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ส่วนที� 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื 4นฐานด้าน
ไอซีทีแบบครบวงจร สําหรับธุรกิจและผู้ ที(ต้องการนําไอซีทีมาเป็นเครื(องมือเพื(อเสริมสร้างความสามารถใน
การแขง่ขนัทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลมุตั 4งแตบ่ริการเชื(อมตอ่เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตเตม็รูปแบบ 
การให้บริการศนูย์ข้อมลูพร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ สําหรับผู้ ที(ต้องการบริการที(มีประสิทธิภาพและมาตรฐานใน
ระดบัสากลไปจนถึงการนําเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing เพื(อใช้เป็นเครื(องมือในการเพิ(ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสําหรับธุรกิจ 
 บริษัทได้ก่อตั 4งมาตั 4งแตว่นัที( 1 มีนาคม 2538 ในชื(อของ ศนูย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ(งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทั(งเมื(อวนัที( 
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมตใิห้ดําเนินการจดัตั 4งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื(อ
วนัที( 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทนุชําระแล้วเทา่กบั 16 ล้านบาท มลูคา่ที(ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัท
ได้รับอนมุตัจิากการสื(อสารแหง่ประเทศไทย (ในขณะนั 4น) เมื(อวนัที( 9 ตลุาคม 2540 ให้ดําเนินการเป็นผู้ให้
บริการเชื(อมตอ่อินเทอร์เน็ตแก่ลกูค้าประเภทนิตบิคุคลหรือองค์กรและประเภทบคุคลโดยไมมี่การสิ 4นสดุของ
อายกุารได้สิทธิดําเนินการดงักลา่ว ตอ่มาในวนัที( 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
และเพิ(มทนุจดทะเบียนตามมตคิณะรัฐมนตรี โดยเข้าทําการซื 4อขายในตลาดหลกัทรัพย์ตั 4งแตว่นัที( 14 
พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกชําระแล้ว 250.02 ล้านบาท โดยมี
จํานวนหุ้นทั 4งสิ 4น 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 

 บริษัทให้บริการโครงสร้างพื 4นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบง่เป็น 4 สว่น ดงันี 4 
1. บริการเชื(อมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet access )  
2. บริการ Co-Location 
3. บริการ Cloud Solutions 
4. บริการ EDC Network Pool 
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1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

• เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื 4นฐานด้าน ICT ชั 4นนํา มีความนา่เชื(อถือ มีคณุภาพในระดบั 
มาตรฐานสากล 

ภารกิจ (Mission) 
• มุง่มั(นสร้างความพงึพอใจและความผกูพนัแก่ลกูค้าโดยการนําเสนอบริการโครงสร้างพื 4นฐานที(

มีความปลอดภยัและมีคณุภาพในระดบัมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทาง
ธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม 

• ดําเนินธุรกิจที(สามารถสร้างผลตอบแทนที(ดีและมีการขยายธุรกิจให้เตบิโตตอ่เนื(องอย่างยั(งยืน  
• เป็นสมาชิกที(ดีของสงัคม ใส่ใจตอ่สิ(งแวดล้อม 

คุณค่าหลัก (Core Value) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ประกอบกิจการในลกัษณะที(ใช้นวตักรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี(ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยคํานงึถึงประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุฝ่าย
ของบริษัทเพื(อสร้างความมั(นคงที(ยั(งยืนบนคณุคา่หลกั 4 ประการ ดงันี 4 

1. นวัตกรรม (Innovation) เรายกย่องและรับฟังความคิดทกุความคิดเพื(อพฒันาทางออกที(ดีขึ 4น
และตอบสนองตอ่ความต้องการของลกูค้าได้ดีขึ 4น นวตักรรมมีความหมายกว้างกวา่การสร้าง
สินค้าหรือบริการที(ดีขึ 4น แตย่งัรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยูใ่นระดบัที( 
นา่พอใจอีกด้วย นวตักรรมเป็นหน้าที(ของบคุลากรของบริษัททกุคน 

2. ความเป็นกลาง (Neutral) เราเชื(อวา่บริษัทสามารถเตบิโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้ มีสว่น
เกี(ยวข้องทั 4งผู้ ถือหุ้น ลกูค้า พนกังาน พนัธมิตร คูค้่าและสงัคมไทยโดยรวม บริษัทพยายามที(สดุ
ที(จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้ มีสว่นเกี(ยวข้องทกุด้าน 

3. ความกระตือรือร้น (Energetic)  เราใช้ประโยชน์สงูสดุจากความหลากหลายทาง
ประสบการณ์ของบคุลากร กิจการของบริษัทประสบความสําเร็จโดยการสื(อสาร แลกเปลี(ยน
ความคดิเห็น การทํางานทั 4งร่วมกนัและกบัลกูค้า มีความตื(นตวัตอ่ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื(อ
ตอบสนองกบัลกูค้าทั 4งภายในและภายนอกด้วยความรู้สึกกระตือรือล้น ทํางานตรงตามเวลาที(
กําหนดอย่างตอ่เนื(องและทําให้มั(นใจวา่ การดําเนินภารกิจของเราจะเสร็จอย่างรวดเร็ว 
เพื(อที(จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าของเราในปัจจบุนัและในอนาคต 

4. ความซื�อสัตย์เชื�อถือได้และการยดึมั�นในคุณธรรม (Trustworthy) บคุลากรของบริษัท
ปฏิบตัิตนอยา่งมืออาชีพที(มีความซื(อสตัย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื(อถือได้ตลอดเวลาใน
ทกุกรณี บริษัทจะไมเ่กี(ยวข้องกบัความไมถ่กูต้อง เราเชื(อวา่การทําธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมาก็
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สามารถนําพาองค์กรไปสูค่วามสําเร็จได้ บริษัทปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางการค้าด้วยความเป็นธรรม
ตามหลกัของการแขง่ขนัเสรีซึ(งจะนําประโยชน์สูผู่้บริโภค 

กลยุทธ์ 
1. รักษาความเชื(อมั(นและความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรและลกูค้า 
2. มีความเป็นกลางกบัทกุ network providers  
3. เป็นพนัธมิตรกบัผู้พฒันาในประเทศและเจ้าของผลิตภณัฑ์ตา่งประเทศ เพื(อสร้างเป็น value 

added services on cloud ไปนําเสนอลกูค้า 
4. ปรับปรุงมาตรฐานเรื(อง cloud security ตอ่ไปจนถึงขั 4นสงูสดุ (ISOmnoop, CSA STAR p, 

STARm, STARs) 

1.2 การเปลี�ยนแปลงและพัฒนาการที�สาํคัญในช่วง 3 ปีที�ผ่านมา 
ปี 2557 
 บริษัทได้ร่วมกบั บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จํากดั เป็นพนัธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการ 

Cloud Solution ด้วยการใช้งานผลิตภณัฑ์และโซลชูั(นบนระบบคลาวด์เพื(อองค์กรของบริษัทเน็ตแอพฯ
เพื(อให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สงูสดุ  โดยบริษัทเน็ตแอพฯได้สร้างสรรค์ระบบการบริหารจดัเก็บข้อมลูและ
โซลชูั(นเพื(อให้ลกูค้าของบริษัทสามารถจดัเก็บและปอ้งกนัข้อมลูได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยทีมงาน
ผู้ เชี(ยวชาญซึ(งผา่นการอบรมอยา่งเคร่งครัด  

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการ Cloud Service ชื(อ Cloud Master Service 
Provider Certification (CMSP)  จากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จํากดั  มีระยะเวลาการรับรอง 1 ปี นบัตั 4งแต่
วนัที( 19 ธนัวาคม 2557 ถึงวนัที( 18 ธนัวาคม 2558  ด้วยใบรับรองดงักล่าวของบริษัทซิสโก้ฯ คือเครื(อง
ยืนยนัถึงความสามารถของบริษัทในการจําหนา่ย นําเสนอบริการคลาวด์และบริการเอาต์ซอร์ส เพื(อนํา
สินค้าบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดและรับรองด้วยประสบการณ์ความเป็นผู้ เชี(ยวชาญในธุรกิจคลาวด์ รวมถึงมี
การลงทนุพฒันานวตักรรมเทคโนโลยีอยา่งตอ่เนื(องเพื(อผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้า อีกทั 4งชว่ยสร้างความ
เชื(อมั(นด้วยบริการที(มีคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล สง่ผลให้บริษัทสามารถขยายฐานตลาดของลกูค้าและ
มีรายได้เพิ(มมากขึ 4น 

 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้านการบริหารจดัการสารสนเทศและการ
ให้บริการด้านคลาวด์ ทั 4งที(อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เป็นรายแรกของ
ประเทศไทย ซึ(งเป็นเครื(องรับประกนัคณุภาพและมาตรฐานการให้บริการคลาวด์ของบริษัทวา่ลกูค้าจะ
ได้รับบริการที(ดีและมีคณุภาพ 

 นอกจากนี 4 ในปี 2557 บริษัทได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
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แบบที(หนึ(ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
ของผู้ ให้บริการอื(นๆ) ตั 4งแต่วนัที( 7 กรกฎาคม 2557 และจะสิ 4นสุดการอนุญาตในวนัที( 6 กรกฎาคม 2562 
ซึ(งสามารถตอ่อายใุบอนญุาตได้คราวละ 5 ปี  

ปี 2556 
บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงศนูย์ INET IDC ที(อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้

บริการแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีที(ชว่ยปลอดฝุ่ นและประหยดัพลงังาน (clean and green) ตามมาตรฐาน ISO 
14644 และระบบควบคมุความปลอดภยัภายในแบบ Centerline Management ที(แสดงผลในรูป 3 มิต ิ
รวมถึงมาตรฐานสากลด้านการปฏิบตักิารตามหลกัแผนการให้บริการธุรกิจอยา่งตอ่เนื(อง (Business 
Continuity Planning : BCP) ด้วยความร่วมมือจากผู้ นํา IT ด้าน Network จาก บริษัท ซิสโก้ ซิสเตม็ส์ 
จํากดั และด้านโครงสร้างพื 4นฐาน จาก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย) เพื(อให้มั(นใจวา่การ
ให้บริการของบริษัทอยู่บนศนูย์ข้อมลูที(ทนัสมยั ได้มาตรฐาน มีระบบสํารองข้อมลูซึ(งกนัและกนัด้วยระบบ
เครือข่ายที(เข้มแข็ง สามารถให้บริการได้อยา่งตอ่เนื(องโดยไมห่ยดุชะงกั 

บริษัทได้รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้านความมั(นคงปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 : 2005 สําหรับการให้บริการศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต ที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์และอาคารไทย
ซมัมิท ทาวเวอร์  

 ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ได้รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้าน
ความมั(นคงปลอดภยัตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 บริการคลาวด์เป็นรายแรกของประเทศไทย  

 นอกจากนี 4 บริษัทได้ปรับเปลี(ยนโครงสร้างของบริษัทเพื(อเพิ(มประสิทธิภาพและลดคา่ใช้จา่ย โดย
ดําเนินการปิดสาขาในตา่งจงัหวดัลงทั 4งหมด 7 สาขา เมื(อกลางปี 2556 

ในด้านความร่วมมือกบัพนัธมิตร บริษัทร่วมมือกบับริษัท ทรานแซคชั(น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จํากดั 
ผู้ให้บริการเครือขา่ยชําระเงินผา่นบตัรเครดิตระดบัโลกที(ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS เป็นที(
เรียบร้อยแล้ว ให้บริการเครือขา่ยชําระเงินผา่นบตัรเครดติ (EDC network pool) สง่ผลให้ลกูค้าธนาคาร
ของบริษัทได้ใช้บริการเครือข่ายชําระเงินผา่นบตัรเครดติที(ได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ทนัที ด้วย
ความร่วมมือดงักล่าว ทําให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากบริษัท อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (AMEX) ผู้ให้บริการ
ชําระเงินผา่นบตัรเครดิตอเมริกนั เอ็กซ์เพรส ครอบคลมุทั(วโลก  ที(เลือกใช้บริการระบบเครือข่ายชําระเงิน
ผา่นบตัรเครดิตของบริษัทในประเทศไทย  

ปี 2555 
บริษัทได้ดําเนินการปรับปรุงศนูย์ INET IDC ที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิด

ใช้บริการแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีที(ชว่ยปลอดฝุ่ นและประหยดัพลงังาน (clean and green) ตามมาตรฐาน 
ISO 14644 และระบบควบคมุความปลอดภยัภายในแบบ Centerline Management  ที(แสดงผลในรูป 3 
มิต ิรวมถึงมาตรฐานสากลด้านการปฏิบตัิการตามหลกัแผนการให้บริการธุรกิจอยา่งตอ่เนื(อง (Business 
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Continuity Planning : BCP) ด้วยความร่วมมือจากผู้ นํา IT ด้าน Network จาก บริษัท ซิสโก้ ซิสเตม็ส์ 
จํากดั และด้านโครงสร้างพื 4นฐานจาก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ด (ประเทศไทย)  

บริษัทได้ดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC  27001 : 2005 สําหรับการให้บริการศนูย์ข้อมลู
อินเทอร์เน็ตที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และมีแผนในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 
2005 ให้ครบทั 4งสองอาคาร และรวมถึงการขอการรับรองมาตรฐานความมั(นคงปลอดภยัตามมาตรฐาน 
ISO 20000 เพื(อให้ลกูค้ามีความเชื(อมั(นในบริการที(บริษัทมีให้แก่ลกูค้า 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทได้แบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 4 ลกัษณะดงันี 4 

1) บริการเชื�อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
 บริษัทดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื(อมตอ่อินเทอร์เน็ตสําหรับธุรกิจด้วยความเร็วที(หลากหลาย  มี
พื 4นที(ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลมุทกุจงัหวดั ทําให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื(อมตอ่เข้าสูเ่ครือข่าย
อินเทอร์เน็ตได้ทั(วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี 4สามารถเชื(อมตอ่ได้ผา่นทกุชอ่งทางสื(อสาร ได้แก่ เชื(อมผา่น
โครงขา่ยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  สายวงจรเชา่ (Leased Line) โครงขา่ย MetroLAN ที(เชื(อมโยงเครือข่าย
ภายในสํานกังานบนอาคารชั 4นนําใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั 4งแต ่10  Mbps บนโครงข่าย 
Fiber Optic ขนาด 10 Gbps.  บริษัทมุง่เน้นการให้บริการที(มีคณุภาพและเสถียรภาพสงู มีการบริหาร 
Bandwidth ให้เหมาะสมกบัความต้องการของลกูค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time 
ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที(ที(ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั(วโมงทกุวนั สง่ผลให้บริการได้รับการ
ยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร  
2) บริการ  Co-Location 

INET IDC เป็นศนูย์กลางการให้บริการสําหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจตา่งๆ ที(ต้องการนําเสนอ
ข้อมลูผา่นเครือข่าย Internet/Intranet ทั 4งที(เป็นเครือขา่ยสาธารณะ (Public Network) และเครือขา่ยส่วน
บคุคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบตา่งๆ เชน่  

• Co-Location : บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที(ต้องการความปลอดภยัและมี
เสถียรภาพโดยนําเครื(องที(มีอยูแ่ล้วมาฝากในพื 4นที(ที(จดัไว้ 

• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศนูย์สํารองข้อมลูเพื(อการ
บริหารจดัการฐานข้อมลูอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั ด้วยพื 4นที(การทํางานสํารองพร้อม
อินเทอร์เน็ตและอปุกรณ์อํานวยความสะดวก และรองรับการทํางานของพนกังานในทกุ
สถานการณ์ฉกุเฉิน เชน่ วิกฤตนํ 4าท่วม วิกฤตการเมือง 

 ศนูย์ IDC ของบริษัททั 4ง 2 แห่ง คือ ที(อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ มี
การสํารองระบบเครือขา่ยกนัระหวา่งกนัอยา่งสมบรูณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet 
Ring ขนาด 10 Gbps. จํานวน 2 เส้นทาง พร้อมกบัระบบรักษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล และมี
บริการอํานวยความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั(วโมง สําหรับการให้บริการแก่ลกูค้าองค์กรชั 4นนําของ
ประเทศตั 4งแตบ่ริษัทหลกัทรัพย์ที(ทําธุรกรรมซื 4อขายหลกัทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ที(
มีผู้ เข้าเยี(ยมชมจํานวนมาก รวมถึงลกูค้าผู้ใช้บริการจากตา่งประเทศที(ต้องการเผยแพร่ข้อมลูตอ่ผู้ใช้ใน
ประเทศไทย 
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3) บริการ Cloud Solutions  
เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกนัผ่านเครือขา่ยอินเทอร์เน็ตภายใต้มาตรฐานความ

ปลอดภยัที(ปฏิบตัสิอดคล้องกบัมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 20000 แบง่เป็น 3 ประเภท ดงันี 4  
• Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพื 4นฐานด้าน IT เชน่ 

Server, Storage ชว่ยให้ผู้ใช้บริการประหยดัการลงทนุทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้สมัพนัธ์
กบัรายจา่ย 

• Platform as Service (PaaS) เป็นบริการที(ให้ผู้ใช้บริการสามารถนํา Application มาทํางานอยู่
บนระบบนี 4 โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริการใช้ได้โดยไมต้่องลงทนุทางด้าน Hardware และ Software เอง 

• Software as a Service (SaaS) จะเป็นการให้บริการทางด้าน Application เชน่  Email on 
Cloud, Antivirus เป็นต้น 

4) บริการ EDC Network Pool 
เป็นศนูย์กลางระบบเครือข่ายเครื(องรับชําระเงินผ่านบตัรเครดิตที(เชื(อมตอ่ธนาคารกบัร้านค้าผา่น

โครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ อาทิ โทรศพัท์พื 4นฐาน โทรศพัท์เคลื(อนที( และอินเทอร์เน็ตทําให้สามารถทํา
ธุรกรรมผา่นบตัรเครดติได้อยา่งปลอดภยั คล่องตวัในทกุพื 4นที(ทั(วไทย ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบั
บริษัท ทรานแซคชั(น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จํากดั (TNS) ผู้ นําด้านการให้บริการการชําระเงินระดบัโลก 
ให้บริการ EDC network pool เพื(อพฒันามาตรฐานการให้บริการให้รองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จาก
องค์กรการเงินระดบัสากลที(กําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS ให้ทกุองค์กรที(เก็บรักษา ประมวลผล หรือ
สง่ตอ่ข้อมลูของผู้ ถือบตัรอิเล็กทรอนิกส์ มีการดแูลเครือข่ายและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที(มั(นคง
ปลอดภยั เพื(อปกปอ้งข้อมลูส่วนตวัของผู้ ถือบตัร รวมถึงมีระบบสํารองข้อมลู (Backup Switching) ที(มี
เสถียรภาพและความมั(นคงสามารถทํางานแทนระบบหลกัได้ทนัทีตลอด 24 ชั(วโมง 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 

