏิบตัิตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมตทีิ%ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมลูตอ่
ผู้ ถือหุ้นอยา่งถกูต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 
 
การแบ่งแยกอาํนาจหน้าที� 
 เพื%อให้การดําเนินของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบง่แยกหน้าที%ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทอยา่งชดัเจน 
 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ%งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั .งหมด โดยประธาน
กรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพื%อเป็นการแบง่แยกหน้าที%ในการกําหนดนโยบายการ
กํากบั  ดแูลและการบริหารงานประจํา  ดงันั .น ผู้ มีสว่นได้เสียจงึมั%นใจได้วา่กรรมการบริษัทสามารถ
ปฏิบตังิานในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเป็นอิสระ ซึ%งจะทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการ
บริหารงาน 
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 ประธานกรรมการเป็นผู้ นําและเป็นผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ       
ประสิทธิผลโดยการสนบัสนนุ  และผลกัดนัให้กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ  เชน่ การตั .ง
คําถามที%สําคญัตา่งๆ หารือ  ชว่ยเหลือแนะนําและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของคณะจดัการผา่นทาง
กรรมการผู้จดัการอย่างสมํ%าเสมอ  แตจ่ะไมเ่ข้าไปก้าวก่ายในงานประจําที%คณะจดัการมีหน้าที%เป็นผู้ รับผิดชอบ
ดแูล และมีกรรมการผู้จดัการเป็นหวัหน้าของคณะจดัการ คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการ
ผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอํานาจเทา่นั .นเป็นผู้ ที%มีอํานาจลงนามผกูพนัแทนบริษัทตามอํานาจที%มอบไว้ 
กรรมการผู้จดัการได้มอบอํานาจให้คณะจดัการบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพตามอํานาจหน้าที%
รับผิดชอบที%ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน  ทั .งนี .  จะเห็นวา่อํานาจของคณะกรรมการบริษัทและคณะจดัการได้มี
การแบง่แยกบทบาทหน้าที%อยา่งชดัเจนไมก้่าวก่ายตอ่กนั 
กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการบริหารสงูสดุของบริษัททําหน้าที%ในการบริหารจดัการ
กิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจดัการของบริษัททํา
หน้าที%ควบคมุการดําเนินงานภายในองค์กรทั .งหมด  อาทิเชน่  อํานาจในการจดัจ้าง บรรจ ุ แตง่ตั .ง การปรับ
เลื%อนตําแหนง่  ปรับอตัราเงินคา่จ้าง  และกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากบคุลากรไม่ปฏิบตัิตามกฎระเบียบ 
วินยัของบริษัท ออกคําสั%งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไมข่ดัแย้งกบัระเบียบปฏิบตัขิองบริษัท มี
อํานาจลงนามในการพิจารณาอนมุตักิารจดัซื .อจดัจ้างในวงเงินครั .งละไมเ่กิน 10  ล้านบาท และอํานาจใน
การพิจารณาอนมุตัใินการบริหารด้านอื%น ๆ เพื%อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ทั .งนี .  ต้องไมผ่ิดกฎระเบียบ  และขดักบันโยบายการบริหารจดัการของบริษัท  
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 บริษัทได้ยดึมั%นในการกระทําในสิ%งที%ถกูต้องเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกรรมการบริษัท            
ผู้บริหารบริษัทและพนกังานทกุคน  โดยบริษัทมีนโยบายที%จะจดัทําแนวทางเกี%ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจ  
หรือจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจเพื%อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัท  และพนกังานทกุคนได้ยึดถือ 
เป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าที%ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื%อสตัย์  สจุริต  และเที%ยงธรรม  ทั .งการ
ปฏิบตัิตอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่  ซึ%งได้ทําการเผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการไว้บน
ระบบสื%อสารอิเล็กทรอนิกส์ที%ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท  ผู้บริหารบริษัท และพนกังานทกุทา่นสามารถ
เข้าถึงข้อมลูได้อยา่งสะดวกทั%วถึงตลอดเวลา  
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที%
อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน เชน่  ขั .นตอนการอนมุตัิรายการที%เกี%ยวโยงกนั  กําหนด
นโยบาย และวิธีการดแูลไมใ่ห้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ เกี%ยวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไป
ใช้เพื%อประโยชน์สว่นตน  รายการที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง    
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รายการที%มีความเกี%ยวโยงกนั  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเกี%ยวกบั    
รายการที%มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที%เกี%ยวโยงกนัเสมอ  โดยผา่นการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการบริษัททกุครั .ง รวมทั .งมีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดย
กําหนดราคาและเงื%อนไขเสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length Basis)  โดยรายการ
ระหวา่งกนัที%มีสาระสําคญัจะเปิดเผยรายละเอียด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุล/ความจําเป็นในรายงาน
ประจําปี และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที%กรรมการมีสว่นได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบตัิตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียแจ้งตอ่ที%ประชมุเพื%อ
รับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใด ๆ ในวาระนั .นๆ 
 การดแูลเรื%องการใช้ข้อมลูภายในบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท (ซึ%ง
รวมถึงคูส่มรส และบตุรที%ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ) รายงานการเปลี%ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ตอ่
สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์ ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภายใน 3 วนั  นบัจากวนัที%มีการเปลี%ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์  และกําหนดระเบียบเกี%ยวกบัการรักษา
ความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  ซึ%งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนําข้อมลูภายในไปใช้เพื%อ
ประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตามที%ระบใุนพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 อีกทั .ง คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์  เงื%อนไขและวิธีการรายงานการมีสว่นได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นหน้าที%ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจดัทํารายงานและ
จดัเก็บหลกัฐานไว้ที%บริษัท  เพื%อให้บริษัทได้ทราบถึงการมีสว่นได้เสียที%อาจจะเกี%ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กิจการของบริษัท และไมก่่อให้ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิ      
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 
ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทั .งในระดบับริหารและระดบัปฏิบตังิาน โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที%ในการตรวจสอบเพื%อให้มั%นใจวา่การปฏิบตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
ที%สําคญัของบริษัทได้ดําเนินตามแนวทางที%กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 
กฎหมายและข้อกําหนดที%เกี%ยวข้องกบับริษัท (Compliance Control) และเพื%อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  มี
ความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที%ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อยา่งเตม็ที%  คณะกรรมการจึงกําหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผล
จากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยในปี 2549 ได้ริเริ%มจดัให้มีการบริหารจดัการภายในองค์กรที%มีความ
สอดคล้องกบัแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที%ดี (Good Corporate Governance)  โดยพฒันาระบบการ
ประเมินผลที%มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กรด้วย Balanced Scorecard และบรูณาการกบัระบบ
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บริหารจดัการความเสี%ยงทั%วทั .งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื%อให้เป็นองค์กรที%มีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวและสร้างความเชื%อมั%นตอ่ลกูค้าและผู้ ถือหุ้น 
การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทได้กําหนดระเบียบเกี%ยวกบัการรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของบริษัท  ซึ%งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี . 
 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมลูภายในของ
บริษัท 
 2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างต้องไมนํ่าความลบัและ/หรือข้อมลูภายในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื%อผลประโยชน์แก่บคุคลภายนอกไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
และ   ไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
 3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลกูจ้างต้องไมทํ่าการซื .อขายหลกัทรัพย์โดยใช้ความลบั
และ/หรือข้อมลูภายในบริษัทและ/หรือเข้าทํานิตกิรรมอื%นใด โดยใช้ความลบัและหรือข้อมลูภายในของบริษัท
อนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 
 ทั .งนี .  บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี%ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ตอ่สํานกังานกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญัตหิลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และกําหนดให้การนําข้อมลูภายในไปใช้เพื%อประโยชน์สว่นตนมีโทษตามที%ระบุ
ไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงิน
ที%ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ .นตามมาตรฐานการบญัชีที%รองรับทั%วไปในประเทศ
ไทย โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที%เหมาะสมและถือปฏิบตัอิย่างสมํ%าเสมอและใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงั
และประมาณการที%ดีที%สดุในการจดัทํา  รวมทั .งมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน  ดํารงไว้ซึ%งระบบควบคมุภายในที%มีประสิทธิผลเพื%อให้มั%นใจวา่การบนัทกึข้อมลูทาง
บญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที%จะดํารงรักษาไว้ซึ%งทรัพย์สิน และเพื%อให้ทราบจดุอ่อนเพื%อ
ป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการดําเนินการที%ผิดปกตอิยา่งมีสาระสําคญั  
 
การควบคุมภายใน 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั .งที% 10/2555 เมื%อวนัที% 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบประชมุด้วย คณะกรรมการได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
ของบริษัทในด้านตา่งๆ ทั .ง 5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม  การบริหารความเสี%ยง  การควบคมุการ
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ปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  ระบบสารสนเทศการสื%อสารข้อมลู  และระบบการติดตาม   คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่บริษัทมีระบบควบคมุภายในที%เพียงพอและ
สอดคล้องกบัแบบประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์             
การบริหารความเสี�ยง 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง เพื%อ
ชว่ยในการติดตามประเมินผลและรายงานการบริหารจดัการความเสี%ยงอยา่งใกล้ชิด โดยมีประกาศแตง่ตั .ง       
คณะทํางานรวมถึงหน้าที%ความรับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรซึ%งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริษัท
เพื%อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัมิาตลอด  
 5.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ%งกบัความเป็นอิสระในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื%อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม  กรรมการบริษัททกุทา่นปฏิบตัหิน้าที%ด้วยความซื%อสตัย์สจุริต
และคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั โดยตระหนกัเสมอวา่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทําหน้าที%ในการ
สงัเกตการปฏิบตังิาน ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ และสนบัสนนุการดําเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด บริษัท
ได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําอยา่งน้อย 3 เดือนครั .ง โดยมีการกําหนดวาระการ
ประชมุชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงาน โดยได้จดัสง่หนงัสือเชิญประชมุ
พร้อมทั .งวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุก่อนเป็นระยะเวลาลว่งหน้า 7 วนัก่อน    การ
ประชมุทกุครั .ง เพื%อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  การ
ประชมุแตล่ะครั .งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั%วโมง โดยในปี 2555 ที%ผา่นมาได้มีการจดัประชมุ
คณะกรรมการบริษัททั .งสิ .น 11 ครั .ง (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อคณะกรรมการเรื%องการเข้าประชมุของ
คณะกรรมการบริษัทประจําปี 2555) 
 กรรมการบริษัททกุทา่นถือวา่เป็นหน้าที%ต้องเข้าร่วมประชมุทกุครั .ง ยกเว้นมีเหตจํุาเป็นที%ต้องลา
ประชมุ และในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครั .งได้เชิญผู้บริหารระดบัสงูของทกุสายงานเข้าร่วม
ประชมุ รวมทั .งได้เชิญผู้บริหารบริษัทในเรื%องที%เกี%ยวข้องเพื%อร่วมชี .แจงข้อมลูหรือให้ข้อมลูเพิ%มเตมิในฐานะ
ผู้ เกี%ยวข้องในเรื%องนั .นๆ โดยตรง เพื%อประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและเพื%อรับทราบการ
ทํางานของคณะกรรมการบริษัท 
 5.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้
อยา่งชดัเจนและโปร่งใส  โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพียงพอที%จะดแูลและ
รักษากรรมการที%มีคณุสมบตัิที%ต้องการ  และได้ขออนมุตัจิากที%ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว กรรมการที%ได้รับ
มอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท  กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี%ยง  และกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการจะได้รับ
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คา่ตอบแทนเพิ%มตามปริมาณงานที%เพิ%มขึ .น โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้
พิจารณาและนําเสนอจํานวนคา่ตอบแทนที%เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื%อเสนอตอ่ที%ประชมุสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปีเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัิขั .นสดุท้าย  ทั .งนี .  การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการตา่งๆ ของ
บริษัทในปี 2555 สามารถดรูายละเอียดในหวัข้อคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 5.6 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที%เข้ารับตําแหนง่ใหม ่โดยจดั
ให้มีการบรรยายสรุปให้แก่กรรมการใหมแ่ละจดัทําเอกสารสําคญัตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท ข้อบงัคบั ระเบียบ นโยบายที%สําคญั และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั .งข้อมลูเกี%ยวกบั
ข้อพงึปฏิบตัขิองกรรมการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. เพื%อให้สามารถ
ปฏิบตัหิน้าที%ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อยา่งครบถ้วน นอกจากนี .ยงัได้จดัทํารายงานสรุปภาพรวม
ทั .งหมดขององค์กรทั .งของบริษัทเองและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื%อการพฒันา
อยา่งตอ่เนื%อง  เพื%อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที% ความรับผิดชอบ พร้อมกนันี .ยงัสง่เสริม
ในด้านทกัษะในการปฏิบตัหิน้าที%ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จดั
ให้เข้าร่วมการสมัมนาที%จดัโดยหน่วยงานที%เกี%ยวข้อง เชน่ สมาคม สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 
และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น  
 นอกจากนี . บริษัทได้สง่ผู้ปฏิบตังิานที%เกี%ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท และ
หลกัสตูรอื%นๆ ที%เกี%ยวข้องที%จดัโดยสถาบนัและหนว่ยงานตา่งๆ ทั .งภาครัฐและภาคเอกชน เพื%อเสริมสร้างให้มี
ความรู้ความเข้าใจในหน้าที%ที%รับผิดชอบซึ%งจะชว่ยสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชดุยอ่ยให้ดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ที%อีกด้วย 
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9. การควบคุมภายใน 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั .งที% 10/2555 ซึ%งประชมุเมื%อวนัที% 12 พฤศจิกายน 2555 โดยมี     
คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายในของบริษัทในด้านตา่งๆ ทั .ง 5 ด้าน คือ  