รายละเอียดของรายได้ 

งบการเงนิรวม 1 งบการเงนิรวม 1 งบการเงนิรวม 1 

ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บริการเชื(อมตอ่อินเทอร์เน็ต 117.11 23 98.42 25 94.4 29 
(Internet Access )             
บริการ Co-Location 113.54 22 100.43 26 73.48 23 
บริการ Cloud Solutions 143.62 28 93.18 24 38.65 12 
บริการ EDC Network Pool 22.16 4 20.97 5 19.24 6 
รายได้จากการให้บริการอื(น ๆ 2 95.80 19 65.91 17 75.65 24 
รวมรายได้จากการดําเนินการ 492.23 97 378.90 98 301.4 94 
รายได้อื(น 3 16.01 3 7.68 2 19.20 6 
รายได้รวม 508.24 100 386.59 100 320.6 100 
สว่นแบง่ผลกําไรในบริษัทร่วม 4 4.84 2.61 6.4 4.20 11.29 9.14 

หมายเหต ุ: 
1 งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั(น จํากดั 
2 รายได้จากการให้บริการอื(นๆ ได้แก่ รายได้บริการ software services และรายได้จากการขายอปุกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ

อปุกรณ์อื(นๆ ที(เกี(ยวข้อง เป็นต้น 
3 รายได้อื(น ประกอบด้วย ดอกเบี 4ยรับ และรายได้อื(น 
4 บริษัทรับรู้สว่นได้เสยีในผลกําไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทนุในหุ้นสามญัร้อยละ 40 ของทนุจด

ทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ในปี 2555-2556 และร้อยละ 25 ในปี 2557 

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 ในปี 2557 บริษัทได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที(หนึ(ง คือ 
เป็นประเภทไมมี่โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เชา่ใช้ผา่นโครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ให้บริการ
อื(นๆ) ตั 4งแตว่นัที( 7 กรกฎาคม 2557 และจะสิ 4นสดุการอนญุาตในวนัที( 6 กรกฎาคม 2562 ซึ(งสามารถตอ่
อายใุบอนญุาตได้คราวละ 5 ปี 

สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น จาํกัด 
 บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั(น จํากดั เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั 
(มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนญุาตจากสํานกังานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุาตการ 
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ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที(หนึ(ง คือ เป็นประเภทไมมี่โครงขา่ยโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เชา่ใช้ผา่น
โครงขา่ยโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื(นๆ) ได้รับใบอนญุาตตั 4งแตว่นัที( 16 กมุภาพนัธ์ 2549 ปัจจบุนัได้รับ
การตอ่อายจุนถึงวนัที( 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ซึ(งสามารถตอ่อายใุบอนญุาตได้คราวละ 5 ปี  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ก.) การทาํการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที�สาํคัญ 
บริษัทได้ดําเนินการตามทิศทางองค์กรและกลยทุธ์ธุรกิจที(กําหนดไว้อย่างตอ่เนื(อง เพื(อให้บรรลุ

เปา้หมายระยะสั 4นและระยะยาวในการเป็นธุรกิจให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตชั 4นนํา อยา่งไรก็ตาม 
การเปลี(ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม เทคโนโลยีในตลาดและการแขง่ขนัที(รุนแรงมากขึ 4น สง่ผลกระทบตอ่
การดําเนินธุรกิจของบริษัท ทําให้บริษัทได้เปลี(ยนการทําธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการธุรกิจประเภท ISP 
(Internet Service Provider) ผนัตวัเองมามุง่เน้นการให้บริการในลกัษณะ IaaS Company 
(Infrastructure as a Service) เปลี(ยนจาก engineering company มาเป็น service company ตั 4งแตปี่ 
2557 เป็นต้นมา โดยเน้นการให้บริการ Cloud Solutions ที(วางอยูบ่น Infrastructure ขนาดใหญ่ที(ได้รับ
มาตรฐานระดบัสากล โดยมีการตอ่ยอดธุรกิจบริการใหม่ๆ อย่างตอ่เนื(อง ทําให้อตัราการทํากําไรที(ผา่นมาดี
ขึ 4นอยา่งเห็นได้ชดั โดยบริษัทยงัคงยึดหลกัการให้บริการด้าน IT ที(เน้นความคลอ่งตวั ยืดหยุ่นและรวดเร็ว
เพื(อให้บริการมีประสิทธิภาพและทนัตอ่การแขง่ขนัในโลกธุรกิจบนพื 4นฐานของความปลอดภยัที(ได้รับ
มาตรฐานและความพงึพอใจของลกูค้าเป็นสําคญั 

บริษัทได้ทําการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและการแขง่ขนัที(มีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของ
องค์กรทั 4งภายในและภายนอกแล้ว ได้กําหนดกลยทุธ์ธุรกิจหลกัเพื(อรับมือกบัสภาพแวดล้อมการแขง่ขนัที(
เข้มข้นและการเปลี(ยนแปลงอยา่งรวดเร็วนําไปสูก่ารบรรลเุปา้หมายในการดําเนินธุรกิจได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

กลยทุธ์ที(ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื(อให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุปา้หมายได้ 
1. เน้นการให้บริการ cloud โดยเฉพาะ server, storage ในกลุม่ลกูค้ารายใหญ่ที(ให้ความสําคญั

กบัคณุภาพการให้บริการ เช่นกลุม่สถาบนัการเงิน กลุม่บริษัทไทย 
2. ร่วมมือกบัพนัธมิตรในการให้บริการ Internet broadband   

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลกูค้าของบริษัทประกอบด้วยหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทเน้นลกูค้าที(มีโอกาสขยายบริการ

เพิ(มขึ 4นในสว่น cloud solutions และเสริมด้วยบริการตา่งๆ เพื(อตอบสนองการทําธุรกิจของลกูค้า 
1. ลกูค้าองค์กรไทยที(ต้องการลดต้นทนุทางด้าน IT Infrastructure พร้อมเพิ(มประสิทธิภาพ และ

มองหานวตักรรมใหม่ๆ  เพื(อชว่ยให้องค์กรมีความยืดหยุ่น คล่องตวั รวดเร็วและต้องการการ
บริการที(ได้รับมาตรฐาน  
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2. องค์กรที(ต้องการควบคมุต้นทนุให้สมัพนัธ์กบัรายได้ ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ Cloud 
Service โดยเน้นบริการที(ได้ SLA นา่เชื(อถือ เสถียรภาพ และคลอ่งตวั 

การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย  
ในปี 2557 บริษัททําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง นําเสนอบริการไปยงักลุม่ลกูค้าเปา้หมายแตล่ะกลุม่ 

เพื(อให้มั(นใจวา่สินค้าและบริการของบริษัทสามารถชว่ยลกูค้าทําธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ 4น และทํา
การขายผ่านพนกังานขายของบริษัท 

ข.) สภาพการแข่งขัน 

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที�ผ่านมา 
ชว่งครึ(งปีแรกของปี 2557  เกิดความไมแ่นน่อนและวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศซึ(งสง่ผล

ให้ธุรกิจได้รับผลกระทบทั 4งทางตรงและทางอ้อมจากวิกฤตการณ์ดงักลา่ว โดยเฉพาะโครงการภาครัฐเกิด
การหยดุชะงกัอยา่งกะทนัหนั ธุรกิจชะลอการลงทนุ ในชว่งครึ(งปีหลงั มีการเปลี(ยนแปลงทางการเมือง 
การเมืองมีเสถียรภาพขึ 4น ทําให้ธุรกิจเริ(มกลบัมาพฒันา ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื(อให้สามารถแขง่ขนัได้ดี
ขึ 4น โดย IT เป็นเครื(องมือสําคญัที(ชว่ยให้ธุรกิจเพิ(มประสิทธิภาพและลดต้นทนุ ทําให้บริการ Cloud 
solutions ของบริษัทได้รับการตอบรับจากตลาดมากขึ 4นและเป็นสว่นสําคญัของการเติบโตของยอดขายใน
ปี 2557 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
จากนโยบายเศรษฐกิจดจิิทลัของรัฐบาลเพื(อผลกัดนัให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอยา่งยั(งยืน ทํา

ให้บริการด้าน ICT ของประเทศมีโอกาสขยายมาก ทั 4งด้าน hard infrastructure และ soft infrastructure 
รวมไปถึงบริการด้าน ICT ตา่งๆ  ธุรกิจหลกัของบริษัท เชน่ Cloud solutions, Internet access,  
Co-Location และ EDC network pool ล้วนเป็นสว่นสําคญัที(จะชว่ยให้องค์กรตา่งๆทําธุรกิจในยคุ
เศรษฐกิจดจิิทลั   

บริษัทให้บริการ Public cloud services มาเป็นเวลา 3 ปี โดยผา่นการรับรองมาตรฐาน Security 
ISO/IEC mnoop และมาตรฐานบริการ ISO moooo Cloud services มีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจ
ใช้บริการหลายแหง่และมีแนวโน้มเพิ(มขึ 4นทกุไตรมาส  นอกจากนี 4 บริษัทยงัเปิดโอกาสให้องค์กรที(ต้องการ
ใช้บริการร่วมทดสอบการใช้งานเพื(อการเรียนรู้และตดัสินใจด้วย 

ตลาด Internet access และการให้บริการเฉพาะการเชื(อมตอ่ network เป็นตลาดที(มีการแขง่ขนั
สงูมาก มีคูแ่ขง่มากราย ตั 4งแตร่ายใหญ่ กลาง เล็ก เนื(องจากผู้ใช้มองวา่ไมมี่ความแตกตา่ง สามารถ
เปลี(ยนไปใช้รายใหมไ่ด้อยา่งง่าย ผู้ ที(มีความได้เปรียบมากคือ network provider ที(มีโครงขา่ยเอง กลยทุธ์
ของบริษัท คือการบริหารจดัการต้นทนุให้ตํ(าที(สดุจากการจบัมือกบัพนัธมิตรด้านโครงขา่ย และการนํา
บริการ access เป็นหนึ(งใน solution ที(ให้บริการลกูค้า  
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กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพื(อบรรลเุปา้หมายบริษัทที(วางไว้ จงึได้กําหนดกลยทุธ์การแขง่ขนั ดงันี 4 

• รักษาความเชื(อมั(นและความสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรและลกูค้า 
• มีความเป็นกลางกบัทกุ network providers  
• มุง่เน้นลกูค้าเอกชน 
• ปรับปรุงมาตรฐานเรื(อง cloud security ตอ่ไปจนถึงขั 4นสงูสดุ (ISOmnoop, CSA STAR p, 

STARm, STARs) 
จาํนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื�อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและ

ศักยภาพในการแข่งขัน 
ในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัทมีบริการที(ได้รับอนญุาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตจาก กสทช. 

จดัวา่เป็นคูแ่ขง่ขนัของบริษัท จํานวน 103 ราย (ข้อมลูจาก รายชื(อผู้ ที(ได้รับใบอนญุาตอินเทอร์เน็ตแบบที( 1 
จากสํานกังานกสทช. ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557) 

 บริษัทจดัว่าเป็นบริษัทขนาดกลางในกลุม่คูแ่ขง่ขนั และบริษัทมีศกัยภาพเพียงพอที(จะแขง่ขนักบั
คูแ่ขง่ขนัได้ 
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3.      ปัจจัยความเสี�ยง 

บริษัทตระหนกัดีว่าการบริหารความเสี(ยงเป็นพื 4นฐานที(สําคญัในการประกอบธุรกิจ เนื(องจาก
บริษัทจะต้องเผชิญกบัความเสี(ยงตา่งๆ ทั 4งจากการเปลี(ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง 
การเงิน และการเปลี(ยนแปลงทางนวตักรรมทางเทคโนโลยี สิ(งเหลา่นี 4ล้วนแล้วแตส่ามารถสง่ผลกระทบกบั
การดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจงึได้แตง่ตั 4งคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงขึ 4น เพื(อ
บริหารจดัการความเสี(ยงตา่งๆ ซึ(งอาจจะมีผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี(ยงได้ประเมินปัจจยัความเสี(ยงทั 4งที(เป็นความเสี(ยงทั(วไปและความเสี(ยงเฉพาะกิจการ โดยได้
มีการประเมินความเสี(ยงเป็นรายไตรมาส การบริหารความเสี(ียงของบริษัทดําเนินการได้อย่างเหมาะสม
เป็นไปตามนโยบายที(กําหนดและสอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กร รวมถึงมั(นใจได้วา่ครอบคลมุความเสี(ยง
และประเดน็สําคญัขององค์กรได้อยา่งครบถ้วน ดงัตอ่ไปนี 4 

3.1 ความเสี�ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
บริษัทดําเนินธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื 4นฐานด้าน ICT แบบครบวงจรเพื(อตอบสนองความ

ต้องการของลกูค้า ซึ(งลกูค้า 1 ใน 3 คือหนว่ยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ดงันั 4นเมื(อเกิดเหตกุารณ์ทาง
การเมืองทําให้ภาครัฐมีการชะลอการใช้จา่ยงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารลง ทําให้
สง่ผลกระทบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญั อยา่งไรก็ดี บริษัทได้พยายามลดความเสี(ยง
โดยการเพิ(มฐานลกูค้าที(เป็นเอกชนมากขึ 4น และนําเสนอบริการใหมใ่นรูปแบบของการเชา่ใช้แทนการลงทนุ
เพื(อทําให้ลกูค้าง่ายตอ่การตดัสินใจเลือกใช้บริการ อีกทั 4งบริษัทยงัมีแผนในการสร้างรายได้ประจําให้มาก
ขึ 4น เนื(องจากการมีรายได้ประจําจะชว่ยลดความเสี(ยงของความไมแ่นน่อนด้านรายได้ให้แก่บริษัทได้ 

3.2 ความเสี�ยงในการดาํเนินงาน (Operations Risk) 
ด้วยนโยบายความมุง่มั(นในการเป็นผู้ นําในการให้บริการทางด้านอินเทอร์เน็ต การบํารุงรักษา

ระบบโครงขา่ยให้มีคณุภาพและเสถียรภาพเป็นสิ(งสําคญัที(สดุ เพื(อให้บริการอยา่งตอ่เนื(อง อีกทั 4งทางบริษัท
ได้ปอ้งกนัความเสี(ยงของระบบโครงขา่ยโทรคมนาคมด้วยการออกแบบให้มีโครงขา่ยหลกั และโครงขา่ย
สํารองในจดุหลกัของโครงขา่ยที(สําคญั โดยมีระบบ Network Monitoring ที(มีประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการโครงข่ายและการแจ้งเตือนหากเกิดเหตกุารณ์สดุวิสยัขึ 4น  อีกทั 4งบริษัทยงัมีการจดัจ้างผู้ เชี(ยวชาญ
ทํางานด้านการดแูลระบบของลกูค้าอยา่งใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพื(อการตรวจสอบสภาพของระบบและ
แก้ไขปัญหาตา่งๆ ที(อาจจะเกิดขึ 4นได้อย่างทนัทว่งที เนื(องจากการสง่มอบงานลา่ช้าหรือผิดข้อตกลงตาม
สญัญาอาจสง่ผลให้บริษัทเสียชื(อเสียง ไมไ่ด้รับความไว้วางใจ และการถกูคา่ปรับจากการผิดข้อตกลง
ดงักลา่ว  
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3.3 ความเสี�ยงในการดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที�เกี�ยวข้อง 
(Compliance Risk) 
เนื(องจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี(ยวข้องกบัธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจโทรคมนาคม ซึ(ง

ในปัจจบุนัการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลขององค์กรอิสระที(ทําหน้าที(กํากบัดแูล
กิจการโทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาต ิ(“กสทช.”) ซึ(งการออกนโยบายหรือมีการเปลี(ยนแปลงกฎระเบียบตา่งๆ โดย กสทช. อาจสง่ผล
กระทบอยา่งมีนยัสําคญัตอ่กิจการโทรคมนาคม เชน่ นโยบายด้านการแขง่ขนัเสรี นโยบายด้าน
คา่ธรรมเนียมและคา่บริการ  และนโยบายคุ้มครองผู้ใช้บริการ  อยา่งไรก็ตามบริษัทได้ให้ความสําคญักบั
การศกึษาข้อกฎหมายตา่ง ๆ ที(เกี(ยวข้องอยา่งละเอียดก่อนการตดัสินใจลงทนุ รวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ความเคลื(อนไหวในประเดน็ตา่งๆ เหลา่นี 4อยา่งใกล้ชิดตลอดเวลา เพื(อให้สามารถกําหนด
แผนการพฒันาโครงการได้อยา่งเหมาะสมหากมีการเปลี(ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ 

3.4 ความเสี�ยงอันเกี�ยวข้องกับการเงนิ (Financial Risk) 
แหลง่เงินทนุของบริษัทบางสว่นเกิดจากการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงินทั 4งเงินกู้ ยืมระยะสั 4นและ

ระยะยาว จงึทําให้ความผนัผวนของอตัราดอกเบี 4ยสง่ผลกระทบตอ่ต้นทนุทางการเงินของบริษัท อยา่งไรก็
ตามเงินกู้ ยืมสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ ยืมระยะสั 4นทําให้อตัราดอกเบี 4ยจะเปลี(ยนแปลงตามภาวะตลาด
เงิน จงึเกิดความเสี(ยงจากอตัราดอกเบี 4ยคอ่นข้างตํ(า สําหรับดอกเบี 4ยเงินกู้ ระยะยาว บริษัทได้รับอตัรา
ดอกเบี 4ยสําหรับเงินกู้ ยืมระยะยาวสําหรับลกูค้าชั 4นดี (MLR) โดยหกัสว่นตา่งที(ตกลงไว้ลว่งหน้า และเป็น
อตัราดอกเบี 4ยที(ลอยตวั นอกจากนี 4บริษัทได้ทําการติดตามสถานการณ์อตัราดอกเบี 4ยอยา่งใกล้ชิด ดงันั 4น
หากมีสญัญาณของความผนัผวนเกิดขึ 4น บริษัทสามารถใช้เครื(องมือปอ้งกนัความเสี(ยงทางการเงินตา่งๆ 
เพื(อจํากดัความเสี(ยงดงักลา่ว 