องค์กรและสภาพแวดล้อม  
การบริหารความเสี%ยง   
การควบคมุการปฏิบตังิานของฝ่ายบริหาร  
ระบบสารสนเทศและการสื%อสารข้อมลู  
ระบบการติดตาม   

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา่บริษัทมีระบบควบคมุ
ภายในที%เพียงพอและสอดคล้องกบัแบบประเมินของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    
 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  ปัจจบุนัประกอบด้วยกรรมการ
อิสระที%มีคณุสมบติัตามข้อกําหนดและแนวทางปฏิบติัที%ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํานวน 3 คน ได้แก่  ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา   จนัทร์ฉาย   ประธานกรรมการตรวจสอบ  นายอรัญ   เพิ%มพิบูลย์  และ
นายชวลิต   อตัถศาสตร์   กรรมการตรวจสอบ   
 ในปี 2555  คณะกรรมการตรวจสอบจดัให้มีการประชมุ 10 ครั .ง   เป็นการร่วมประชมุกบัผู้บริหาร  ผู้สอบบญัชี  
และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม  เพื%อหารือและพิจารณาในเรื%องตา่งๆ   สรุปสาระสําคญัในการปฏิบติัหน้าที%ได้
ดงัตอ่ไปนี . 
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตร
มาสและงบการเงินประจําปีร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชี  ในเรื%องของนโยบายการบญัชีที%ใช้ รวมถึงการเปลี%ยนแปลง
ที%สําคญัในระหว่างปี ความถกูต้องเชื%อถือได้ของรายงานการเงินการบญัชี  การเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอและทันเวลา 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีตามหลกัการบญัชีที%รับรองทั%วไปและกฎระเบียบที%เกี%ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบ
การเงินดงักลา่ว เพื%อเป็นประโยชน์กบันกัลงทนุหรือผู้ ใช้งบการเงิน ในปีนี .คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชมุร่วมกบัผู้สอบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ  1 ครั .ง เพื%อรับทราบแนวทางและแผนการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชี 
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที%
เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที%เป็นสาระสําคญั มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที%
เปลี%ยนแปลงไปเพื%อให้การดําเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที%กําหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและ
กฎระเบียบที%เกี%ยวข้อง  
สอบทานระบบการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี%ยง 2 
ครั .ง เพื%อให้มั%นใจว่าบริษัทฯได้กําหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี%ยง รวมถึงระดบัความเสี%ยงที%ยอมรับได้อย่าง
เหมาะสมและชดัเจน และได้ชี .แจงให้ผู้บริหารและพนกังานได้ทราบอย่างทั%วถึง เพื%อนํากระบวนการบริหารความเสี%ยงไป
ปฏิบติัในบริษัทฯ 
การสอบทานรายการระหว่างกัน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทใน
กลุ่ม รายการระหว่างกลุ่มธุรกิจ เพื%อให้มั%นใจว่าบริษัทฯได้ดําเนินการตามเงื%อนไขปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอ   
การพิจารณาแต่งตั �งผู้สอบบญัชีประจาํปี 2556  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือก และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีบริษัท โดยเสนอแตง่ตั .งผู้สอบบญัชีของบริษัท เอ เอ็น เอส สอบบญัชี  จํากดั (ANS) เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี สิ .นสดุ ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2556 เพื%อนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท และที%
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาตอ่ไป 

                                                                      
      ------------------------------------------ 
      (ศ.กิตติคณุ ดร. อจัฉรา  จนัทร์ฉาย) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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10. รายการระหว่างกันที�เกี�ยวข้อง 
1) รายการที�บริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/นิติบุคคลที�มี 
ผลประโยชน์ร่วม 

ลักษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั (พัน

บาท) 

นโยบาย 
การกาํหนดราคา 

 

ปี 2555 

1. กิจการที%เกี%ยวข้องกนั1/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คา่เช่าวงจรสื%อสาร 
ระหวา่งประเทศ 
และในประเทศ 

41,844 ราคาตลาด 

รายได้จากการให้ 
บริการอินเทอร์เน็ต 
และสญัญาจ้าง 
ดําเนินการ 

5,588 ราคาตลาด 

2. บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั บริษัทร่วม รายได้จากการให้ 
บริการอินเทอร์เน็ต 