3.5 ความเสี�ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที�มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาํเนินธุรกิจที�
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 4ทั 4ง กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์แก่บคุคล
ทั(วไปด้วยเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ดําเนินการปอ้งกนัโดยกําหนดแนวทางการกํากบัดแูลที(ดี (Code 
of Conduct) เกี(ยวกบัการรักษาความลบัและข้อมลูภายในบริษัท และการกําหนดให้กรรมการผู้ มีสว่นได้
เสียไมมี่สิทธิออกเสียงลงมติในเรื(องที(มีสว่นได้เสียดงักล่าวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้ลงนามรับทราบข้อกําหนดตามระเบียบดงักลา่วแล้ว ซึ(งกรรมการทกุท่านได้รับการแตง่ตั 4งจากที(
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ประชมุผู้ ถือหุ้นและได้ชี 4แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงความขดัแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ารับตําแหนง่ตาม
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั นอกจากนี 4 บริษัทกบัทั 4ง กสท และทีโอที ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจใน
ลกัษณะพนัธมิตรในการให้บริการลกูค้าร่วมกนั เพื(อเป็นมาตรการปอ้งกนัความเสี(ยงในสว่นนี 4อีกทางหนึ(ง  
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4.      ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ที�ไม่มีตัวตนที�สาํคัญ 
4.1.1 ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที�บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที� 31 

ธันวาคม 2557 

ลักษณะสาํคัญของทรัพย์สิน มูลค่าทรัพย์สิน* (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิg 

อปุกรณ์เครือขา่ย 397 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ� 

คอมพิวเตอร์ 8 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสทิธิ� 

หมายเหต ุ: *ราคาทนุ 

4.1.2 รายชื�อโดเมน 

รายชื�อโดเมน 
(Domain Name) 

หน่วยงานที�รับจดชื�อโดเมน วันที�จดชื�อโดเมน 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 

หมายเหต ุ: กรณีที(ชื(อโดเมนใดหมดอายุลง บริษัทจะพิจารณาการต่ออายุตามความเหมาะสม 
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4.1.3 เครื�องหมายการค้าและเครื�องหมายบริการ 

รูปแบบเครื�องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื�อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศที� 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

    

เครื(องหมายการค้า บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

เครื(องแปลงสญัญาณ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ (โมเดม็) 

ค356527/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

การหกับญัชีการใช้บริการหรือการซื 4อ
สนิค้าผา่นทางอินเทอร์เน็ต การรับ
ชําระเงิน 

บ27956/ไทย 18 มีนาคม 2548 –  
17 มีนาคม 2558 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

การบริการประสานการรับและสง่
สนิค้าบริการจองที(นั(งเพื(อการเดนิทาง, 
การบริการให้เช่าคลงัสนิค้า,  
การบริการให้ข้อมลูเกี(ยวกบัการ
ทอ่งเที(ยว, การบริการคํานวณคา่
ระวางการขนสง่สนิค้า 

บ27957/ไทย 18 มีนาคม 2548 –  
17 มีนาคม 2558 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

การจดัการดําเนินการประชมุทาง
วิชาการ, การจดัการและดาํเนินการ
ประชมุ, การจดัการและดําเนินการ
สมัมนา, การจดัการและดาํเนินการ
อภิปราย, การจดันิทรรศการทางการ
บนัเทิง, การจดันิทรรศการทางการ
ศกึษา, การจดัพิมพ์หนงัสอื
(สาํนกัพิมพ์), การผลติเทปภาพยนตร์
วีดีโอ 

บ27958/ไทย 18 มีนาคม 2548 –  
17 มีนาคม 2558 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริการโอนเงินแบบอิเลก็ทรอนิกส์ บ51920/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริการด้านเครือขา่ยข้อมลู 
(อินเตอร์เน็ต) ให้บริการด้านการ
สื(อสารแบบอินเตอร์แอคทีฟมเีดยีที(ใช้
การตอบโต้อยา่งรวดเร็วระหวา่ง
ผู้ใช้งานกบัตวัคอมพิวเตอร์ที(ใช้ระบบ 
Real Time System 

บ51921/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 
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รูปแบบเครื�องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื�อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศที� 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริการข้อมลูธุรกิจบนัเทิง บ51922/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บตัรบรรจหุมายเลขและตวัอกัษรเพื(อ
ใช้บริการที(เกี(ยวกบัอินเทอร์เน็ต 

ค43114/ไทย 20 กนัยายน 2553 –  
19 กนัยายน 2563 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

การหกับญัชีการใช้บริการหรือการซื 4อ
สนิค้าผา่นอินเทอร์เน็ต 

บ14245/ไทย 20 กนัยายน 2553 –  
19 กนัยายน 2563 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

การจดัซื 4อและขายสิ(งพิมพ์ผา่น
อินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อและขายเครื(อง
แตง่กายผา่นอินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อ
และขายพืชและดอกไม้ผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจดัซื 4อและขายของชําร่วยและของ
ที(ระลกึผา่นอินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อ
และขายอปุกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ผา่น
อินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อและขายเครื(อง
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
และอปุกรณ์รอบข้างผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจดัซื 4อและขายเครื(องใช้ไฟฟา้ผา่น
อินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อและขายเครื(อง
เขียนและเครื(องใช้สาํนกังานผา่น
อินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อและขายงาน
ศิลปะและสนิค้าหตัถกรรมผา่น
อินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อและขาย
อปุกรณ์และสื(อบนัทกึ ภาพ เสยีง และ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจดัซื 4อและขายอญัมณีและ
เครื(องประดบัผา่นอินเทอร์เน็ต,  
การจดัซื 4อและขายยารักษาโรคผา่น
อินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อและขาย
เครื(องสาํอางผา่นอินเทอร์เน็ต,  
การจดัซื 4อและขายเครื(องใช้ใน
ครัวเรือน,ผา่นอินเทอร์เน็ต, การจดัซื 4อ

บ48918/ไทย 20 กนัยายน 2553 –  
19 กนัยายน 2563 
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รูปแบบเครื�องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื�อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศที� 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

และขายอาหารผา่นอินเทอร์เน็ต,  
การจดัซื 4อและขายยานพาหนะและ
อปุกรณ์ประดบัยนต์ผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจดัซื 4อและขายอปุกรณ์กีฬาและ
เครื(องสนัทนาการผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจดัซื 4อและขายผลติภณัฑ์สาํหรับ
แมแ่ละเดก็ผา่นอินเทอร์เน็ต,  
การจดัซื 4อและขายอปุกรณ์ก่อสร้าง
บ้านและที(อยอ่าศยัผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจดัซื 4อและขายเครื(องดนตรีผา่น
อินเทอร์เน็ต 

เครื(องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริการรับจองชื(อ Domain Name  บ15072/ไทย 20 กนัยายน 2553 –  
19 กนัยายน 2563 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 
บริษัทมีนโยบายการลงทนุในบริษัทย่อยเพื(อดําเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต สําหรับลกูค้าขนาด

กลางและเล็ก รวมทั 4งบริการอื(นๆ ที(เกี(ยวเนื(องแก่ผู้ใช้บริการ ทั 4งนี 4บริษัทยงัได้สง่ตวัแทนเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการในบริษัทย่อย 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายลงทนุในบริษัทร่วมเพื(อประกอบธุรกิจด้านอีโลจิสตกิส์ จดัทําและพฒันาระบบทาง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั 4งเป็นที(ปรึกษาให้คําแนะนําด้านโทรคมนาคมและการสื(อสาร ทั 4งนี 4บริษัทยงัได้สง่
ตวัแทนเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทร่วม 

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์หรือมีการตีราคา
ทรัพย์สินใหม่  

ไมมี่ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ข้อพิพาททางกฎหมายที(บริษัทเป็นคูค่วามหรือคูก่รณี ซึ(งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที(ยงัไมส่ิ 4นสดุและ
เป็นคดีที(อาจมีผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทอยา่งมีนยัสําคญัและเป็นคดีที(มิได้เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกต ิณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงันี 4 
        ข้อพพิาทตามสัญญากู้ยืมเงนิและสัญญาคํ jาประกัน 

 ตามที(บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ได้ให้บริษัทแหง่หนึ(งกู้ ยืมเงิน โดยมีบคุคล
คํ 4าประกนั เพื(อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการของบริษัท โดยตกลงชําระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี 4ยใน
อตัราร้อยละ 7 ตอ่ปี ให้เสร็จสิ 4นภายในเดือนพฤษภาคม 2550  ตอ่มาเนื(องจากบริษัทดงักลา่วผิดนดัชําระ
หนี 4และไอเน็ตได้ดําเนินการติดตามทวงถามตามเงื(อนไขของสญัญาจนถึงที(สดุแล้ว แตบ่ริษัทดงักลา่วกลบั
เพิกเฉยมิได้ชําระคืนเงินกู้และดอกเบี 4ยแก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ตามสญัญาแต่
อยา่งใด  
          บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) จงึได้ฟ้องร้องดําเนินคดีกบับริษัทดงักลา่วและ 
ผู้ คํ 4าประกนัตอ่ศาลแพง่เมื(อวนัที( 11 พฤษภาคม 2550 เรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี 4ยและคา่เสียหายตาม
กฎหมาย ซึ(งศาลอทุธรณ์ได้มีพิพากษาให้จําเลยทั 4งสองร่วมกนัชําระเงินจํานวน 21,722,142.52 บาท 
พร้อมดอกเบี 4ยอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของต้นเงินดงักล่าวนบัถดัจากวนัฟ้อง (ฟ้องวนัที( 11 พฤษภาคม 
2550) เป็นต้นไปจนกวา่จะชําระเสร็จแก่โจทก์ กบัให้จําเลยทั 4งสองร่วมกนัใช้คา่ฤชาธรรมเนียมทั 4งสองศาล
แทนโจทก์ โดยกําหนดคา่ทนายความรวม 10,000 บาท ซึ(งจําเลยทั 4งสองได้ใช้สิทธิยื(นฎีกาคําพิพากษาตอ่
ศาลฎีกา ปัจจบุนัคดีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสาํคัญอื�น 

6.1 ข้อมูลทั�วไป 

ชื�อบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) 
ที(ตั 4งสํานกังานใหญ่ 1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ชั 4น 10-12 และชั 4น IT  

ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริการเชื(อมตอ่อินเทอร์เน็ตและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื(อสารครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 

โทรศพัท์ 0-2257-7000 

โทรสาร 0-2257-7222 

Home page http://www.inet.co.th 

ทนุจดทะเบียน 333,333,333 บาท  
ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 250,020,799 บาท 
จํานวนหุ้นที(จําหนา่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามญั 
มลูคา่ที(ตราไว้ตอ่หุ้น หุ้นละ 1 บาท 

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว (บาท) 

จาํนวนหุ้นสามัญที�
จาํหน่ายได้แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั�น 
1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 
ชั 4น ไอที ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-7222 

ให้บริการกิจการ
โทรคมนาคม และ
ให้บริการที(
เกี(ยวข้อง 

10,000,000 5,000,000 1,000,000  99.99 

2. บจก. ไทย ดอท คอม  
1768 อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์
ชั 4น 12 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-7222 

ให้บริการจดัทํา
และพฒันาระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 1,000,000 99.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจ. แมนดาลา 
คอมมนิูเคชั(น) 
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ชื�อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน
ชาํระแล้ว (บาท) 

จาํนวนหุ้นสามัญที�
จาํหน่ายได้แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

3. บมจ. เน็ตเบย์ 
719/8-9 ถนนพระราม 6  
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2612-3529 
โทรสาร 0-2612-3051 
 

อีโลจิสติกส์ จดัทํา
และพฒันาระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทั 4งเป็นที(ปรึกษา
ให้คําแนะนําด้าน
โทรคมนาคมและ
การสื(อสาร 

90,000,000 90,000,000 9,000,000 25 

  

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกัด 
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชั 4น 4 และชั 4น 6-7 
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2359-1200 
โทรสาร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จาํกัด  
อาคารว่องวานิช 100/72 ชั 4น 22 อาคารเลขที( 100/2 ถนนพระราม 9 
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0109  
โทรสาร 0-2645-0110 
นายเสถียร วงศ์สนนัท์ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3495 
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 3500 
นายวิชยั รุจิตานนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 4054 
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 5946 
นายทนงศกัดิ� ประดิษฐาน เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 8819 

ที�ปรึกษากฎหมาย บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั�นแนล  
คอนซัลแตนท์ซี จาํกัด 
อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี 
เลขที( 33/4 ชั 4น 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2168-1222 
โทรสาร 0-2168-1212 
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6.2 ข้อมูลสาํคัญอื�น 
ข้อมลูเพิ(มเตมิของบริษัทสามารถดไูด้จาก http://www.inet.co.th 
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ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีทนุจดทะเบียน 333,333,333 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญั

จํานวน 333,333,333 หุ้น มลูคา่หุ้นที(ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 3 บาท 

ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว 250,020,790 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามญัจํานวน 250,020,790 หุ้น 
มลูคา่หุ้นที(ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
 จาํนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) 
 ณ วนัที( 30 ธนัวาคม 2557 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากดั มีหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์อ้างอิง

สําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที(เกิดจากหลกัทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) จํานวน 7,862,400 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.15 ของหุ้นชําระแล้ว โดยผู้ลงทนุที(ถือ 
NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทนุในหุ้นของบริษัท 
จดทะเบียนทกุประการไมว่า่จะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซื Wอหุ้นเพิ(มทนุหรือใบสําคญัแสดงสิทธิในการ
ซื Wอหุ้นสามญั (Warrant) แตไ่มมี่สิทธิในการออกเสียงในที(ประชมุผู้ ถือหุ้น เว้นแตเ่ป็นการออกเสียงเพื(อ
พิจารณามตเิกี(ยวกบัการเพิกถอนหลกัทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ถึงแม้วา่วตัถปุระสงค์หลกัของ NVDR คือเพื(อสง่เสริมการลงทนุของผู้ลงทนุ
ชาวตา่งประเทศแตน่กัลงทนุไทยก็สามารถลงทนุใน NVDR ได้เชน่กนั 

 รายชื�อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จาํนวน 10 รายแรก  
 รายชื(อผู้ ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 10 รายแรก ณ วนัปิดสมดุทะเบียนหุ้น วนัที( 30 ธนัวาคม Z[[\ 

ปรากฏดงันี W 

ลาํดับที� ชื�อ-สกุล จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 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 7,862,400 3.15 
5 นายธวชัชยั ตนัตพิจน์ 4,876,000 1.95 
6 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,200,000 1.28 
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ลาํดับที� ชื�อ-สกุล จาํนวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
7 นายเจริญ ศศลิกัษณานกุลุ 3,020,200 1.21 
8 นายธนบดี ฮุน่ตระกลู 3,000,000 1.20 
9 นายสมชาติ  นําศรีเจริญสขุ 2,666,900 1.07 
10 นางอรพรรณ มายะการ 2,000,000 1.04 

ที(มา : บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั ณ วนัที( 30 ธนัวาคม 2557 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
 บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมตํ่(ากวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทหลงัหกั

ภาษีหากไมมี่เหตจํุาเป็นอื(นใด โดยขึ Wนอยู่กบัสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ
บริษัทและบริษัทยอ่ย และการจา่ยเงินปันผลนั Wนไมมี่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานปกติของบริษัท 

แม้ในปี 2556 บริษัทมีผลประกอบการเป็นกําไร แตบ่ริษัทยงัคงขาดทนุสะสม จงึไมส่ามารถ
จา่ยเงินปันผลได้ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

สว่นที( 2 หน้า 25 

8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุ 
ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท มีจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
2. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี(ยง / กรรมการประเมินผล
การปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 

3. ดร.มนต์ชยั หนสูง กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของ
กรรมการผู้จดัการ 

4. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร กรรมการ 
5. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิo กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของ

กรรมการผู้จดัการ  
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6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
7. ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์ กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน / 
กรรมการตรวจสอบ 

9. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 
/ กรรมการตรวจสอบ 

10. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
กําหนดคา่ตอบแทน  

11. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสิทธิo1 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

12. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี(ยง  

จํานวนกรรมการดงักล่าวเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทที(กําหนดให้มีกรรมการจํานวนไมน้่อย
กวา่ 11 ทา่น และไมเ่กิน 15 ทา่น และกรรมการไมน้่อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการทั Wงหมดต้องมีถิ(นที(
อยูใ่นประเทศไทย ที(มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที( ทจ.28/2551 เรื(อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที(ออกใหม่ทุกประการ  

 กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนับริษัท ประกอบด้วย "นายไพรัช ธชัยพงษ์ หรือ นายทวีศกัดิo 
กออนนัตกลู คนใดคนหนึ(งลงลายมือชื(อร่วมกบั นายมนต์ชยั หนสูง นางปรียา ดา่นชยัวิจิตรนางสาวธนัวดี 
วงศ์ธีรฤทธิo นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ(งรวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท" หรือ 
"นายมนต์ชยั หนสูง หรือ นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร คนใดคนหนึ(งลงลายมือชื(อร่วมกบั นางสาวธนัวดี  
วงศ์ธีรฤทธิo หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ(งรวมเป็นสองคน และประทบัตราสําคญัของบริษัท" 

ขอบเขต อาํนาจ หน้าที�การอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจหน้าที(จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท  
มตทีิ(ประชมุของผู้ ถือหุ้น และให้รวมถึงอํานาจหน้าที( ดงันี W 
                                                 

หมายเหต ุ:  
1
 นางสาวนิโลบล ตั Wงประสทิธิo ได้รับแตง่ตั Wงเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Wงแตว่นัที( 12 พฤษภาคม 2557 และได้รับแตง่ตั Wงเป็น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีผลตั Wงแตว่นัที( 19 กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
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1. กําหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนมุตัแิผนธุรกิจของบริษัท 
3. กําหนดแผนการลงทนุ และจดัหาเงินลงทนุ 
4. ควบคมุการปฏิบตักิารให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
5. ดแูลจดัการ และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที(สดุ ตามแนวทางของข้อบงัคบัของบริษัท 

และตามมตขิองที(ประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ(ง หรือหลายคน หรือบคุคลอื(นใดปฏิบตักิารอยา่งใดอยา่งหนึ(ง

แทนคณะกรรมการได้  
7. กรรมการจะต้องไมป่ระกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการ

ของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดชอบ
ในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื(นที(ประกอบกิจการอนัมี
สภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทไมว่า่จะทําเพื(อประโยชน์สว่นตนหรือ
ประโยชน์ของผู้ อื(น เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที(จะมีมตแิตง่ตั Wง 

8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไมช่กัช้า หากมีส่วนได้เสียไมว่่าโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญาบริษัททําขึ Wนหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ(มขึ Wนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

เว้นแต่เรื�องดังต่อไปนี > ซึ�งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัตจิากที�ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ดาํเนินการ 

1. เรื(องที(กฎหมายกําหนดให้ต้องใช้มตทีิ(ประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. การทํารายการที(เกี(ยวโยงกนั ซึ(งมีมลูคา่ของรายการที(ต้องขออนมุตัจิากที(ประชมุผู้ ถือหุ้นตามกฎ 

ระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกี(ยวกบัเรื(องรายการที(เกี(ยวโยงกนั
ของบริษัทจดทะเบียน 

3. การซื Wอขายสินทรัพย์สําคญั ซึ(งมีมลูคา่ของสินทรัพย์ของบริษัทที(ต้องขออนมุตัทีิ(ประชมุผู้ ถือหุ้น
ทั Wงนี W ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเกี(ยวกบัเรื(องการได้มาหรือ
จําหนา่ยไป ซึ(งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 ทั Wงนี W บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกบั
นโยบายการกํากบัดแูลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance Policy)  
8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื(อวนัที( 29 ธนัวาคม 2551 
มีมตแิตง่ตั Wงคณะกรรมการบริหาร เพื(อทําหน้าที(วางนโยบายหรือกลยทุธ์และสนบัสนนุในการดแูลการ
บริหาร การจดัการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเปา้หมาย  
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจํานวน 4 ทา่น ดงัรายชื(อตอ่ไปนี W 
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1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธานกรรมการบริหาร 
2. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการบริหาร 
4. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการบริหารและเลขานกุาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กําหนดกลยทุธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทเพื(อเสนอตอ่

คณะกรรมการบริษัทเพื(อพิจารณาอนมุตั ิ 
2. บริหารการดําเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายที(ได้วางไว้  
3. กํากบัและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และ

รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจําทกุ
เดือนที(มีการประชมุ  

4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทนุในธุรกิจใหม ่ 
5. พิจารณาสอบทานและอนมุตัริายการเกี(ยวกบัการลงทนุ จดัซื Wอ จดัจ้าง และจําหนา่ยทรัพย์สิน 

การบริหารทรัพยากรบคุคล การเงินและการบริหาร การบริหารงานทั(วไป และรายการอื(นใดที(
เกี(ยวกบัธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท  

6.  พิจารณาและให้ความเห็นตอ่เรื(องที(ต้องผา่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นใน
กิจกรรมใดๆ ซึ(งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชดุยอ่ยชดุอื(นเป็น
ผู้ ดําเนินการไว้แล้ว  

ทั Wงนี W ให้คณะกรรมการบริหารมีกําหนดวาระในการดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกบัการ
ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการของบริษัท 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื(อวนัที( 14 กนัยายน 2544 
มีมตแิตง่ตั Wงคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อทําหน้าที(เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพิ(มมลูคา่
ให้องค์กร ซึ(งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่ความเชื(อมั(นและความนา่เชื(อถือของรายงานทางการเงินเพิ(มมากขึ Wน 
ปรับปรุงหน้าที(และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื(อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทสํานกัตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ Wน 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 4 ทา่น โดยกรรมการตรวจสอบ
อยา่งน้อย 1 ทา่น มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบญัชีหรือการเงิน และมีความรู้ตอ่เนื(อง
เกี(ยวกบัเหตทีุ(มีตอ่การเปลี(ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ดงัรายชื(อตอ่ไปนี W 

1. ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 



                        บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

สว่นที( 2 หน้า 29 

2. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการตรวจสอบ 
4. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสิทธิo กรรมการตรวจสอบ 
5. นางสาวศราพร วาทะสตัย์ เลขานกุาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเปิดเผยอยา่งเพียงพอ โดย

ประสานงานกบัผู้สอบบญัชีภายนอกและผู้บริหารที(รับผิดชอบจดัทํารายงานทางการเงินทั Wงราย
ไตรมาสและประจําปี 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในที(มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแตง่ตั Wง โยกย้าย เลิกจ้างหวัหน้าหนว่ยงานตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อกําหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบายที(เกี(ยวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือกและเสนอแตง่ตั Wงผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีตอ่คณะกรรมการบริษัท เพื(อเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ และ
ความนา่เชื(อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของสํานกังาน
ตรวจสอบบญัชีนั Wน รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที(ได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบ
บญัชีของบริษัท รวมทั Wงเข้าร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไมมี่ฝ่ายจดัการเข้าร่วมประชมุด้วย
อยา่งน้อยปีละ 1 ครั Wง 

5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี(ยวโยงหรือรายการที(อาจมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ และกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้อง 

6. จดัทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อ
เสนอเป็นส่วนหนึ(งในรายงานประจําปีของบริษัท ซึ(งรายงานดงักลา่วลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที(เป็นอิสระจากที(ปรึกษาทางวิชาชีพอื(นใดเมื(อ
เห็นวา่จําเป็นด้วยคา่ใช้จา่ยของบริษัท 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็นและเหมาะสม 
9. ปฏิบตัิการอื(นใดตามที(คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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8.4 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื(อวนัที( 30 เมษายน 2549 
มีมติแตง่ตั Wงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในการทําหน้าที(คดัเลือกคณะบคุคลกลุม่หนึ(ง เพื(อ
เข้าดํารงตําแหนง่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุอื(นๆ ชว่ยดแูลระบบบริหารและระบบควบคมุ
ภายในองค์กร พร้อมทั Wงเสนอแนวนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ชดุอื(นๆ และกรรมการผู้จดัการ  
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีจํานวน 3 ทา่น  
ดงัรายชื(อตอ่ไปนี W 

1. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
3. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสิทธิo กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
4. นายยศไกร รุจิพงษ์วาที เลขานกุาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชดุตา่งๆ ที(คณะกรรมการบริษัทแตง่ตั Wง รวมทั Wงของกรรมการผู้จดัการที(เป็นธรรม
และสมเหตสุมผลเพื(อเสนอให้ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือที(ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

2. เสนอนโยบายการพิจารณาคา่ตอบแทนของคณะจดัการ (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบตังิานของคณะจดัการ เพื(อเสนอให้ที(
ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ 
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทนและสรรหา หรือกรรมการอื(นใดที(คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ให้มีคณะกรรมการนั Wนๆ ขึ Wน เพื(อเสนอให้ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

4. กําหนดวิธีการและหลกัเกณฑ์การสรรหาผู้มาดํารงตําแหนง่ตามข้อ 3 และ/หรือวิธีการ และ
หลกัเกณฑ์ใดที(เกี(ยวข้องเพื(อให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานตามหน้าที(ของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

5. ปฏิบตังิานอื(นที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื(อวนัที( 25 มิถนุายน 2550 
มีมตแิตง่ตั Wงคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง เพื(อทําหน้าที(กําหนดกรอบนโยบาย แนวทางและให้
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ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลเกี(ยวกบัความเสี(ยงตา่งๆ ที(มีผลกระทบตอ่บริษัททั Wง
ปัจจยัภายในและภายนอกให้มีความเสี(ยงที(เหลืออยูใ่นระดบัที(เหมาะสมและยอมรับได้ 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง มีจํานวน 3 ทา่น ดงัรายชื(อตอ่ไปนี W 

1. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 
2. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู กรรมการบริหารความเสี(ยง 
3. นางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการบริหารความเสี(ยง 
4. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ เลขานกุาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี(ยง (Risk Management Framework) ของบมจ. 

อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เพื(อนําเสนอคณะกรรมการบริษัท 
2. ตดิตามการพฒันากรอบการบริหารความเสี(ยง 
3. ตดิตามกระบวนการบง่ชี Wและประเมินความเสี(ยง 
4. ประเมินและอนมุตัแิผนการจดัการความเสี(ยง 
5. รายงานตอ่คณะกรรมบริษัทเกี(ยวกบัความเสี(ยงและการจดัการความเสี(ยง เพื(อทราบเป็นประจํา

ในกรณีที(มีเรื(องซึ(งกระทบตอ่บริษัทอย่างมีนยัสําคญั ต้องรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื(อ
พิจารณาโดยเร็วที(สดุ 

6. สื(อสารและประสานงานกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกบัความเสี(ยงที(สําคญั 
7. พิจารณาแตง่ตั Wงคณะอนกุรรมการบริหารความเสี(ยง เพื(อสนบัสนนุและทํางานสอดประสานกบั

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงตามความจําเป็นและเหมาะสม 
9. ดําเนินการอื(นใดตามที(ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 

 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เมื(อวนัที( 21 กนัยายน 2552 
มีมติแตง่ตั Wงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ เพื(อทําหน้าที(กําหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ ทกุ 6 เดือน  
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ มี
จํานวน 3 ทา่น ดงัรายชื(อตอ่ไปนี W 

1. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู  กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
2. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิo กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
3. ดร. มนต์ชยั หนสูง กรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
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4. นางมทันา กฤษฏางค์พร เลขานกุาร 

อาํนาจหน้าที�ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
1. กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ และเสนอ

ตอ่ที(ประชมุคณะกรรมการเพื(อพิจารณาเห็นชอบ 
2. แจ้งหลกัเกณฑ์ที(จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบตังิานตามที(คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่

กรรมการผู้จดัการรับทราบ 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการทกุ 6 เดือน และเสนอความเห็นตอ่ที(

ประชมุคณะกรรมการเพื(อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน 
4. แจ้งผลการประเมินตามที(คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จดัการรับทราบ 

คณะกรรมการที�เป็นอิสระ  
 คณะกรรมการที(เป็นอิสระมีหน้าที(ดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งบริษัท 
จดทะเบียนกบัผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกบับริษัทอื(นซึ(งมีผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่
เดียวกนั และเป็นอิสระจากผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุม่ของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดแูล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทกุรายให้เทา่เทียมกนั นอกจากนี W บริษัทได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที(กําหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั Wงหมดที(มีอยูจ่ริงของบริษัทและไมน้่อยกว่า 3 คน 
 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีคณะกรรมการที(เป็นอิสระ 4 ทา่น ดงัรายชื(อตอ่ไปนี W 

1. ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ 
2. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์  กรรมการอิสระ 
3. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมการอิสระ 
4. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสิทธิo กรรมการอิสระ 

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจาํปี 2557 

 คณะกรรมการบริษัทมีการกําหนดตารางการประชมุลว่งหน้าทกุปีและมีการประชมุพิเศษเพิ(มตาม
ความจําเป็น โดยมีการกําหนดวาระชดัเจนไว้ลว่งหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็น
ประจํา ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และรองกรรมการผู้จดัการ ได้ร่วมกนัพิจารณาคดัเลือกวาระ
การประชมุโดยพิจารณาให้มั(นใจว่าเรื(องที(สําคญัจะได้นําเข้าสู่วาระการประชมุ นอกจากนี W กรรมการแตล่ะท่าน
มีความเป็นอิสระที(จะเสนอเรื(องเข้าสูว่าระการประชมุได้ เลขานกุารบริษัทได้จดัทําหนงัสือเชิญประชมุ
พร้อมระเบียบวาระการประชมุ และเอกสารประกอบการประชมุก่อนการประชมุลว่งหน้าอยา่งน้อย 7 วนั 
เพื(อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทแตล่ะครั Wง ประธานกรรมการได้จดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ จดัให้
มีการจดบนัทกึรายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรายงานการประชมุที(ผา่นการรับรอง
จากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ ที(เกี(ยวข้องตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าประชมุของคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 ที(ผา่นมา มีดงันี W 
รายชื�อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม การประชุม

คณะกรรมการ 
(รวม 10 ครั>ง) 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 
(รวม 10 ครั>ง) 

การประชุม
คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
(รวม 10 ครั>ง) 

การประชุม
คณะกรรมการ 

สรรหาและ
กาํหนด

ค่าตอบแทน 
(รวม 3 ครั>ง) 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง 
(รวม 3 ครั>ง) 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน
ของกรรมการ

ผู้จัดการ 
(รวม 3 ครั>ง) 

 

การประชุม
ร่วมระหว่าง

คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี�ยง 
(รวม 2 ครั>ง) 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  10/10 10/10 - - - - - 

2. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู  9/10 9/10 - - 3/3 3/3 2/2 

3. ดร.มนต์ชยั หนสูง1 8/10 - - - - 1/1 - 

4. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร  9/10 - - - - - - 

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo  6/10 - - - - 3/3 - 

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  9/10 - - - - - - 

7. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย  10/10 - 10/10 - - - 2/2 

8. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์  10/10 - 10/10 3/3 - - 2/2 

9. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ  9/10 - 9/10 - 3/3 - 1/2 

10. นายสหสั ตรีทิพยบตุร  10/10 10/10 - 3/3 - - - 

11. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสิทธิo2 6/6 - 3/3 0/0  - - 1/1 

12. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  10/10 10/10 - - 3/3 - 2/2 

หมายเหต ุ:  
1 ดร.มนต์ชยั หนสูง ได้รับแตง่ตั Wงเป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ มีผลตั Wงแตว่นัที( 19 

กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
2 นางสาวนิโลบล ตั Wงประสทิธิo ได้รับแตง่ตั Wงเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Wงแตว่นัที( 12 พฤษภาคม 2557 และได้รับแตง่ตั Wงเป็น

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีผลตั Wงแตว่นัที( 19 กนัยายน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 

นอกจากนี W ในปี 2557 กรรมการที(ไมเ่ป็นผู้บริหารยงัได้ประชมุกนัเองโดยไมมี่ฝ่ายบริหารเข้าร่วม
ประชมุจํานวน 1 ครั Wง  
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8.7 กรรมการผู้จัดการ 
 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Wงที( 3/2556 เมื(อวนัที( 19 มีนาคม 2556 มีมตแิตง่ตั Wงนางมรกต  
กลุธรรมโยธิน ดํารงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการ มีผลตั Wงแตว่นัที( 1 เมษายน 2556 

อาํนาจหน้าที�ของกรรมการผู้จัดการ 
 ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั Wงที( 1/2544 เมื(อวนัที( 14 
กนัยายน 2544 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอํานาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ
ทําหน้าที(ในการบริหารจดัการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและกระทําการแทนในนามของบริษัท เชน่ การทํา
นิตกิรรม สญัญา ข้อตกลง เอกสาร และหลกัฐานใดๆ ที(บริษัททํากบับคุคลหรือนิตบิคุคลใด  ๆพร้อมทั Wงมีการ
กําหนดวงเงินสําหรับการจดัหาวสัด ุเป็นต้น ทั Wงนี W การมอบอํานาจดงักล่าวจะไมเ่ป็นการมอบอํานาจที(ทําให้ผู้ รับ
มอบอํานาจสามารถอนมุตัิรายการ ซึ(งผู้ รับมอบอํานาจหรือบคุคลที(อาจมีความขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือมี
อํานาจความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื(นกบับริษัท 

8.8 ผู้บริหารบริษัท 
ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 ผู้บริหารบริษัท มีจํานวน 5 ทา่น ดงัรายนามตอ่ไปนี W 
1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมการผู้จดัการ  
2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์   รองกรรมการผู้จดัการ 
3. นายศกัดิoนนท์ กงัสมัฤทธิo  ผู้ อํานวยการอาวโุส 
4. นายอรรถวฒุิ คําประดษิฐ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส 
5. นายปิยเรศ แซห่ลี ผู้ อํานวยการอาวโุส 

8.9 รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557 

รายชื�อกรรมการ / ผู้บริหาร 
จาํนวนหุ้น เปลี�ยนแปลง 

เพิ�ม / (ลด) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ 
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

2. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู 
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

3. ดร.มนต์ชยั หนสูง 
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

4. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร 
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

5. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิo - - - 
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รายชื�อกรรมการ / ผู้บริหาร 
จาํนวนหุ้น เปลี�ยนแปลง 

เพิ�ม / (ลด) 31 ธ.ค. 57 31 ธ.ค. 56 

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ - - - 

7. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

8. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์ 
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

9. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 60,000 60,000 0 

10. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 
คูส่มรส 

- 
- 

5,000 
- 

(5,000) 
- 

11. นางมรกต กลุธรรมโยธิน 
คูส่มรส 

416,000 
- 

416,000 
- 

0 
- 

12. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสทิธิo - - - 

13. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์   
คูส่มรส 

- 
- 

- 
N/A* 

- 
- 

14. นายศกัดิoนนท์ กงัสมัฤทธิo  
คูส่มรส 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

15. นายอรรถวฒุิ คําประดิษฐ 
คูส่มรส 

- 
20,000 

- 
- 

- 
20,000 

16. นายปิยเรศ แซห่ล ี - - - 

หมายเหต ุ: * สมรสเมื(อวนัที( 23 ตลุาคม 2557 

8.10 เลขานุการบริษัท 
  ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ครั Wงที( 1/2556 เมื(อวนัที( 7 
กมุภาพนัธ์ 2556 มีมตแิตง่ตั Wงนางมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ ปฏิบตัิ
หน้าที(เลขานกุารบริษัท เพื(อทําหน้าที(จดัการประชมุคณะกรรมการบริษัทและการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั Wง
จดัทํารายงานการประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจดัเก็บ
เอกสารตามที(กฎหมายกําหนด และดแูลให้บริษัทมีการปฏิบตัติามกฎหมายและข้อกําหนดที(เกี(ยวข้อง ทั Wงนี W 
สามารถดรูายละเอียดเกี(ยวกบัเลขานกุารบริษัทได้ในเอกสารแนบ 1 
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8.11 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

8.11.1 ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงิน 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงินของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุ
ยอ่ยสําหรับปี 2557 จากความเหมาะสมเกี(ยวกบัประเภทและขนาดขององค์กร เพื(อให้สอดคล้องกบั
อตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทั Wงให้เหมาะสมกบัการขยายตวัทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท 
ตลอดจนภาระหน้าที(และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชดุยอ่ย โดยเสนอให้กําหนด
คา่ตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเ่กิน 5.50 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย
สําหรับเป็นคา่เบี Wยประชมุและคา่ตอบแทนอื(น โดยคา่ตอบแทนในปี 2557 ได้รับการอนมุตัโิดยที(ประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557  

หลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย มีดงันี W 

ค่าเบี >ยประชุม  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คน / เดือน 
กรรมการ 20,000 บาท / คน / เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 12,500 บาท / คน / เดือน 
กรรมการ 10,000 บาท / คน / เดือน 

คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธานกรรมการ 12,500 บาท / คน / ครั Wง / เดือน 
รองประธานกรรมการ 10,000 บาท / คน / ครั Wง / เดือน 
กรรมการ 10,000 บาท / คน / ครั Wง / เดือน 
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รายละเอียดคา่ตอบแทนที(กรรมการได้รับเป็นรายบคุคลในปี 2557 มีดงันี W 

รายชื�อกรรมการ เบี >ยประชุม รวม 

 กรรมการ 
บริษัท 

 

กรรมการ 
บริหาร 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ

กาํหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี�ยง 

กรรมการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติ 
งานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ 

 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 300,000 125,000 - - - - 425,000 

2. ดร.ทวีศกัดิo กออนนัตกลู 240,000 90,000 - - 50,000 30,000 410,000 

3. ดร.มนต์ชยั หนสูง 240,000 - - - - 10,000 250,000 

4. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร 240,000 - - - - - 240,000 

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo 240,000 - - - - 30,000 270,000 

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 240,000 - - - - - 240,000 

7. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 240,000 - 175,000 - - - 415,000 

8. นายอรัญ เพิ(มพิบลูย์ 240,000 - 140,000 37,500 - - 417,500 

9. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 240,000 - 120,000 - 50,000 - 410,000 

10. นายสหสั ตรีทิพยบตุร 240,000 100,000 - 30,000 - - 370,000 

11. นางมรกต กลุธรรมโยธิน 240,000 100,000 - - 50,000 - 390,000 

12. นางสาวนิโลบล ตั Wงประสิทธิo* 160,000 - 40,000 - - - 200,000 

หมายเหต ุ: * นางสาวนิโลบล ตั Wงประสทิธิo ได้รับแตง่ตั Wงเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั Wงแตว่นัที( 12 พฤษภาคม 2557 และได้รับ
แตง่ตั Wงเป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน มีผลตั Wงแตว่นัที( 19 กนัยายน พ.ศ. 2557  
เป็นต้นไป 

ค่าตอบแทนที�เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 
 คา่ตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม 5 ทา่น เทา่กบั 11.7 ล้านบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินเดือน คา่ประจําตําแหนง่ และโบนสั 

8.11.2 ค่าตอบแทนอื�น  
ค่าตอบแทนอื�นของกรรมการ 

 ไมมี่ 

 

 



                        บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                   แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

สว่นที( 2 หน้า 38 

ค่าตอบแทนอื�นของผู้บริหาร 
บริษัทได้จดัให้พนกังานและผู้บริหารเข้าร่วมกองทนุสํารองเลี Wยงชีพเพื(อเป็นสวสัดกิารและ

หลกัประกนัแก่พนกังานและผู้บริหารเมื(อออกจากงาน ทพุพลภาพ ปลดเกษียน ตาย หรือลาออกจาก
กองทนุ โดยสามารถเลือกสมคัรกองทนุสํารองเลี Wยงชีพ 

8.12 บุคลากร 

8.12.1 จาํนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
 ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีจํานวนพนักงานทั Wงสิ Wน 220 คน แยกเป็นแต่ละสายงานหลัก 
ดงันี W 

1. ฝ่ายบริหารระดบัสงู 5 คน 
2. สายงานธุรกิจ 41 คน 
3. สายงานสนบัสนนุ 174 คน 

 ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั(น จํากดั มีจํานวนพนกังานทั Wงสิ Wน 18 คน 
ทั Wงนี W บริษัทและบริษัทย่อยไมมี่การเปลี(ยนแปลงจํานวนพนกังานอย่างมีนยัสําคญัในระยะ 3 ปีที(

ผา่นมา 
 ในปี 2557 คา่ตอบแทนรวมของพนกังานจํานวน 215 คน (ไมร่วมฝ่ายบริหารระดบัสงู) เทา่กบั 
95.03 ล้านบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน คา่ลว่งเวลา เงินโบนสั เงินช่วยเหลือพิเศษ  
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุสํารองเลี Wยงชีพ 

กองทุนสํารองเลี >ยงชีพ 
 กองทนุสํารองเลี Wยงชีพได้มีการเปลี(ยนแปลงเฉพาะพนกังานที(เริ(มงานกบับริษัทตั Wงแตว่นัที( 1 กนัยายน 
2550 เป็นต้นไป พนกังานจา่ยเงินสะสมในอตัรา ดงันี W 

อายุงาน อัตราเงนิสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง) 
น้อยกวา่ 3 ปี 3 
ตั Wงแต ่3 ปี แตไ่มถึ่ง 5 ปี 3 หรือ 5 
ตั Wงแต ่5 ปี ขึ Wนไป 3 หรือ 5 หรือ 7 

 บริษัทจา่ยเงินสมทบในอตัราเดียวกนักบัอตัราเงินสะสมของพนกังาน ในกรณีพนกังานพ้นจากการ
เป็นสมาชิกกองทนุ พนกังานมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายกุารทํางาน ดงันี W 
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อายุงาน 
อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที�
กองทุนจะจ่ายเมื�อพนักงานสิ >นสุดสมาชิกภาพ 

น้อยกวา่ 3 ปี 0% 
ตั Wงแต ่3 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 50% 
ตั Wงแต ่5 ปี ขึ Wนไป 100% 

สวัสดกิารพนักงาน 
 นอกจากคา่ตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนสัแล้ว บริษัทได้จดัให้มีผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนให้กบัพนกังานในรูปแบบอื(นๆ อีกหลายประการ ดงันี W 

1. เพื(อดแูลและสง่เสริมสขุภาพของบคุลากร บริษัทได้จดัให้มีสวสัดกิารเงินคา่รักษาพยาบาล เพื(อ

ชว่ยเหลือคา่ใช้จา่ยให้กบัพนกังาน รวมทั Wงจดัหาศนูย์ออกกําลงักายและการเลน่กีฬา เพื(อให้

เป็นแหลง่สนัทนาการในการจดักิจกรรมเพื(อสขุภาพของพนกังานและผู้บริหาร และจดัให้มีการ

ตรวจสขุภาพประจําปี เพื(อเป็นการสง่เสริมการดแูลตนเองให้มีสขุภาพที(ดีแบบยั(งยืนและมี

คณุภาพที(ดีในระยะยาว 

2. การจดัให้มีสวสัดิการสินเชื(อเพื(อที(อยู่อาศยั เพื(อเป็นการส่งเสริมให้พนกังานมีที(อยู่อาศยัเป็น

ของตนเองอย่างมั(นคง อนัเป็นการสง่เสริมขวญัและกําลงัใจในการทํางานให้กบัพนกังาน และ

ก่อให้เกิดความภกัดีตอ่องค์กร บริษัทจงึได้จดัให้มีสวสัดกิารสินเชื(อเพื(อที(อยู่อาศยักบัธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ เพื(ออํานวยความสะดวกให้กบัพนกังานที(มีความประสงค์จะขอสินเชื(อที(อยู่

อาศยัโดยได้รับอตัราดอกเบี Wยที(เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื(องจากสามารถชําระคืน

สินเชื(อจากยอดบญัชีเงินเดือนโดยตรง 

3. การจดัให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินชว่ยเหลือในวาระตา่งๆ เชน่ การมอบเงินชว่ยเหลือการสมรส 

การมอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสําหรับพนกังาน คูส่มรส บตุร บิดา มารดา การมอบเงิน

ชว่ยเหลืออปุสมบท การมอบเงินชว่ยเหลือการศกึษาบตุร 

4. การจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่ และเงินชว่ยเหลือการขาดรายได้ เนื(องจากทพุพลภาพอนั

มิใชเ่นื(องจากการปฏิบตังิาน เพื(อชว่ยเหลือพนกังานและครอบครัวหากประสบภยั 

8.12.3 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื(อพฒันาความรู้ ความสามารถของพนกังานในทกุ
ระดบัให้สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัเปา้หมายของงาน และผลสําเร็จของธุรกิจ 
รวมทั Wงการพฒันาศกัยภาพ เพื(อให้บคุลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบตังิานเพิ(มขึ Wน ซึ(งจะสร้างความ
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ได้เปรียบในด้านการแขง่ขนัให้กบับริษัทอย่างยั(งยืน โดยในปีที(ผ่านมาบริษัทสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างตอ่เนื(องทั Wงภายในและภายนอกควบคูไ่ปกบัการดําเนินการด้านการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management) ให้บคุลากร มีการแลกเปลี(ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผา่น
หลากหลายชอ่งทาง พร้อมทั Wงให้บคุลากรมีความพร้อมในการรับมือกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจและการ
เปลี(ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต 

1) การฝึกอบรมภายในบริษัท 
1.1) สาํหรับพนักงานระดับบริหาร 
บริษัทดําเนินการพฒันาผู้บริหารโดยจดัหลกัสตูรการบริหารระดบัสงู เพื(อพฒันาทกัษะความเป็น

ผู้ นําควบคูไ่ปกบัการเพิ(มองค์ความรู้ใหม่ๆ  ในการเสริมสร้างความเชี(ยวชาญในการบริหารจดัการให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ Wน อีกทั Wง เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการปรับหรือเลื(อนตําแหนง่ตา่งๆ ในอนาคต 
ให้สอดคล้องกบัความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและสง่เสริมธุรกิจทกุสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแขง่ขนั
และพร้อมเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมธุรกิจที(ดําเนินการทั Wงในปัจจบุนัและอนาคต  

1.2) สาํหรับพนักงานระดับปฏิบัตกิาร 
บริษัทดําเนินการพฒันาพนกังานระดบัปฏิบตัิการ โดยจดัหลกัสตูรพฒันาความรู้ความสามารถ

ตามหน้าที( สายวิชาชีพและกลุม่งานที(มีความรับผิดชอบ ทั Wงนี W เพื(อเป็นการพฒันาทกัษะ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตังิานตามวิชาชีพและเพิ(มประสิทธิภาพการปฏิบตังิานตามหน้าที(งาน เชน่  
การบริหารสญัญา, Awareness Training ISO/IEC Z\��3:Z��[, Project Management for 
Projectment Manager (PM THAI) 

1.3) สาํหรับพนักงานทุกคน 
บริษัทดําเนินการพฒันาพนกังานทกุคนโดยจดัหลกัสตูรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลกั เพื(อให้

พนกังานทกุคนของบริษัทปฏิบตังิานได้สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ อาทิเชน่ 
การปฐมนิเทศพนกังานใหม ่และการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กร  

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
นอกเหนือจากการจดัฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้บริหารและพนกังานเข้ารับ

การฝึกอบรมจากสถาบนัหรือองค์กรที(มีชื(อเสียง รวมทั Wงผู้ เชี(ยวชาญทั Wงในประเทศและตา่งประเทศ เพื(อ
พฒันาความรู้ ความสามารถของแตล่ะบคุคล อีกทั Wงเป็นการสร้างความสมัพนัธ์ในกลุม่ธุรกิจและวิชาชีพ
เดียวกนัอีก เชน่  

• หลกัสตูร เกณฑ์การประเมินสํานกังานสีเขียว (Green Office) โดยกรมสง่เสริมคณุภาพ
สิ(งแวดล้อม 
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• หลกัสตูร Internal Audit’s Role in Anti – Corruption โดยตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
ร่วมกบัสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 

• Company Secretary Forum “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom” 
โดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 ในปี 2557 จํานวนชั(วโมงการฝึกอบรมพนกังานของบริษัท ทั Wงจากหลกัสตูรภายในองค์กรและ
หลกัสตูรภายนอกองค์กร สรุปได้ดงันี W 

จาํนวนพนักงาน 
จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานทั >งปี 
จาํนวนชั�วโมงการฝึกอบรม

เฉลี�ยต่อคนต่อปี 
220  2,606.3 11.8 

นอกจากนี W ในการพฒันาบคุลากรบริษัทยงัคํานงึถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากร โดยสง่เสริมการพฒันาทั Wงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ ที(เชื(อมโยง
กบั Core Value โดยมีคณะกรรมการสวสัดิการที(มาจากการเลือกตั Wงภายในเป็นหลกัในการดําเนินการเพื(อ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมของทกุส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชมุและ
สงัสรรค์ประจําปี เป็นต้น 

ในปี 2557 อตัราการลาของพนกังานในบริษัท สรุปได้ดงันี W 

จาํนวนพนักงาน 
อัตราเฉลี�ยวันลากิจ  

ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี 
(วัน/คน) 

อัตราเฉลี�ยการลาประเภท
อื�นต่อปี  
(วัน/คน) 

220 9.57 0.80 

หมายเหต ุ: การลาประเภทอื(นได้แก่ ลาคลอด ลาอปุสมบท ลาทําหมนั ลาเพื(อราชการทหาร ลาอบรมพฒันาความรู้ 
ลาเพื(อแสวงบญุตามศาสนาอิสลาม ลาเพื(อบําเพ็ญกศุลศพ 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที�สาํคัญในระยะ 3 ปีที�ผ่านมา 
 ในระยะ 3 ปีที(ผ่านมา บริษัทมีข้อพิพาทด้านแรงงานที(สําคญั 1 เรื(อง ซึ(งเกิดขึ Wนในปี 2556 เป็นกรณี
ที(ลกูจ้างของบริษัทฟ้องร้องคดีตอ่ศาลแรงงานกลาง กลา่วหาวา่ บริษัทเลิกจ้างไมเ่ป็นธรรม และเรียกร้อง
เงินชดเชย สินจ้างแทนการบอกกลา่ว คา่จ้างสําหรับวนัหยดุ รวมเป็นเงิน 1,004,798 บาท และให้บริษัทรับ
กลบัเข้าทํางานหรือชดใช้คา่เสียหาย เป็นเงินจํานวน 10,000,000 บาท ซึ(งข้อพิพาทดงักลา่วอยูใ่นระหว่าง
การพิจารณาของศาลแรงงานกลาง 
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9. การกาํกับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

 รายงานการปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัและให้ความสําคญักบัการบริหารงานโดยยึดมั(นในความซื(อสตัย์
และความโปร่งใสในข้อมลูที(สามารถเปิดเผยได้ และยึดมั(นในคณุคา่หลกัขององค์กรเพื(อใช้เป็นหลกัในการ
บริหารจดัการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที(มีประสิทธิภาพ ที(ผ่านมาคณะกรรมการ
บริษัทได้ยดึมั(นในข้อพงึปฏิบตัสํิาหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลกัทรัพย์แหง่
ประเทศไทย ภายใต้นโยบายเกี(ยวกบัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี 
 เพื(อให้มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจงึได้นําแนวทาง 
การบริหารงานด้วยการกํากบัดแูลกิจการที(ดีกําหนดไว้ในวิสยัทศัน์ ภารกิจ และนโยบายของบริษัทเพื(อให้
เป็นกลไกสําคญัที(ผลกัดนัให้เกิดการมีสว่นร่วมในการปฏิบตัิตามหลกัการดงักลา่ว และตดิตาม กํากบัดแูล 
ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดบัสงูสูบ่คุลากรทกุท่านในองค์กร อนัจะสง่ผลให้
รับทราบปัญหาที(เกิดขึ Wนภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของบริษัทให้บรรลผุลสําเร็จตามที(
ตั Wงเปา้หมายไว้ 

บริษัทได้ดําเนินการตามแนวปฏิบตัขิองตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี W 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่สิทธิและมีความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยได้กําหนด
ไว้ในนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที(ดีอยา่งชดัเจนถึงสิทธิขั Wนพื Wนฐานเทา่เทียมกนั ซึ(งได้แก่ สิทธิในการรับ
สารสนเทศที(เพียงพอ ทนัเวลา ทนัเหตกุารณ์ และในรูปแบบที(เหมาะสมตอ่การตดัสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้น
และสิทธิในการโอนหุ้น 

1.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศที(สําคญัของบริษัทอย่างมี
คณุภาพ โดยเป็นข้อมลูที(ถกูต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจบุนัทนัเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
และที(สําคญัคือการเข้าถึงผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเทา่เทียมกนั  
 ในปี 2557 บริษัทได้ทําการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายใน
ระยะเวลาที(กําหนด โดยนําส่งเอกสารตอ่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมทั Wงรายงานผา่น
ระบบสื(ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยเป็นการเปิดเผยข้อมลูประเภทสารสนเทศที(ต้องรายงาน
ตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) เชน่ งบการเงินประจําปี งบการเงินรายไตรมาส รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการ ข้อมลูประจําปี เป็นต้น รวมทั Wงประเภทสารสนเทศสําคญัตามเหตกุารณ์ตา่งๆ 
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(Non-Periodic Reports) เชน่ กําหนดวนั เวลา และสถานที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี รวมถึงระเบียบ
วาระการประชมุและวนักําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้นที(มีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุ (Record Date) และวนั
รวบรวมรายชื(อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น การจ่ายเงิน
ปันผลและวนักําหนดรายชื(อผู้ ถือหุ้นที(มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวนัรวบรวมรายชื(อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น แจ้งมติที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี การแตง่ตั Wงกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นต้น 
 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสําคญัอยา่งมากกบัการปฏิบตัแิละการกระทําใดๆ 
ที(จะต้องไมเ่ป็นการจํากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้นในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท ยิ(งไปกวา่นั Wนบริษัทได้จดัให้
มีให้มีชอ่งทางในการสื(อสารกบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ ผู้สนใจทั(วไป และสาธารณชน เพื(อให้สามารถเข้าถึง
ข้อมลูของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั(วถึงเป็นปัจจบุนั โดยจดัให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ที(เผยแพร่
ข้อมลูทั Wงภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยจดัรวบรวมข้อมลูไว้เป็นหมวดหมูส่ะดวกตอ่การสืบค้นข้อมลู และ
ง่ายตอ่การตดิตอ่สื(อสารกบัทางบริษัท 