1,937 ราคาตลาด 

 

หมายเหต ุ: 1/ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(“สวทช.”) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จํากดั (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็น
สดัสว่นร้อยละ 17  ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมีผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท จงึถือวา่เป็นกิจการที%
เกี%ยวข้องกนั  
 
 2) รายการที�เป็นลูกหนี �และเจ้าหนี � ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 
 กิจการที%เกี%ยวข้องกนั1/    (หนว่ย : พนับาท) 
  - ลกูหนี .การค้า            2,350 
  - รายได้จากการให้บริการที%ยงัไมเ่รียกเก็บ    0 
  - เจ้าหนี .การค้า              797 
 บริษัท เน็ตเบย์    (หนว่ย : พนับาท) 
  - ลกูหนี .การค้า      0 
  

3) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจทั%วไปในการให้บริการ
เชื%อมตอ่อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน  ซึ%งบริษัทได้คํานงึถึงความจําเป็นและความเหมาะสมเพื%อประโยชน์สงูสดุ
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ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจา่ยคา่ตอบแทนในราคาตลาดที%ยตุธิรรมตามที%แสดง
ในตารางข้างต้น 
 
 4) มาตรการหรือขั �นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 ขั .นตอนการอนมุตักิารทํารายการระหว่างกนับริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกาศคําสั%งหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยผู้ ที%มี
สว่นได้ เสียในการทํารายการใดๆ ไมมี่สิทธิออกเสียงอนมุตักิารทํารายการนั .นๆ ทั .งนี . บริษัทได้กําหนด
มาตรการดงักล่าว ในข้อบงัคบัของบริษัท 
 
 5) นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนาคต รายการระหว่างกนัดงักล่าวจะยงัคงเกิดขึ .นอยา่งตอ่เนื%อง โดยบริษัทได้แตง่ตั .ง
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที%เกิดรายการ
เกี%ยวโยง หรือรายการที%อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน นอกจากนี . บริษัท
มีมาตรการและขั .นตอนการอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต  โดยเลือกดําเนินการตามวิธี
ดงัตอ่ไปนี . 

• ดําเนินการให้เป็นไปตามลกัษณะธุรกิจการค้าปกตทิั%วไป 
• อนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยคณะกรรมการบริษัท (ตามความจําเป็น) 
• เปิดเผยรายการที%เกี%ยวโยงกนัตามกฎระเบียบของสํานกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์แหง่

ประเทศไทย 
• เปิดเผยมาตรฐานการบญัชีที%กําหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

 

6) มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 
• บริษัทมีข้อกําหนดที%ชดัเจนเกี%ยวกบัรายการระหวา่งกนัในข้อบงัคบัของบริษัท โดยกรรมการซึ%งมี

สว่นได้เสียในเรื%องใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื%องนั .น 
• บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมลูคา่ของรายการระหวา่งกนั พร้อมทั .งเหตผุลในการเลือกทํารายการ

ดงักลา่วตอ่ที%ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจําปี  
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11. ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
 11.1 งบการเงนิรวม 
 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที%นําเสนอประกอบด้วย  ผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
สําหรับปีสิ .นสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2555  ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั%น 
จํากดั  ที%ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั  และ
แสดงเปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับปี  สิ .นสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2554 และ 31 
ธนัวาคม 2553  ที%ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั 
จํากดั เชน่กนั 
 

สรุปรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ .นสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2555  และ งบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที%นํามาเปรียบเทียบ สําหรับปีสิ .นสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2554 และ 
2553  ซึ%งตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั ได้แสดง
ความเห็นแบบไมมี่เงื%อนไขตามรายงานลงวนัที% 27 กมุภาพนัธ์ 2556 27 กมุภาพนัธ์ 2555  และ 25 
กมุภาพนัธ์ 2554 ตามลําดบั วา่งบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที% 31 ธนัวาคม 2555 2554 
และ 2553 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปีสิ .นสดุวนัที% 31 ธนัวาคม 2555  2554 และ 2553 
โดยถกูต้องตามที%ควรในสาระสําคญัตามหลกัการบญัชีที%รับรองทั%วไป 
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ตารางสรุปงบการเงนิรวม  

• งบแสดงฐานะการเงนิ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555 2554 และ 2553 
              (หนว่ย : พนับาท) 

งบดุล ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 46,351 7.41% 122,742 19.29 145,788 20.17 
เงินลงทนุชั%วคราว             
     เงินลงทนุระยะสั .น  4,658 0.74% 38,255 6.01 169,891 23.5 
     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื%อขาย 187,289 29.92% 230,741 36.26 99,563 13.77 
ลกูหนี .การค้า             
     กิจการที%เกี%ยวข้องกนั 2,335 0.37% 2,502 0.39 8,454 1.17 
     กิจการที%ไมเ่กี%ยวข้องกนั 82,674 13.21% 35,389 5.56 51,189 7.08 

รายได้จากการให้บริการที%ยงัไมเ่รียกเก็บ     - - 57,750 7.99 

ลกูหนี .และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที%ไมเ่กี%ยวข้องกนั     9,651 1.52 - - 

สนิค้าคงเหลอื 6,451 1.03% 4,868 0.76 2,831 0.39 
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื%น 45,974 7.35% 41,096 6.46 40,466 5.6 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 375,732 60.03% 485,245 76.24 575,933 79.67 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

ลกูหนี .ตามสญัญาเชา่การเงิน - สทุธิจากสว่นที%ถึง
กําหนดชําระภายในหนึ%งปีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที%ไม่
เกี%ยวข้องกนั 

1,224 0.20% 1,224 0.19 1,296 0.18 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 45,756 7.31% 35,117 5.52 33,990 4.7 
สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์ - สทุธิ 146,782 23.45% 67603 10.62 48,279 6.68 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 19,884 3.18% 11,597 1.82 14,422 2 
สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 21,396 3.42% 20,064 3.15 33,380 4.62 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื%น 15,122 2.42% 15,583 2.45 15,575 2.15 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 250,164 39.97% 151,188 23.76 146,941 20.33 

รวมสินทรัพย์ 625,896 100.00% 636,434 100 722,875 100 
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 (หนว่ย : พนับาท) 
งบดุล (ต่อ) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

หนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น             

หนี �สินหมุนเวียน             
เจ้าหนี .การค้า              
     กิจการที%เกี%ยวข้องกนั 798 0.13% 5,039 0.79 9,796 1.36 
     กิจการที%ไมเ่กี%ยวข้องกนั 120,908 19.32% 121,549 19.1 86,902 12.02 
ต้นทนุคา่บริการที%ยงัไมเ่รียกเก็บ - - - - 20,319 2.81 
รายได้คา่บริการรับลว่งหน้า 2,041 0.33% 3,422 0.54 6,898 0.95 
หนี .สนิหมนุเวียนอื%น 6,095 0.97% 11,691 1.84 3,018 1.8 
รวมหนี �สินหมุนเวียน 129,842 20.74% 141,701 22.26 136,933 18.94 

หนี �สินไม่หมุนเวียน             

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,786 0.92% 4,390 0.69 - - 

หนี .สนิอื%น 207 0.03% 207 0.03 232 0.03 

รวมหนี �สินไม่หมุนเวียน 5,993 0.96% 4,597 0.72 232 0.03 

รวมหนี �สิน 135,835 21.70% 146,298 22.99 137,165 18.97 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น 250,021 39.95% 250,021 39.28 250,021 34.59 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272,134 43.48% 272,134 42.76 272,134 37.65 
ผลขาดทนุที%ยงัไมเ่กิดขึ .นจริง – สว่นตํ%ากวา่ทนุจาก
การเปลี%ยนแปลงมลูคา่เงินลงทนุ 

1,369 0.22% -456 -0.07 -34 - 

กําไรสะสม             

     จดัสรรแล้ว - สาํรองตามกฎหมาย 24,871 3.97% 24,689 3.88 24,689 3.42 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร -58,334 -9.32% -56,252 -8.84 38,900 5.38 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ 490,061 78.30% 490,135 77.01 585,710 81.03 

สว่นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย 0.09 - 0.09 - 0.09 - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  490,061 78.30% 490,136 77.01 585,710 81.03 

รวมหนี �สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 625,896 100.00% 636,434 100 722,875 100 
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ข) งบกาํไรขาดทุนสาํหรับแต่ละปี สิ �นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2554, 2553 และ 2552 
                                                                                                                                     (หนว่ย : พนับาท) 

งบกาํไรขาดทุน ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 296,329 98.31% 285,719 94.7 385,677 95.44 

รายได้จากการขาย 5,107 1.69% 15,982 5.3 18,410 4.56 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 301,436 100.00% 301,701 100 404,087 100 

ต้นทนุในการให้บริการ 226,519 75.15% 277,961 75.56 277,296 68.62 

ต้นทนุขาย 3,917 1.30% 13,072 4.33 14,661 3.63 

รวมต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย -230,436 -76.45% -241,033 -79.89 -291,957 -72.25 

กาํไรขั �นต้น 71,000 23.55% 60,668 20.11 112,130 27.75 

รายได้อื%น 19,201 6.37% 11,370 3.77 6,017 1.49 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 90,201 29.92% 72,038 23.88 118,147 29.24 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 43,703 14.50% 40,948 13.57 61,832 15.3 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 60,826 20.18% 110,434 36.6 89,675 22.19 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไรจาก
บริษัทร่วม -14,328 -4.75% -79,344 -26.3 -33,359 -8.26 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 10,639 3.53% 10,827 3.59 12,610 3.12 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิ
และภาษีเงนิได้นิติบุคคล -3,689 -1.22% -68,517 -22.71 -20,749 -5.13 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้นิติบุคคล -3,689 -1.22% -68,517 -22.71 -20,749 -5.13 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล 1,789 0.59% -15,141 -5.02 8,041 1.99 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ -1,900 -0.63% -83,659 -27.73 -12,708 -3.14 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             

สว่นที%เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -1,900 -0.63% -83,659 -27.73 -12,708 -3.14 

สว่นที%เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยของบริษัทยอ่ย  
-1 N/A 3 N/A 6 N/A 

(หนว่ย : บาท) 

ขาดทุนสุทธิ -1,900   -83,659 -27.73 -12,708 -3.14 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั �นพื �นฐาน             

กําไร (ขาดทนุ )สทุธิสาํหรับปี (บาท) -0.01 - -0.33 - -0.05 - 
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(ค) งบกระแสเงินสด สาํหรับแต่ละปี สิ �นสุดวันที� วันที� 31 ธันวาคม 2555, 2554 และ 2553 
  (หนว่ย : พนับาท) 

งบกระแสเงนิสด ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 
   

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิก่อนภาษี -3,689 -68,517 -20,750 
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

   
จากกิจกรรมดําเนินงาน 

   
   สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุบริษัทร่วม -10,639 -10,827 -12,610 

   คา่เสื%อมราคาและคา่ตดัจําหนา่ย 21,347 16,880 19,059 

   ตดัจําหนา่ยคา่เบี .ยประกนั 1,063 1,162 1,110 

   โอนกลบัหนี .สญูและหนี .สงสยัจะสญู  10,006 -8,944 -95 

   ขาดทนุจากการตดัจําหนา่ยสนิค้าคงเหลอื - 843 - 

   (กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ -346 -4 -53 

   ตดัจําหนา่ยดอกเบี .ยรับรอตดับญัชีเป็นรายได้ 
  

- 

ประมาณการหนี .สนิที%อาจจะเกิดขึ .น -212 2,407 
 

   ประมาณการต้นทนุคา่บริการอื%น -3,182 5,201 - 
   โอนกลบัสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,396 -1,315 - 

   รายได้ดอกเบี .ย -6,276 -6,564 -4,853 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง 
   

ของสินทรัพย์และหนี �สินดาํเนินงาน -3,845 -69,679 -18,192 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ%มขึ .น) ลดลง 
   

      ลกูหนี .การค้า -39,483 22,215 -5,140 
      รายได้จากการให้บริการที%ยงัไมเ่รียกเก็บ - 57,750 83,870 
      ลกูหนี .ตามสญัญาเชา่การเงิน - 72 1,116 