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทกําหนดให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครั Wงภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัตั Wงแตว่นั
สิ Wนสดุของรอบบญัชีของบริษัท และจดักระบวนการการประชมุผู้ ถือหุ้นที(สนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียม
กนัทกุราย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสําคญัและเคารพสิทธิของผู้ ถือหุ้นโดยการสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้น 
เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพื(อที(ผู้ ถือหุ้นซึ(งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริษัท  
มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเรื(องสําคญัของบริษัท รวมทั Wงตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคูมื่อ 
AGM Checklist ที(จดัทําขึ Wนโดยสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสํานกังาน 
ก.ล.ต. ซึ(งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที(และความรับผิดชอบที(ต้องดําเนินการด้วย
ความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ เกี(ยวข้องทกุฝ่าย  
 ในปี 2557 บริษัทได้จดัการประชมุผู้ ถือหุ้น 1 ครั Wง คือ “การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557” 
ในวนัที( 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุ INET Hall ชั Wนไอที อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ 
เลขที( 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ(งมีระบบขนสง่มวลชนที( 
ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชมุได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จดัสิ(งอํานวยความสะดวก
สําหรับการประชมุไว้อยา่งครบครัน ได้แก่ โสตทศันปูกรณ์ที(ใช้ในการนําเสนอเรื(องตอ่ที(ประชมุ ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที(ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุและการนบัคะแนนเสียงทําให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว และการนบัคะแนนเสียงอยา่งแมน่ยํา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
 บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชมุตั Wงแตเ่วลา 7.00 น. ก่อนเวลาเริ(มประชมุเป็นเวลา 
2 ชั(วโมง และผู้ ถือหุ้นที(เดินทางมาภายหลงัสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุได้อยา่งตอ่เนื(องจนถึงเวลา
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เลิกประชมุ สําหรับการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการแสดงตนเพื(อเข้าร่วมประชมุนั Wน บริษัทได้มอบหมาย
ให้นิตกิรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั Wนตอนที(พงึปฏิบตั ิและเป็นไปตามรายละเอียดที(ได้แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 
 ในการประชมุคราวดงักลา่ว บริษัทได้จดัให้มีกรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชดุยอ่ยทกุ
คณะพร้อมฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมในการประชมุครบทกุทา่น ผู้สอบบญัชี และที(ปรึกษากฎหมาย
ของบริษัท เพื(อให้ข้อมลูเพิ(มเตมิและร่วมตอบข้อซกัถามในรายละเอียดแก่ที(ประชมุ 

1.2.1 ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมลูที(เกี(ยวข้องสําหรับการตดัสินใจในที(ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า
อยา่งเพียงพอและทนัเวลา กลา่วคือ หลงัจากที(คณะกรรมการบริษัทมีมตเิรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 บริษัทได้แจ้งกําหนดวนั เวลา สถานที(ประชมุ และระเบียบวาระการประชมุพร้อมข้อมลูที(
เกี(ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแตล่ะเรื(องที(เสนอตอ่ที(ประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบโดย
ผา่นชอ่งทางของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00น. ในวนัทําการถดัจากวนัที(คณะกรรมการบริษัทมีมติ  
 หนงัสือเชิญประชมุได้ระบรุายละเอียดวาระการประชมุพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดของเรื(องเพื(อพิจารณาเหตผุลจําเป็น ผลกระทบทั Wงด้านบวกและลบในแตล่ะวาระ หนงัสือมอบ
ฉนัทะ และรายชื(อของกรรมการอิสระ เพื(อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเลือกที(จะมอบฉันทะให้เข้าประชมุแทนได้ 
รวมทั Wงสง่แผนที(แสดงสถานที(ประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วนัก่อนการประชมุ และได้โฆษณาบอกกล่าว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รายวนัภาษาไทยติดตอ่กนัไมน้่อยกว่า 3 วนั และก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 
เพื(อบอกกลา่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า  
 ทั Wงนี W บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลาศกึษาข้อมลูประกอบการประชมุเป็นเวลาล่วงหน้าอยา่ง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 และเอกสารประกอบทั Wงชดุ ซึ(ง
เหมือนกบัข้อมลูที(บริษัทจดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดงักลา่วแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 บริษัทได้นําแนวทางปฏิบตัทีิ(เสนอแนะโดยตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ที(สง่เสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื(องคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาบรรจใุนระเบียบวาระการประชมุ รวมทั Wงเสนอชื(อบคุคลที(มีคณุสมบตัเิหมาะสมเข้าดํารงตําแหนง่
กรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ ถือหุ้นผา่นทางช่องทางของตลาดหลกัทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริษัท ระบรุายละเอียดหลกัเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และชอ่งทางการเสนอ
เรื(องไว้อยา่งชดัเจน โดยให้เวลาผู้ ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวนัที( 1 มกราคม ถึงวนัที( 31 มกราคม 2557 ตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดีเกี(ยวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2557 อยา่งไรก็ดี ไมป่รากฏชื(อผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และชื(อบคุคลเพื(อ
สมคัรเป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด นอกจากนี W คณะกรรมการบริษัทยงัเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมลู
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เพิ(มเตมิในเรื(องที(ได้บรรจไุว้ในระเบียบการประชมุ และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื(นใดที(เป็นประโยชน์ตอ่
การดําเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชมุ เพื(อที(บริษัทจะได้ชี Wแจงรายละเอียดหรือให้
ข้อมลูเพิ(มเตมิในที(ประชมุตอ่ไป  

1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ประธานที(ประชมุจะแจ้งองค์ประชมุแนะนํากรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบญัชี ที(เข้าร่วมในการ
ประชมุ แจ้งให้ที(ประชมุทราบวิธีปฏิบตัใินการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพงึปฏิบตัสํิาหรับการจดั
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที(บริษัทจดัให้มีบตัร
ลงคะแนนในทกุเรื(องที(เสนอตอ่ที(ประชมุ ซึ(งผู้ เข้าร่วมประชมุได้รับเมื(อลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ โดยบริษัท
ได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการชว่ยนบัคะแนนเสียง 
 ในระหวา่งการประชมุ ประธานที(ประชมุทําหน้าที(ดําเนินการประชมุไปตามลําดบัที(แจ้งไว้ใน
ระเบียบวาระการประชมุ โดยเมื(อมีการให้ข้อมลูตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที(ประชมุจะเปิดโอกาสให้
ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคําถามในแตล่ะวาระ และให้เวลาอภิปรายอยา่ง
เหมาะสมเพียงพอ จากนั Wน ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซกัถามอยา่งชดัเจน ตรงประเดน็ และให้ความสําคญักบั
ทกุคําถามแล้วจงึให้ผู้ ถือหุ้นลงมตใินเรื(องที(พิจารณาซึ(งประธานที(ประชมุได้แจ้งผลการออกเสียงในแตล่ะ
เรื(องให้ที(ประชมุทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไมเ่ห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั Wงนี W เมื(อมีการลงมตใิน 
แตล่ะวาระนั Wน บริษัทได้กําหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงสําหรับผู้ เข้าร่วมประชมุทกุราย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ชว่ยอํานวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตั Wงกรรมการ
โดยลงมตเิป็นรายคนและการพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้มีการนําเสนอตอ่ที(ประชมุ
เพื(อพิจารณาลงมตแิยกจากกนั 

 1.2.3 หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมตทีิ(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยระบผุลการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะเรื(องแยก
ประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสดัสว่นคะแนนเสียงแตล่ะประเภท
ผา่นเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในวนัเดียวกนักบัวนัประชมุหรือภายใน 9.00 น. ของวนัทําการ
ถดัไป 
 การจดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ได้มีการจดัทําเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยบนัทกึ
สาระสําคญัของแตล่ะเรื(องที(เสนอตอ่ที(ประชมุ สรุปประเด็นสําคญัของข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นและคําชี Wแจง
ของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ(มเตมิของที(ประชมุ รวมทั Wงมตทีิ(
ประชมุพร้อมคะแนนเสียงแตล่ะประเภทและสดัสว่นคะแนนเสียงของแตล่ะเรื(องไว้อย่างชดัเจนและ
ครบถ้วน โดยบริษัทได้นําสง่รายงานการประชมุที(จดัทําแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที(ประชมุสง่ให้
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ตลาดหลกัทรัพย์ฯ สํานกังาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า) เพื(อเป็นเอกสาร
ตรวจสอบและอ้างอิง พร้อมกบัเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกําหนด 14 วนันบัจากวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลกัการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเทา่เทียมกนั

ไมว่า่จะเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ ถือหุ้นชาวไทยและผู้ ถือหุ้นชาวตา่งชาต ิตามที(ได้กําหนดนโยบาย
เกี(ยวกบัการดําเนินดแูลกิจการที(ดีอยา่งชดัเจนถึงสิทธิขั Wนพื Wนฐานเทา่เทียมกนั เนื(องจากเห็นวา่เป็นสิ(งที(มี
ความสําคญัและจําเป็นตอ่การดําเนินธุรกิจให้มีการเจริญเตบิโตอยา่งยั(งยืน โดยให้ความสําคญัตอ่สิทธิ
และมีความเทา่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ซึ(งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที(เพียงพอ ทนัเวลา ทนัเหตกุารณ์ 
และในรูปแบบที(เหมาะสมตอ่การตดัสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น  
 เนื(องจากผู้ ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสดัสว่นการถือหุ้นในบริษัทจงึมีสิทธิ
ได้รับการจา่ยเงินปันผลตามผลประกอบการของบริษัทมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2557 แม้บริษัทมี
ผลประกอบการเป็นกําไร แตบ่ริษัทยงัคงขาดทนุสะสม ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดมิให้
บริษัทจา่ยเงินปันผล  
 ในการดําเนินการเพื(อให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิขั Wนพื Wนฐานในการได้รับข้อมลูขา่วสารของกิจการ อยา่ง
เทา่เทียมกนันั Wน นอกเหนือจากการปฏิบตัติามข้อกําหนดเกี(ยวกบัการเปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศของ
สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ บริษัทได้เพิ(มช่องทางการเข้าถึงของข้อมลูของบริษัททางเว็บไซต์
ของบริษัทซึ(งได้จดัให้มีการนําเสนอข้อมลูทั Wงภาษาไทยและภาษาองักฤษที(ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจบุนัเสมอ  
 บริษัทได้จดัทําแบบหนงัสือมอบฉนัทะเข้าประชมุผู้ ถือหุ้นเพื(อรักษาสิทธิของผู้ ถือหุ้นที(ไมส่ะดวกเข้า
ร่วมประชมุด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสามารถมอบฉนัทะให้ผู้ อื(นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ(งบริษัทจะ
ระบรุายชื(อไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที(กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื(อให้เป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออก
เสียงลงมตแิทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไมมี่เงื(อนไข รายละเอียดและขั Wนตอนตา่งๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยผู้ ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั Wงทางโทรศพัท์หรือชอ่งทางอื(นๆ  
 การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเรื(องเพื(อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจใุนระเบียบ 
วาระการประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทั Wงเสนอชื(อบคุคลเพื(อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นบัเป็นมาตรการ
หนึ(งในการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนัของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกําหนดมาตรการปอ้งกนักรณีกรรมการหรือผู้บริหาร
บริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื(อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื(นในทางมิชอบ ซึ(งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการรักษาความลบัคําสั(งที(เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือ
ปฏิบตัิโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน มาแล้วตั Wงแตปี่ 2544 
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3. การคาํนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ความสําคญัในการดแูลและคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทั Wงภายในและภายนอก
บริษัท ตั Wงแต ่ผู้ ถือหุ้น คูค้่า เจ้าหนี W คูแ่ขง่ทางธุรกิจ พนกังาน และสงัคม รวมถึงความรับผิดชอบตอ่
สิ(งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและจดัทําประกาศหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี
ของบริษัท ในปี 2544 เพื(อเป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลมุถึงเรื(อง
ตา่งๆ อาทิเชน่ นโยบายเกี(ยวกบัคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบคุคลและจรรยาบรรณ
พนกังาน นโยบายเกี(ยวกบัผลประโยชน์ขดักนั นโยบายเกี(ยวกบัการควบคมุภายใน จรรยาบรรณของการ
จดัหา นโยบายเกี(ยวกบัรายการทางการบญัชีและการเงิน นโยบายเกี(ยวกบัการสนบัสนนุ กิจกรรมสาธารณะ 
นโยบายเกี(ยวกบัความลบัของบริษัทนโยบายเกี(ยวกบัการซื Wอขายหลกัทรัพย์ เป็นต้น ซึ(งกรรมการ ผู้บริหาร 
และพนกังานทกุคนรับทราบและยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด 

3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  

ผู้ถือหุ้น 
 การปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี บริษัทให้ความสําคญักบัการปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่ง
เทา่เทียมกนั การให้ข้อมลูขา่วสารที(มีคณุภาพแก่ผู้ ถือหุ้น การสง่เสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น 
เพื(อให้มีสว่นร่วมในการตดัสินใจในเรื(องสําคญั รวมทั Wงเพื(อรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ของ
บริษัท ตลอดจนเพื(อสามารถตดิตามการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจดัให้มี
มาตรการปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายในเพื(อประโยชน์สว่นตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื(อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไมก่ระทําการใดอนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  

คู่ค้า 
 บริษัทให้ความสําคญัในกระบวนการจดัซื Wอจดัหา ซึ(งเป็นกระบวนการสําคญัเพื(อกําหนดคา่ใช้จา่ย 

และคณุภาพสินค้า จงึต้องมีขั Wนตอนการดําเนินงานเพื(อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ บริษัทให้ความสําคญักบัคูค้่า อนัเป็นบคุคลที(ชว่ยเหลือและเป็นสว่นหนึ(งในการผลกัดนัให้
การดําเนินธุรกิจของบริษัทสําเร็จลลุว่งไปได้อยา่งมีประสิทธิภาพ บริษัทปฏิบตัิตอ่คูค้่าอยา่งเสมอภาคบน
พื Wนฐานการแขง่ขนัที(เป็นธรรมและเคารพซึ(งกนัและกนั 

เจ้าหนี > 
 บริษัทให้ความสําคญักบับรรดาเจ้าหนี Wทางการค้า ซึ(งเป็นผู้ มีสว่นสําคญัในการสนบัสนนุให้ธุรกิจ
ของบริษัทสามารถดําเนินไปได้อยา่งเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชําระหนี Wคา่บริการ และ/หรือคา่
สินค้าที(ได้ซื Wอจากเจ้าหนี Wทางการค้าตามกําหนดเวลาทกุราย โดยไมมี่การเลือกปฏิบตัิว่าเป็นเจ้าหนี Wทาง
การค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก 
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คู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษัทให้ความสําคญักบัคูแ่ขง่ทางธุรกิจ โดยไมไ่ด้มองวา่เป็นเพียงคูแ่ขง่ทางธุรกิจด้านเดียว แต่
บริษัทยงัมองวา่ด้วยสภาวะการแขง่ขนัทางธุรกิจ คูแ่ขง่ทางธุรกิจยงัสามารถผนัตวัมาเป็นพนัธมิตรทาง
ธุรกิจที(สําคญัได้ในอนาคต บริษัทจงึให้ความสําคญัตอ่การปฏิบตัิตอ่คูแ่ขง่ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม 

พนักงาน 
 บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื(อเสริมสร้าง และพฒันาความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะ ทศันคติ ศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบั ให้สามารถปฏิบตังิานได้อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กบัเปา้หมายของงาน และผลสําเร็จของธุรกิจ รวมทั Wงการด้านการพฒันาศกัยภาพ เพื(อให้บคุลากรมีขีด 
ความสามารถในการปฏิบตังิานเพิ(มขึ Wน  
 โดยในปีที(ผ่านมาบริษัท ได้ดําเนินการพฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการขั Wนสงูสําหรับผู้บริหาร 
และสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการฝึกอบรมอยา่งตอ่เนื(องทั Wงภายในและภายนอกควบคูไ่ปกบัการ
ดําเนินการด้านการจดัการความรู้ (Knowledge Management) พร้อมทั Wงให้บคุลากรมีความพร้อมในการ
รับมือกบัการแขง่ขนัทางธุรกิจและการเปลี(ยนแปลงอยา่งรวดเร็วในอนาคต   
 นอกจากนี W ในการพฒันาบคุลากร ยงัคํานงึถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางานของบคุลากรโดย
สง่เสริมการพฒันาทั Wงด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ ที(เชื(อมโยงกบั Core Value 
โดยมีคณะกรรมการสวสัดกิารที(มาจากการเลือกตั Wงภายใน เป็นหลกัในการดําเนินการ เพื(อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์และการมีส่วนร่วมของทกุสว่น เชน่ กิจกรรมประเพณีสงกรานต์  กิจกรรมทอดผ้าป่าสามคัคี 
การประชมุและสงัสรรค์ประจําปี เป็นต้น   

สังคม 
 บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัและอิทธิพลของการใช้สื(อออนไลน์ในสงัคมไทยในทกุด้าน ทั Wงด้าน
สงัคม ธุรกิจ และการศกึษา ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื(องการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายที(เกี(ยวข้อง อาทิเชน่ พระราชบญัญตัิวา่ด้วยการกระทําความผิดเกี(ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
และสนบัสนนุกิจกรรมที(จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยั  

3.2 ช่องทางการสื�อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้ มีสว่นได้เสียสามารถติดตอ่สื(อสารกบับริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกนั เชน่ 
เว็บไซต์ของบริษัท เลขานกุารบริษัท หนว่ยงานประชาสมัพนัธ์ และหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรืออาจใช้
ชอ่งทางอื(นที(ผู้ มีส่วนได้เสียเห็นวา่เหมาะสมก็ได้ นอกจากนี W ผู้ มีสว่นได้เสียยงัสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการ 
กระทําผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณมายงักรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ 
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4. นโยบายเกี�ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัทให้ความสําคญัตอ่เรื(องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็น
นโยบายหลกัของบริษัท ดงันั Wน บริษัทจงึมีนโยบายไมส่ง่เสริม สนบัสนนุทั Wงทางตรงและทางอ้อมในการใช้
ซอฟต์แวร์ใดๆ ที(เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบคุคลอื(น โดยได้กําหนดแนวปฏิบตัใิห้พนกังาน 
ทกุคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที(เกี(ยวข้องกบัการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่นบคุคล 
นอกจากนั Wน บริษัทยงัมีการประกาศภายในบริษัทเรื(อง “ห้ามกระทําการอนัเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืน
กฎหมาย” เนื Wอหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนกังานกระทําการใดๆ อนัเป็นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปัญญา และ/หรือกระทําการอนัเป็นความผิดตามพระราชบญัญตัวิ่าด้วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5.1 คุณภาพของข้อมูลที�เปิดเผย 
 คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนกังานทกุทา่นตระหนกัดีวา่ข้อมลูและสารสนเทศที(
เกี(ยวข้องกบับริษัทล้วนสง่ผลกระทบตอ่การตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทนุ สิทธิประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้น
กระทบตอ่ผู้ มีสว่นได้เสียและการซื Wอขายหุ้นของบริษัท ทกุสว่นงานจงึได้ตระหนกัและให้ความสําคญัในการ
กํากบัดแูลให้เปิดเผยข้อมลูและสารสนเทศที(มีนยัสําคญัของบริษัทอย่างมีคณุภาพโดยยดึหลกัความถกูต้อง 
ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมลูเทา่เทียมกนัทกุกลุม่ ซึ(งเป็นการแสดงความรับผิดชอบตอ่
หน้าที(และแสดงความโปร่งใสในการดําเนินงานและกิจกรรมตา่งๆ ที(เกิดขึ Wน  
 สารสนเทศที(เปิดเผยต้องเป็นข้อมลูที(ถกูต้องตรงกบัข้อเท็จจริง ชดัเจนไมค่ลมุเครือเป็นข้อมลูที(มี
ข้อสรุปอยา่งชดัเจน และเพียงพอตอ่การใช้เป็นข้อมลูประกอบการตดัสินใจลงทนุสามารถตรวจสอบได้ และ
ผา่นการรับรองตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื(อให้การรับรู้ข้อมลูทั(วถึงและ 
เทา่เทียมกนั 