      สนิค้าคงเหลอื -1,583 -2,880 -1,920 

      สนิทรัพย์หมนุเวียนอื%น -611 -167 -334 

      สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื%น 461 -8 2,111 
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ) ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 

หนี .สนิดําเนินงานเพิ%มขึ .น (ลดลง)       

   เจ้าหนี .การค้า -18,858 10,122) -26535 
   เจ้าหนี .การค้าที%ยงัไมเ่รียกเก็บ - -20,319 -12,709 
   รายได้คา่บริการรับลว่งหน้า -1,381 -3,477 -1,316 

   หนี .สนิหมนุเวียนอื%น -2,202 -8934 3,431 

   หนี .สนิไมห่มนุเวียนอื%น - -25 -75 
เงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน -67,500 -15,328 24,307 
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี .ย 6,056 5,949 5,526 
จ่ายภาษีเงินได้นิติบคุคล -5,330 -2,181 -201 
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน -66,774 -11,560 -29,632 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทนุระยะสั .น (เพิ%มขึ .น) ลดลง 25,596 131,637 -17 

เงินฝากธนาคารและเงินลงทนุชั%วคราวที%ติดภาระคํ .าประกนั (เพิ%มขึ .น) ลดลง 8,000 - 7,408 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื%อขายเพิ%มขึ .น 
 

12,597 -131,716 -99,596 

เงินสดจา่ยเพื%อลงทนุในบริษัทร่วม -16,000 - - 

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 16,000 9,700 10,140 

เงินสดจา่ยเพื%อซื .ออปุกรณ์ -79,853 -13,284 -11,172 
เงินสดจา่ยเพื%อสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน -11,508 -330 -1,689 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์ 653 7 130 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน -9,618 -3,986 -94,796 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       
เงินปันผลจ่าย - -7,500 -12,500 

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ - -7,500 -12,500 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ �น (ลดลง) -76,392 -23,046 -77,664 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิต้นปี 122,742 145,788 223,452 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิปลายปี 46,350 122,742 145788 

รายการที�ไม่ใช่เงนิสดที�มีสาระสาํคัญ    

ลกูหนี .และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที%ไมเ่กี%ยวข้องกนัเพิ%มขึ .นจากการ 
โอนกลบัคา่เผื%อหนี .สงสยัจะสญู 

- -9651 - 

หนี .สนิเพิ%มขึ .นจากการซื .อสนิทรัพย์ถาวร 17,760 19,768 - 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนลดลงจากการโอนไปเป็นลกูหนี .อื%น    
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 (ง) อัตราส่วนทางการเงินที�สาํคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2555 2554 2553 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratios)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 2.89 3.42 4.21 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 2.49 3.02 3.89 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)       

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี .การค้า (เทา่)  4.95 6.56 7.09 

ระยะเวลาเก็บหนี .เฉลี%ย (วนั)   74 56 51 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (เทา่) 2.61 4.41 6.23 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.51 0.46 0.54 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)       

อตัราสว่นหนี .สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 0.28 0.3 0.23 

อตัราสว่นหนี .สนิตอ่สนิทรัพย์ (เทา่) 0.22 0.23 0.19 

อตัราการจ่ายเงินปันผล (%) 1/ N/A N/A N/A 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากําไรขั .นต้น (%) 23.55 20.11 27.75 

อตัรากําไรสทุธิ (%)   -0.59 -26.72 -3.1 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -4.75 -26.3 -8.26 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)   -0.58 -10.08 -2.75 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -0.39 -15.55 -2.12 

ข้อมูลต่อหุ้น         

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)  1.96 1.96 2.34 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นสามญั (บาท) 2/ -0.01 -0.33 -0.05 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท) 1/, 2/ N/A N/A 0.03 
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หมายเหตุ :   1/- ปี 2553 มีการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท โดยจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นเมื%อวนัที% 
  13 พฤษภาคม 2554  
  2/- คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี%ยถ่วงนํ .าหนกัที%ออกจําหนา่ยและได้รับชําระแล้ว
ระหวา่งงวด 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)  
 บริษัทจา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ให้แก่ 

• ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในรอบปีบญัชีที%ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 950,000 บาท 

• ผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อย ในรอบปีบญัชีที%ผ่านมามีจํานวนเงินรวม 84,000 บาท 
 
2. ค่าบริการอื�น (non-audit fee) 

• ไมมี่ 
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12. ข้อมูลอื�นที�เกี�ยวข้อง 
 
- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 1 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี�ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท  ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555  

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. ศ. ดร.ไพรัช  ธชัยพงษ์ 
•  ประธานกรรมการ   
•  ประธานกรรมการบริหาร 

68 คุณวุฒกิารศึกษา 
 •••• ปริญญาเอก  
สาขาอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ สหราชอาณาจกัร 
ประวัตกิารอบรม 
 • หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP)  
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2544 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั  
2548 – ปัจจบุนั  
 

 
 

• ประธานกรรมการ  
• ประธานกรรมการบริหาร    
• ประธานกรรมการ  
• ที%ปรึกษาอาวโุส   
 
 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บจก. เน็ตเบย์ 
• สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

2. ดร.ทวีศกัดิk  กออนนัตกลู   

•  กรรมการ    
•  รองประธานกรรมการบริหาร   
•  กรรมการบริหารความเสี%ยง 
•  ที%ปรึกษา คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
กรรมการผู้จดัการ 

59 คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปริญญาเอก  
สาขา Digital Communication  
Imperial College of Science and 
Technology มหาวิทยาลยัลอนดอน สหราช
อาณาจกัร 
ประวัตกิารอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP)  

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2544 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 
 
2552-2553 
 
2551 – ปัจจบุนั  
2550 –  2554 
2553 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2549 – 2553 

• กรรมการ 
• ที%ปรึกษา คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
• รองประธานกรรมการบริหาร 
• ประธานกรรมการบริหารความเสี%ยง 
• ผู้อํานวยการ 
 
 

 

 

• รองผู้อํานวยการ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 
• สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชาติ