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือการปฏิบตัิตามข้อกําหนดในการเปิดเผยสารสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียนตามหลกัเกณฑ์ของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทั Wงข้อกําหนดในการ
เปิดเผยสารสนเทศที(ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี (Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศ
สําคญัตามเหตกุารณ์ (Non-Periodic Reports) ชอ่งทางหลกัที(ใช้ในการเปิดเผยข้อมลูของบริษัท ได้แก่ 
การจดัสง่เอกสารให้แก่สํานกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผา่นระบบสื(ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ  
 นอกจากนี W บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการเปิดเผยข้อมลูที(ถกูต้องครบถ้วนทนัเวลา และ
โปร่งใส จงึได้เพิ(มชอ่งทางเลือกอื(นในการเปิดเผยข้อมลูเพื(อให้มีการเข้าถึงข้อมลูได้ทั(วถึงมากยิ(งขึ Wน ได้แก่ 
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เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั Wงแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2) 

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัทจดัให้มีสว่นนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relations) ทําหน้าที(เป็นศนูย์กลางในการเปิดเผย
ข้อมลูขา่วสาร และรับผิดชอบการตดิตอ่สื(อสาร เพื(อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบริษัทกบัผู้ ถือหุ้น  
นกัลงทนุทั(วไป นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์ และหนว่ยงานที(เกี(ยวข้องอยา่งเท่าเทียมกนัและเป็นธรรม รวมทั Wง
ดแูลกระบวนการรายงานทางการเงิน 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 
 บริษัทได้เปิดโอกาสในการให้ข้อมลูตา่งๆ ของบริษัท กบันกัวิเคราะห์หลกัทรัพย์จากบริษัท
หลกัทรัพย์ตา่งๆ อยา่งทั(วถึงและเป็นธรรม ซึ(งบริษัทได้ให้ข้อมลูตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องผลประกอบการของบริษัท 
แนวโน้มและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท เพื(อให้นกัวิเคราะห์นําไปเป็นข้อมลูเพื(อสื(อสารเปิดเผยตอ่
นกัลงทนุทั(วไป 

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้ มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และประสบการณ์การ
ทํางานจากหลากหลายสาขา สง่ผลให้การปฏิบตังิานของกรรมการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริษัทมุง่พฒันาองค์กรสูค่วามสําเร็จ โดยเป็นผู้วางกลยทุธ์และนโยบายที(เหมาะสม เพื(อเพิ(ม
ขีดความสามารถในการแขง่ขนัและดําเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและมตทีิ(ประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยความซื(อตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้มีสว่นร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เปา้หมายและแผนธุรกิจของ
บริษัทตลอดจนกํากบัดแูล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะผู้บริหารและคณะจดัการของบริษัท 
เพื(อให้เป็นไปตามเปา้หมายและแผนธุรกิจที(กําหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถกูต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัตา่ง ๆ ของหนว่ยงานที(กํากบัดแูลและหนว่ยงานทางราชการที(เกี(ยวข้องและตามมติ
ของที(ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื(อเพิ(มมลูคา่ทางเศรษฐกิจสงูสดุให้แก่กิจการและความมั(นคงให้แก่ ผู้ ถือหุ้น
ขณะเดียวกนัก็คํานงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  
 คณะกรรมการบริษัททกุคนตระหนกัในหน้าที(ตอ่ผู้ ถือหุ้นที(เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แตง่ตั Wง
กรรมการ โดยการปฏิบตัหิน้าที(และความรับผิดชอบในการดแูลบริหารกิจการให้เป็นไป เพื(อประโยชน์ที(ดี
ที(สดุของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลมุหน้าที(สําคญั 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบตัหิน้าที(ด้วยความ 
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ระมดัระวงั (Duty of Care) การปฏิบตัหิน้าที(ด้วยความซื(อสตัย์สจุริต (Duty of Loyalty) การปฏิบตัิตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมตทีิ(ประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมลู
ตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่างถกูต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 

6.1 การแบ่งแยกอาํนาจหน้าที� 
 เพื(อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบง่แยกหน้าที(ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัทอยา่งชดัเจน 
 ประธานกรรมการเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ซึ(งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั Wงหมด โดยประธาน
กรรมการไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมการผู้จดัการ เพื(อเป็นการแบง่แยกหน้าที(ในการกําหนดนโยบายการ
กํากบัดแูลและการบริหารงานประจํา ดงันั Wน ผู้ มีสว่นได้เสียจงึมั(นใจได้วา่กรรมการบริษัทสามารถปฏิบตังิาน
ในฐานะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ(งจะทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน 
 ประธานกรรมการเป็นผู้ นําและเป็นผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการสนบัสนนุ และผลกัดนัให้กรรมการบริษัททกุคนมีสว่นร่วมในการประชมุ เชน่ การตั Wง
คําถามที(สําคญัตา่งๆ หารือ ชว่ยเหลือแนะนําและสนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทาง
กรรมการผู้จดัการอย่างสมํ(าเสมอ แตจ่ะไมเ่ข้าไปก้าวก่ายในงานประจําที(ฝ่ายบริหารมีหน้าที(เป็นผู้ รับผิดชอบ
ดแูล และมีกรรมการผู้จดัการเป็นหวัหน้าของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบอํานาจให้กรรมการ
ผู้จดัการ หรือผู้ รับมอบอํานาจเทา่นั Wนเป็นผู้ ที(มีอํานาจลงนามผกูพนัแทนบริษัทตามอํานาจที(มอบไว้ 
กรรมการผู้จดัการได้มอบอํานาจให้ผู้บริหารของแตล่ะสายงานบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน้าที(รับผิดชอบที(ได้กําหนดไว้อยา่งชดัเจน  ทั Wงนี W  จะเห็นวา่อํานาจของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหารได้มีการแบง่แยกบทบาทหน้าที(อยา่งชดัเจนไมก้่าวก่ายตอ่กนั 

6.2 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้จดัการเป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการบริหารสงูสดุของบริษัททําหน้าที(ในการบริหาร
จดัการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจดัการของบริษัท
ทําหน้าที(ควบคมุการดําเนินงานภายในองค์กรทั Wงหมด อาทิเชน่ อํานาจในการจดัจ้าง บรรจ ุแตง่ตั Wง  
การปรับเลื(อนตําแหนง่ ปรับอตัราเงินคา่จ้าง และกําหนดบทลงโทษทางวินยัหากบคุลากรไมป่ฏิบตัิตาม
กฎระเบียบ วินยัของบริษัท ออกคําสั(งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไมข่ดัแย้งกบัระเบียบปฏิบตัิ
ของบริษัท มีอํานาจลงนามในการพิจารณาอนมุตักิารจดัซื Wอจดัจ้างในวงเงินครั Wงละไมเ่กิน 10 ล้านบาท และ
อํานาจในการพิจารณาอนมุตัใินการบริหารด้านอื(น ๆ เพื(อให้การดําเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ทั Wงนี W ต้องไมผ่ิดกฎระเบียบ และขดักบันโยบายการบริหารจดัการของบริษัท  
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 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทให้ความสําคญัเป็นอย่างยิ(งกบัความเป็นอิสระในการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพื(อ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริษัททกุท่านปฏิบตัหิน้าที(ด้วยความซื(อสตัย์สจุริต
และคํานงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสําคญั โดยตระหนกัเสมอวา่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นทําหน้าที(ใน
การสงัเกตการปฏิบตังิาน ให้คําแนะนํา ชว่ยเหลือ และสนบัสนนุการดําเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด 
บริษัทได้กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริษัทเป็นประจําอยา่งน้อย 3 เดือนครั Wง โดยมีการกําหนด
วาระการประชมุชดัเจนลว่งหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงาน โดยได้จดัสง่หนงัสือเชิญ
ประชมุพร้อมทั Wงวาระการประชมุและเอกสารประกอบการประชมุก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วนัก่อน 
การประชมุทกุครั Wง เพื(อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศกึษาข้อมลูอยา่งเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชมุ  
การประชมุแตล่ะครั Wงจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั(วโมง ในปี 2557 ที(ผา่นมาได้มีการจดัประชมุ
คณะกรรมการบริษัททั Wงสิ Wน 10 ครั Wง (โปรดดรูายละเอียดในหวัข้อ 8 โครงสร้างการจดัการ เรื(องการเข้า
ประชมุของคณะกรรมการบริษัทประจําปี 2557) 
 กรรมการบริษัททกุทา่นถือวา่เป็นหน้าที(ต้องเข้าร่วมประชมุทกุครั Wง ยกเว้นมีเหตจํุาเป็นที(ต้องลา
ประชมุ และในการประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครั Wงได้เชิญผู้บริหารระดบัสงูของทกุสายงานเข้าร่วม
ประชมุ รวมทั Wงได้เชิญผู้บริหารบริษัทในเรื(องที(เกี(ยวข้องเพื(อร่วมชี Wแจงข้อมลูหรือให้ข้อมลูเพิ(มเตมิในฐานะ
ผู้ เกี(ยวข้องในเรื(องนั Wนๆ โดยตรง เพื(อประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้
อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยคา่ตอบแทนอยูใ่นระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและสงูเพียงพอที(จะดแูลและ
รักษากรรมการที(มีคณุสมบตัิที(ต้องการและได้ขออนมุตัจิากที(ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว กรรมการที(ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
กรรมการบริหารความเสี(ยงและกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการจะได้รับ
คา่ตอบแทนเพิ(มตามปริมาณงานที(เพิ(มขึ Wน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณา
และนําเสนอจํานวนคา่ตอบแทนที(เหมาะสมตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื(อเสนอตอ่ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจําปีเป็นผู้พิจารณาและอนมุตัขิั Wนสดุท้าย ทั Wงนี W การจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการตา่งๆ ของบริษัทใน
ปี 2557 สามารถดรูายละเอียดในหวัข้อ 8.11 คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 

6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที(เข้ารับตําแหนง่ใหม ่โดยจดั
ให้มีการบรรยายสรุปให้แก่กรรมการใหมแ่ละจดัทําเอกสารสําคญัตา่งๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของ
คณะกรรมการบริษัท ข้อบงัคบั ระเบียบ นโยบายที(สําคญั และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั Wงข้อมลูเกี(ยวกบั
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ข้อพงึปฏิบตัขิองกรรมการตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และสํานกังาน ก.ล.ต. เพื(อให้สามารถ
ปฏิบตัหิน้าที(ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อยา่งครบถ้วน นอกจากนี Wยงัได้จดัทํารายงานสรุปภาพรวม
ทั Wงหมดขององค์กรทั Wงของบริษัทเองและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื(อการพฒันา
อยา่งตอ่เนื(อง เพื(อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที( ความรับผิดชอบ พร้อมกนันี Wยงัสง่เสริม
ในด้านทกัษะในการปฏิบตัหิน้าที(ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จดั
ให้เข้าร่วมการสมัมนาที(จดัโดยหน่วยงานที(เกี(ยวข้อง เชน่ หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), 
และหลกัสตูร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit 
Committee Program (ACP) ซึ(งจดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors) และหลกัสตูรของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เป็นต้น เพื(อให้สามารถปฏิบตัหิน้าที(
กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี (โปรดดขู้อมลูการอบรมของ
กรรมการแตล่ะทา่นในเอกสารแนบ 1) 
 นอกจากนี W บริษัทได้สง่ผู้ปฏิบตังิานที(เกี(ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลกัสตูรเลขานกุารบริษัท 
และหลกัสตูรอื(นๆ ที(เกี(ยวข้องที(จดัโดยสถาบนัและหน่วยงานตา่งๆ ทั Wงภาครัฐและภาคเอกชน เพื(อ
เสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที(ที(รับผิดชอบซึ(งจะชว่ยสนบัสนนุการทํางานของคณะกรรมการ
บริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยให้ดําเนินงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ที(อีกด้วย 

6.6 การประเมินการปฏิบัติหน้าที�ของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั>งคณะ) 
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2557 จดัให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบตังิานในการประชมุครั Wงที( 8/2557 วนัศกุร์ที( 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็นการ
ประเมินการปฏิบตัิหน้าที(ของคณะกรรมการทั Wงคณะ ตามแบบประเมินของศนูย์พฒันาการกํากบัดแูล
กิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยหวัข้อการประเมินจะครอบคลมุถึง 

1. โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ  
2. บทบาท หน้าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3. การประชมุคณะกรรมการ  
4. การทําหน้าที(ของกรรมการ  
5. ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ  
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บริหาร 
ทั Wงนี Wผลการประเมินของคณะกรรมการในปี 2557 ผลคะแนนเฉลี(ยอยูที่( 3.96 (� = ไมเ่ห็นด้วยอย่างยิ(ง 

หรือไมมี่การดําเนินการในเรื(องนั Wน,3 = ไมเ่ห็นด้วย หรือมีการดําเนินการในเรื(องนั Wนเล็กน้อย, Z = เห็นด้วย 
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หรือมีการดําเนินการในเรื(องนั Wนพอสมควร, 3 = เห็นด้วยคอ่นข้างมาก หรือมีการดําเนินการในเรื(องนั Wนดี,  
� = เห็นด้วยอยา่งมาก หรือมีการดําเนินการในเรื(องนั Wนอยา่งดีเยี(ยม) 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจาํปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบตังิานเป็นประจําทกุปี โดยในปี 2557 จดัให้มีการ

ประเมินตนเองในการประชมุครั Wงที( 9/2557 เมื(อวนัพฤหสับดีที( 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ(ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้นําตวัอยา่งแบบสอบทานการปฏิบตัหิน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
ตนเอง จากคูมื่อคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งรวบรวบข้อมลูโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้เป็นปีแรก โดยแบบสอบทานดงักล่าว ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

สว่นที( 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสภาพแวดล้อมทั(วไปที(เอื Wอ
ตอ่การทําหน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 สว่นที( 2 การปฏิบตัหิน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 บริษัทได้ยดึมั(นในการกระทําในสิ(งที(ถกูต้องเป็นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกรรมการบริษัท 
ผู้บริหารบริษัทและพนกังานทกุคน โดยบริษัทมีนโยบายจดัทําแนวทางเกี(ยวกบัจริยธรรมทางธุรกิจเพื(อให้
กรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทและพนกังานทกุคนได้ยดึถือเป็นแนวทางในการปฏิบตัหิน้าที(ตามภารกิจของ
บริษัทด้วยความซื(อสตัย์สจุริตและเที(ยงธรรม ทั Wงการปฏิบตัติอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึ(งได้ทํา
การเผยแพร่นโยบายการกํากบัดแูลกิจการไว้บนระบบสื(อสารอิเล็กทรอนิกส์ที(ใช้ภายในบริษัท กรรมการ
บริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนกังานทกุท่านสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างสะดวกทั(วถึงตลอดเวลา  

6.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที(

อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ไว้อยา่งชดัเจน เชน่  ขั Wนตอนการอนมุตัิรายการที(เกี(ยวโยงกนั กําหนด
นโยบาย และวิธีการดแูลไมใ่ห้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ เกี(ยวข้องนําข้อมลูภายในของบริษัทไป
ใช้เพื(อประโยชน์สว่นตน รายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง 
รายการที(มีความเกี(ยวโยงกนั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเกี(ยวกบั
รายการที(มีความขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการที(เกี(ยวโยงกนัเสมอ  โดยผา่นการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทกุครั Wง รวมทั Wงมีการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ โดย
กําหนดราคาและเงื(อนไขเสมือนการทํารายการกบับคุคลภายนอก (Arm's Length Basis) รายการระหว่างกนั
ที(มีสาระสําคญัจะเปิดเผยรายละเอียด มลูคา่รายการ คูส่ญัญา เหตผุล/ความจําเป็นในรายงานประจําปี
และแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (แบบ 56-1) 
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ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที(กรรมการมีสว่นได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการบริษัทปฏิบตัิตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการบริษัทผู้ มีสว่นได้เสียแจ้งตอ่ที(ประชมุเพื(อ
รับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั Wนๆ 

 การดแูลเรื(องการใช้ข้อมลูภายในบริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท  
(ซึ(งรวมถึงคูส่มรส 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 Wง คณะกรรมการได้พิจารณากําหนดหลกัเกณฑ์ เงื(อนไขและวิธีการรายงานการมีสว่นได้เสีย
ของกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นหน้าที(ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจดัทํารายงานและ
จดัเก็บหลกัฐานไว้ที(บริษัท เพื(อให้บริษัทได้ทราบถึงการมีสว่นได้เสียที(อาจจะเกี(ยวข้องกบัการบริหารจดัการ
กิจการของบริษัท และไมก่่อให้ความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา 89/14 แหง่พระราชบญัญตัิ 
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