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี 

3. นายสมศกัดิk มหาวิริโย 
•  กรรมการ  
•  กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

50 คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปริญญาโท บธ.ม. / การตลาด มหาวิทยาลยั
เอเชียอาคเนย์    

• ปริญญาตรี ศศ.บ. / การจดัการทั%วไป วค.
นครปฐม 
ประวัตกิารอบรม 
• Pro-active Management Program for Vice 
President สถาบนัวิชาการทีโอที 
• การบริหารจดัการความมั%นคงแห่งชาติ (บมช.)
สถาบนัการขา่วกรอง 

- - 2555 – ปัจจบุนั  
2555 – ปัจจบุนั 
 
2555 –  ปัจจบุนั 
 
2553 – 2555 
 
2551 - 2553 
 

• กรรมการ 
• กรรมการประเมินผล 
การปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ที%ปรึกษา
อาวโุส 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ภาคขาย
และบริการภมูิภาคที% 2 
• ผู้จดัการฝ่ายขายและบริการลกูค้า
ภมูิภาคที% 1.2  

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• บมจ. ทีโอที 
 
• บมจ. ทีโอที 
 
• บมจ. ทีโอที 

4. ดร.กําธร ไวทยกลุ 
•  กรรมการ 

54 คุณวุฒกิารศึกษา 
• Diplome de Docteur, Computer, 
L’Universite  Paris VI, France 
• Mastere, Data Communication, Ecole 
Nationale  Superieure  Des 
Telecommunications, France 
• วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบงั 
ประวตัิการอบรม 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director 
Certification Program (DCP) จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- - 2555 – ปัจจบุนั
2555 – ปัจจบุนั 
 
2553 
 
2552  
 
 
2550 
 
 

• กรรมการ 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ที%ปรึกษา
อาวโุส  
•รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจ 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
บริหารสื%อสารไร้สายและบริการเพื%อ
สงัคม 
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สํานกั
วิศวกรรม สายงานโครงขา่ย  

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
• บมจ.ทีโอที 
 

• บมจ.ทีโอที 
 
• บมจ.ทีโอที 
 
 
• บมจ.ทีโอที 
 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Financial 
Statement for Directors (FSD) จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) 

5. นางสาวธนัวดี  วงศ์ธีรฤทธิk 
•  กรรมการ 
•  กรรมการประเมินผลการ 
ปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 

51 คุณวุฒกิารศึกษา 
•  ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
University of Miami, U.S.A 
ประวัตกิารอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program (DAP) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2552 – ปัจจบุนั  
2552 – ปัจจบุนั 
 
ปัจจบุนั 
 
2552 – 2555 
 
2551 – 2552 
 
2550 

• กรรมการ  
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน
ของกรรมการผู้จดัการ 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

สายงานกลยทุธ์องค์กร 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธุรกิจโทรศพัท์ 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงาน
ธุรกิจสื%อสารไร้สาย 
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธุรกิจซีดีเอม็เอ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• บมจ. กสท โทรคมนาคม 

 

• บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
• บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
•  บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 

6. นายอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ 
•  กรรมการ 

41 คุณวุฒกิารศึกษา 
•  M.Engineering  
(Electrical – Communications)  
Cornell University U.S.A 
ประวัตกิารอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program (DAP) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2552 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
 
 
2552 – 2556 
 
2551 – 2552 
 
2550 – 2551 

• กรรมการ 

• ผู้จดัการฝ่าย 10  
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื%อบริหาร
องค์กร   
• ผู้จดัการฝ่าย 10  
ฝ่ายโครงขา่ยระหวา่ประเทศ 
• ผู้จดัการฝ่าย 10  
ฝ่ายวิศวกรรมโครงขา่ย    
• ผู้จดัการฝ่าย 10  
ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 

 

 

• บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
• บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 
• บมจ. กสท โทรคมนาคม 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

7. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย   
•  กรรมการ  
•  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

64 คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปริญญาเอก  
สาขา Quantitative Business Analysis 
Arizona State University, สหรัฐอเมริกา 
ประวัตกิารอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) และ
Audit Committee Program (ACP) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2549 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั  
2549 – ปัจจบุนั 
 
2551-ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2548 –  ปัจจบุนั 

• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 
• ศาสตราจารย์กิตติคณุ หลกัสตูร
เทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม 
• ผู้จดัการโครงการ  

 

• กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
• กรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
• มลูนิธิเพื%อการศกึษาแห่งประเทศ
ไทย 
• บมจ.ไดเมท (สยาม) 
 
• บมจ.แพน  อาร์ซี 

8. นายอรัญ  เพิ%มพิบลูย์ 
•  กรรมการอิสระ 
•  ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน 
•  กรรมการตรวจสอบ 

69 คุณวุฒกิารศึกษา 
•  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 
•  ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้าสื%อสาร 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรม 
•  หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP)  

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย(IOD) 

- - 2548 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 
2546 – 2547 
 
 

• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน  
• กรรมการตรวจสอบ 
• รักษาการกรรมการ 
ผู้จดัการใหญ่ 
 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.ทีโอที  
 
 

9. นายชวลิต  อตัถศาสตร์ 
•  กรรมการอิสระ  
•  กรรมการตรวจสอบ  
•  กรรมการสรรหาและกําหนด 

64 คุณวุฒกิารศึกษา 

• เนติบณัฑิตองักฤษ Gray’s Inn,  
   สหราชอาณาจกัร 
• เนติบณัฑิตไทย เนติบณัฑิตยสภา 

- - 2552 – ปัจจบุนั 
 
 
 

• กรรมการอิสระ  
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการสรรหาและ 
กําหนดคา่ตอบแทน 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

คา่ตอบแทน • นิติศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยม) 
   จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

2548 – ปัจจบุนั 
2548 – ปัจจบุนั 

• Managing Partner 
• Managing Partner 

• บจก.ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ 
• บจก.สํานกักฎหมายสยามซิตี . 

10. นางสาววิลาวรรณ วนดรุงค์   
วรรณ 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการประเมินผล 
การปฏิบตัิงานของกรรมการ 
ผู้จดัการ 

65 คุณวุฒกิารศึกษา 
•   ปริญญาตรี พาณิชยศาสฅร์และการบญัชี  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัตกิารอบรม 
•  หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Director Accreditation Program (DAP)  
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2553 – ปัจจบุนั 
 
 
2554-ปัจจบุนั 
 
2549 - 2553 
2548 – 2550 

• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการบริหาร 
 
•  ที%ปรึกษา  
•  ที%ปรึกษา   
 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
• สํานกังานพฒันาธุรกรรมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
•  บริษัท National ITMX จํากดั 
•  ธนาคารกรุงศรีอยธุยา และ 
บริษัทในเครือ 

11. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 

•  กรรมการ  
•  ประธานกรรมการบริหารความ
เสี%ยง 

58 คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)  
สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 
U.S.A 
• ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
สาขาวิชาเอก Data Communication, 
University of Wisconsin, Milwaukee, 
Wisconsin, U.S.A 

0.02 - 2552 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั 
2552 – 2554 
2553 – 2555 
 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2546 – ปัจจบุนั 
 

• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการบริหารความเสี%ยง 
• กรรมการบริหารความเสี%ยง 
• กรรมการบริษัท 
 
• ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 
•  กรรมการอิสระ และ สมาชิก
คณะกรรมการตรวจสอบ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซลั
แทนต์ กรุ๊ป จํากดั 
• บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี% จํากดั 
(มหาชน) 
•  กลุม่บริษัท ACAP Advisory 
Group 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

ประวัตกิารอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP) และ 
Audit Committee Program (ACP) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

2545 – ปัจจบุนั 
 

• Chief Information Officer  
 

•  บจก. ไทยสมาร์ทคาร์ด 
 

12. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร 
•  กรรมการ  
•  กรรมการสรรหาและกําหนด 
คา่ตอบแทน 
• กรรมการบริหาร 

65 คุณวุฒกิารศึกษา 
•  ปริญญาโท  
สาขา Computer and Information Science  
Syracuse University, สหรัฐอเมริกา 
ประวตัิการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Director Certification Program (DCP)  

จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และ Audit Committee Program 
(ACP) จดัโดยสมาคมสง่เสริสถาบนักรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

0.07 - 2544 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั  
2549 – ปัจจบุนั 
 
 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการสรรหาและกําหนด
คา่ตอบแทน 
 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

14. นางมรกต  กลุธรรมโยธิน 
•    กรรมการ 
•    กรรมการบริหารความเสี%ยง 
•    กรรมการบริหาร 
•    รองกรรมการผู้จดัการ 
•     รักษาการกรรมการผู้จดัการ 

46 คุณวุฒกิารศึกษา 
•  ปริญญาโท สาขา Computer Science 
University of Missouri Columbia, U.S.A 
•  ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัตกิารอบรม 
•  หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

0.16 - 2555 – ปัจจบุนั 
2546 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั 
2542 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั  
 

• รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
•  กรรมการ 
•  กรรมการบริหาร 
•  กรรมการบริหารความเสี%ยง 
•  รองกรรมการผู้จดัการ 
•  ประธานกรรมการ 
 

•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
•  บจก. แมนดาลา คอมมนูิเคชั%น 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

ชื%อ – นามสกลุ 
ตําแหน่ง 

อาย ุ
(ปี) 

คณุวฒุิการศกึษา / ประวตัิการอบรม 
สดัสว่นการ
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ความสมัพนัธ์
ทางครอบครัว

ระหวา่ง 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

Director Accreditation Program (DAP), 
Company Secretary Program (CSP) และ 

Effective Minutes Taking (EMT) 
จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) 

16. นายวลัล์ชยั  เวชชีวะดํารงค์  
•  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 

39 คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
2550 – 2554 
2550 – 2554  

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
• ผู้อํานวยการอาวโุส 
• รองกรรมการผู้จดัการ 
• ผู้อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บจก. วอลล์ เทคโนโลยี 
• บจก. วอลล์ เทคโนโลยี 

17. นายศกัดิkนนท์  กงัสมัฤทธิk  
•  ผู้อํานวยการอาวโุส 

46 คุณวุฒกิารศึกษา 
•  ปริญญาโท สาขาบริหารจดัการสารสนเทศ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- - 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
2550 – 2554 

• ผู้อํานวยการอาวโุส 
• ผู้อํานวยการ  
• ที%ปรึกษาอาวโุส  

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

18. นางสาวมนสันนัท์ นิยมสขุนิ
รันดร์ 
• ผู้อํานวยการ 

37 คุณวุฒกิารศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- - 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555  
 
2550 – 2554 

• ผู้อํานวยการ 
• ผู้จดัการสว่นรายงานการเงิน
ภายในประเทศ 
• เจ้าหน้าที%วิเคราะห์ทางบญัชี และ
การเงิน  

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• ธนาคารซิตี .แบงก์ 

 

• บริษัท ชลมัเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ 
จํากดั 

 
 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2555 

เอกสารแนบ 1 

 

 

เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุมในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จาํกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2555  
 

 

รายชื%อ 
บมจ. อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. แมนดาลา 
คอมมนิูเคชั%น 

บจก. เน็ตเบย์ 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ C  C 
2. นายอรัญ เพิ%มพิบลูย์ D   
3. ดร. ทวีศกัดิk กออนนัตกลู D   
4. ศ. กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย D   
5. นายสหสั ตรีทิพยบตุร D   
6. นายสมศกัดิk มหาวิริโย D   
7. นายกําธร ไวทยกลุ D   
8. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิk D   
9. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ D   
10. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ D   
11. นายชวลิต อตัถศาสตร์ D   
12. นางสาววิลาวรรณ  วนดรุงค์วรรณ D   
13. นางมรกต กลุธรรมโยธิน AMD, D, M C  
14. นายศกัดิkนนท์ กงัสมัฤทธิk  M   
15. นางสาวมนสันนัท์ นิยมสขุนิรันดร์  M   
 

หมายเหตุ  :  C = ประธานกรรมการ AMD = รักษาการกรรมการผู้จดัการ  
 D = กรรมการ M = ผู้บริหาร 
  

 

 