6.9 ระบบการควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ให้ความสําคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทั Wงในระดบับริหารและระดบัปฏิบตังิาน โดยมี
ฝ่ายตรวจสอบภายในทําหน้าที(ในการตรวจสอบเพื(อให้มั(นใจวา่การปฏิบตังิานหลกัและกิจกรรมทางการเงิน
ที(สําคญัของบริษัทได้ดําเนินตามแนวทางที(กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตัิตาม 
กฎหมายและข้อกําหนดที(เกี(ยวข้องกบับริษัท (Compliance Control) และเพื(อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน  
มีความเป็นอิสระสามารถทําหน้าที(ตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่างเตม็ที( คณะกรรมการบริษัทจงึกําหนดให้
ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ในปี 2549 ได้ริเริ(มจดัให้มีการบริหารจดัการภายในองค์กรที(มี
ความสอดคล้องกบัแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance) โดยพฒันาระบบ
การประเมินผลที(มีความสอดคล้องกบักลยทุธ์ขององค์กรด้วย Balanced Scorecard และบรูณาการกบั
ระบบบริหารจดัการความเสี(ยงทั(วทั Wงองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื(อให้เป็นองค์กรที(มีขีด
ความสามารถในการแขง่ขนัในระยะยาวและสร้างความเชื(อมั(นตอ่ลกูค้าและผู้ ถือหุ้น 

6.10 รายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงิน
ที(ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดงักล่าวจดัทําขึ Wนตามมาตรฐานการบญัชีที(รองรับทั(วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบายบญัชีที(เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสมํ(าเสมอและใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและ
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ประมาณการที(ดีที(สดุในการจดัทํา รวมทั Wงมีการเปิดเผยข้อมลูสําคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบ 
งบการเงิน ดํารงไว้ซึ(งระบบควบคมุภายในที(มีประสิทธิผลเพื(อให้มั(นใจวา่การบนัทกึข้อมลูทางบญัชีมีความ
ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที(จะดํารงรักษาไว้ซึ(งทรัพย์สิน และเพื(อให้ทราบจดุอ่อนเพื(อปอ้งกนัไมใ่ห้เกิด
การทจุริตหรือการดําเนินการที(ผิดปกติอยา่งมีสาระสําคญั  

6.11 การควบคุมภายใน 
 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Wงที( 9/2557 ประชมุเมื(อวนัที( 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทั Wง 4 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทประจําปี 2557 ในด้านตา่งๆ ทั Wง 5 ด้าน คือ การควบคมุภายในองค์กร  
การประเมินความเสี(ยง  การควบคมุการปฏิบตังิาน ระบบสารสนเทศและการสื(อสารข้อมลู  และระบบการ
ตดิตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ บริษัทมีระบบควบคมุภายในที(เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดั
ให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที(จะดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ที(กําหนดไว้ รวมทั Wง มีระบบการควบคมุภายใน
เพื(อกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอยา่งโปร่งใสและเหมาะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท  

6.12 การบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง  

เพื(อพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี(ยง ตดิตามการพฒันากรอบการบริหารความเสี(ยง 
ประเมินอนมุตัแิผนจดัการความเสี(ยง และแตง่ตั Wงอนกุรรมการบริหารความเสี(ยงทําหน้าที(ตามคูมื่อบริหาร
ความเสี(ยงซึ(งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริษัทเพื(อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิมาตลอด 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย 5 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง และ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ โดยกําหนดโครงสร้างการจดัการเพื(อให้
สอดคล้องตามข้อกําหนดและแนวทางที(บงัคบัใช้และเสนอแนะโดยกฎหมายและหนว่ยงานกํากบัดแูล ซึ(ง
เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทจากมตทีิ(ประชมุผู้ ถือหุ้น และตามระเบียบของบริษัทที(ได้กําหนดขึ Wน 

ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 12 ทา่น ซึ(งมีขนาดเหมาะสมกบั
ลกัษณะธุรกิจของบริษัท กรรมการมีคณุสมบตัหิลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
(วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บญัชี การบริหารธุรกิจ) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทํางาน 
ทกัษะ ความเชี(ยวชาญ คณุวฒุิซึ(งเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตังิานของคณะกรรมการ ทั Wงการกําหนดทิศทาง
และนโยบายการกํากบัดแูลการบริหารงานและการดําเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการ
ดํารงตําแหนง่คราวละ 3 ปี ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 
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 ทั Wงนี W กรรมการบริษัททกุทา่นไมมี่ประวตักิารกระทําความผิดอาญาในความผิดที(เกี(ยวกบัทรัพย์ซึ(ง
ได้กระทําโดยทจุริตและไมมี่ประวตัิการทํารายการที(อาจเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท 
 ในรอบปีที(ผา่นมา บริษัทมีกรรมการที(เป็นผู้บริหาร 1 ทา่น คือ กรรมการผู้จดัการ โดยประธาน
กรรมการเป็นกรรมการที(ไมไ่ด้เป็นผู้บริหารและไมใ่ชบ่คุคลเดียวกบักรรมการผู้จดัการที(เป็นเจ้าหน้าที(สงูสดุ
ของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้วา่ประธานกรรมการจะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่คือสํานกังาน
พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) แตป่ระธานกรรมการได้ปฏิบตัิหน้าที(การเป็นประธาน
อยา่งเป็นอิสระ ไมค่รอบงําหรือชี Wนําความคดิในระหวา่งการอภิปราย และสง่เสริมให้กรรมการทกุคนได้มี
โอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที( โดยให้เวลาอยา่งเพียงพอและเหมาะสมเพื(อให้ได้
ข้อยตุร่ิวมกนัอย่างเป็นเอกฉันท์ในทกุเรื(องที(นําเสนอตอ่ที(ประชมุคณะกรรมการบริษัททกุครั Wง  
 นอกจากนี W ไมมี่กรรมการรายใดของบริษัทที(ดํารงตําแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนเกินกวา่ 3 บริษัท 
ซึ(งสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอทิุศเวลาในการ
ปฏิบตัหิน้าที(ในฐานะกรรมการของบริษัท และเพื(อให้กรรมการผู้จดัการซึ(งเป็นผู้ ดํารงตําแหนง่ทางการ
บริหารสงูสดุของบริษัทสามารถปฏิบตัหิน้าที(ได้อยา่งเตม็ที(และมีโอกาสได้แลกเปลี(ยนประสบการณ์ สร้าง
ความสมัพนัธ์และเครือขา่ยพนัธมิตรธุรกิจกบัหนว่ยงานอื(นๆ ซึ(งจะเอื Wอประโยชน์ตอ่การประกอบกิจการของ
บริษัท 
 บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูการดํารงตําแหนง่ตา่งๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบคุคลในหวัข้อ
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทจํานวน 12 ทา่น ประกอบด้วย 

สถานะ 
กรรมการที(เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการที(ไมเ่ป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที(เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น - 6 - 
กรรมการที(ไมเ่ป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 5 4 

 บริษัทมีกรรมการที(เป็นอิสระทั Wงหมด 4 ทา่น เทา่กบั 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั Wงหมด 12 ทา่น ซึ(ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที(กฎหมายกําหนดไว้ นอกจากนี W กรรมการตรวจสอบไมไ่ด้เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น 
รายใหญ่และไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร ดงันั Wน ผู้ มีสว่นได้เสียจงึมั(นใจได้วา่กรรมการสามารถปฏิบตังิานในฐานะ
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นได้อยา่งเป็นอิสระ ทําให้เกิดการถ่วงดลุและการสอบทานการบริหารงาน 

ทั Wงนี W คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที(รับผิดชอบในการปฏิบตัหิน้าที(ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมตขิองที(ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยความซื(อสตัย์สจุริตและความ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดํารงตําแหนง่ที(แนน่อน ตาม
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ข้อบงัคบัของบริษัทกําหนดไว้วา่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั Wง ให้กรรมการจํานวน 1 ใน 3 
ออกจากตําแหนง่ โดยให้กรรมการที(ดํารงตําแหนง่นานที(สดุเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จดัตั Wงคณะกรรมการชดุย่อยตามความเหมาะสมเพื(อพิจารณากลั(นกรอง
และเสนอแนะการแก้ไขปัญหาตา่งๆ แบง่เบาภาระการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท และชว่ยให้การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ(งขึ Wน จํานวน 5 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
แตง่ตั Wงเมื(อวนัที( 29 ธนัวาคม 2551 เพื(อสนบัสนนุคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยทุธ์ 

นอกจากนี Wยงัสนบัสนนุในการดแูลการบริหาร การจดัการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื(อให้บรรลุ
เปา้หมายทางการเงินและกลยทุธ์ที(ได้กําหนดไว้ โดยอํานาจหน้าที(ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตาม
รายละเอียดในหวัข้อคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
แตง่ตั Wงเมื(อวนัที( 14 กนัยายน 2544 เพื(อชว่ยในการกํากบัดแูลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและ

หน้าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อคณะกรรมการ 
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 
แตง่ตั Wงเมื(อวนัที( 30 เมษายน 2549 เพื(อคดัเลือกบคุคลที(สมควรได้รับการเสนอรายชื(อเป็นกรรมการ

ใหม ่และเสนอแนวนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหวัข้อ
คณะกรรมการ 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
แตง่ตั Wงเมื(อวนัที( 25 มิถนุายน 2550 เพื(อทําหน้าที(กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้

ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกํากบัดแูลเกี(ยวกบัความเสี(ยงตา่งๆ ที(มีผลกระทบตอ่บริษัท  
ทั Wงปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกให้มีความเสี(ยงที(เหลืออยูใ่นระดบัที(เหมาะสมและยอมรับได้ โดย
อํานาจและหน้าที(ของคณะบริหารความเสี(ยงเป็นไปตามรายละเอียดหวัข้อคณะกรรมการ  

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ 
แตง่ตั Wงเมื(อวนัที( 21 กนัยายน 2552 เพื(อทําหน้าที(กําหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผล

การปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ พร้อมทั Wงติดตามประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการทกุ 
6 เดือน และเสนอความเห็นตอ่ที(ประชมุคณะกรรมการ 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั >งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระจะต้องมีคณุสมบตัิตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระ

ที(ประกาศโดยสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี W 

• ถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทั Wงหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั Wงนี W  
นบัรวมหุ้นที(ถือโดยผู้ เกี(ยวข้อง ได้แก่ คูส่มรส และบตุรที(ยงัไมบ่รรลนิุตภิาวะ 

• ไมมี่สว่นร่วมในการบริหารงาน รวมทั Wงไมเ่ป็นลกูจ้าง พนกังาน ที(ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจํา
หรือเป็นผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบคุคลที(อาจมี
ความขดัแย้ง โดยต้องไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียในลกัษณะดงักล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่
น้อยกวา่ 2 ปี 

• ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมมี่ผลประโยชน์หรือสว่นได้เสียไมว่า่ทางตรงหรือทางอ้อม ทั Wงใน
ด้านการเงิน และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลที(อาจมีความ
ขดัแย้งในลกัษณะที(จะทําให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไมเ่ป็นญาตสินิทกบัผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบคุคลที(
อาจมีความขดัแย้งและไมไ่ด้รับการแตง่ตั Wงให้เป็นตวัแทนเพื(อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 

9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทได้กําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ(งให้ความสําคญักบัความ

โปร่งใสและประโยชน์อยา่งแท้จริงตอ่บริษัท โดยเสนอผา่นการพิจารณากลั(นกรองของ คณะกรรมการ 
สรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน ก่อนเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท สําหรับพิจารณาแตง่ตั Wงในกรณีการ
แตง่ตั Wงกรรมการที(ไมไ่ด้ออกตามวาระ รวมทั Wงกรณีการแตง่ตั Wงแทนกรรมการที(ออกตามวาระ โดยจะเสนอตอ่
คณะกรรมการบริษัท เพื(อนําเสนอให้ที(ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีพิจารณาแตง่ตั Wงตอ่ไป 

กรรมการที(เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตวัแทนจากสํานกังานพฒันา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ2 ทา่น ตวัแทนจากบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) 2 ทา่น และตวัแทน
จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 2 ทา่น 
 การคดัเลือกบคุคลที(จะได้รับการแตง่ตั Wงให้ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ดําเนินการดงันี W 

 องค์ประกอบและการแต่งตั >งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบงัคบัของบริษัทให้มีคณะกรรมการ
บริษัทไมน้่อยกว่า 11 คน และไมเ่กิน 15 คน ทั Wงนี W กรรมการไมน้่อยกวา่กึ(งหนึ(งของจํานวนกรรมการทั Wงหมด
ต้องมีถิ(นที(อยูใ่นประเทศไทย  
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 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื(อผู้ ที(ได้รับเลือกตั Wงเป็น
กรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแตง่ตั Wงให้ดํารงตําแหนง่กรรมการ โดย
ข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตั Wงกรรมการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ ดงันี W 

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึ(งมีคะแนนเสียงเทา่กบัจํานวนหุ้นที(ตนถืออยู่ โดยถือวา่หนึ(งหุ้นตอ่หนึ(งเสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคนจะใช้คะแนนเสียงที(มีอยูท่ั Wงหมดตามข้อ 1 เลือกตั Wงบคุคลคนเดียวหรือ 
3. หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที(เลือกตั Wงบคุคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบง่คะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
4. บคุคลซึ(งได้รับคะแนนเสียงสงูสดุตามลําดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั Wงเป็นกรรมการเทา่

จํานวนกรรมการที(พงึจะมี ในกรณีที(บคุคลซึ(งได้รับการเลือกตั Wงในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียง
เทา่กนัเกินจํานวนกรรมการที(จะพงึมี คดัเลือกโดยวิธีการจบัฉลากเพื(อให้ได้จํานวนกรรมการที(
จะพงึมี 

 ในกรณีที(ตําแหนง่กรรมการว่างลงเพราะเหตอืุ(นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการ
บริษัทอาจเลือกบคุคลใดบคุคลหนึ(งซึ(งมีคณุสมบตั ิและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็น
กรรมการแทน ในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไปด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี( ( ¾ ) ของจํานวน
กรรมการที(ยงัเหลืออยู ่เว้นแตว่าระของกรรมการที(พ้นจากตําแหนง่จะเหลือน้อยกวา่ 2 เดือน บคุคลซึ(งเข้า
เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นตําแหนง่กรรมการได้เพียงเทา่วาระที(ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที(ตนแทน  
 ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากตําแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี( (¾) ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึ(งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกว่ากึ(งหนึ(งของจํานวนหุ้นที(ถือโดยผู้ ถือหุ้นที(มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงในการประชมุนั Wน 

 องค์ประกอบและแต่งตั >งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั Wง
คณะกรรมการบริหาร โดยแตง่ตั Wงจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั >งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั Wง
คณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแตง่ตั Wงจากกรรมการบริษัทและเป็นบคุคลที(มีคณุสมบตัิครบถ้วนตาม
ประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตั >งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ
บริษัทเป็นผู้แตง่ตั Wงคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน โดยแตง่ตั Wงจากกรรมการบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั >งคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง คณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผู้แตง่ตั Wงคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง โดยแตง่ตั Wงจากกรรมการบริษัท 
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 องค์ประกอบและการแต่งตั >งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตั Wงคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการ โดย
แตง่ตั Wงจากกรรมการบริษัท 

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2557 ผู้ ถือหุ้ นรายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ที( มี
สัดส่วนการถือหุ้ นขั Wนตํ(าไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนสิทธิออกเสียงทั Wงหมดของบริษัท และถือหุ้ น
ตอ่เนื(องนบัจากวนัที(ถือหุ้นจนถึงวนัที(เสนอเรื(องเพื(อบรรจใุนวาระการประชมุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
สามารถเสนอชื(อบุคคลที(มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้ระหว่างวันที( 1 
มกราคม ถึงวนัที( 31 มกราคม 2557  

การสืบทอดตาํแหน่ง 
 เนื(องจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจํากดัและบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั Wนในการสรรหาและแตง่ตั Wงตําแหนง่กรรมการผู้จดัการจงึต้องปฏิบตัิ
ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั และพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดย
กรรมการผู้จดัการจะต้องไม่มีคณุสมบตัต้ิองห้ามตามกฎหมายดงักล่าว มีการทําสญัญาวา่จ้างชดัเจน และ
มีการประเมินผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการอย่างสมํ(าเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง 

9.4 การกาํกับดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทได้สง่ตวัแทนเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการในบริษัทย่อยเพื(อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจใน
บริษัทย่อยเพื(อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางกลยทุธ์ของบริษัท ผู้บริหารในบริษัทยอ่ยต้องนําเสนอผล
การดําเนินงานตอ่คณะกรรมการบริหารเป็นประจําทกุเดือน 

สว่นการกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทร่วม บริษัทได้สง่ตวัแทนเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริษัทร่วมเพื(อเป็นการตดิตามการทํางานของบริษัทร่วมว่าได้ดําเนินงานตามแนวทางที(บริษัทได้คาดหวงัไว้  

การกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยดึถือตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการ 
ที(ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื(อให้การดําเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลผุลการ
ดําเนินงานตามเปา้หมายที(วางไว้ 

9.5 การดูแลเรื�องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้กําหนดระเบียบเกี(ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ(งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี W 
 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างต้องรักษาความลบัและ/หรือข้อมูลภายในของ
บริษัท 
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 2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่นําความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื(อผลประโยชน์แก่บคุคลภายนอกไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม
และไมว่า่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตาม 
 3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน และลูกจ้างต้องไม่ทําการซื Wอขายหลกัทรัพย์โดยใช้ความลบั
และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/หรือเข้าทํานิติกรรมอื(นใด โดยใช้ความลับและหรือข้อมูลภายในของ
บริษัทอนัอาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่บริษัทโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ทั Wงนี W บริษัทกําหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และกําหนดให้การนําข้อมลูภายในไปใช้เพื(อประโยชน์สว่นตนมีโทษตามที(ระบุ
ไว้ในพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสําคญัในการกําหนดมาตรการปอ้งกนักรณีกรรมการหรือผู้บริหาร
บริษัทใช้ข้อมลูภายในเพื(อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อื(นในทางมิชอบ ซึ(งเป็นการเอาเปรียบผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กําหนดแนวทางในการรักษาความลบัคําสั(งที(เป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือ
ปฏิบตัิโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนกังาน มาแล้วตั Wงแตปี่ 2544 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee) 
ในรอบปีบญัชี 2557 ที(ผา่นมาบริษัทได้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดทิ จํากดั เป็นจํานวนทั Wงสิ Wน 869,610 บาท 
และบริษัทย่อยได้จา่ยคา่ตอบแทนการสอบการสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากดั 

เป็นจํานวนทั Wงสิ Wน 80,000 บาท 
ค่าบริการอื�น (non-audit fee) 
ไมมี่ 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีในเรื�องอื�นๆ 
บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูลกิจการที(ดีและให้ความสําคญักบัการปฏิบตัิอยา่ง

เทา่เทียมกนัตอ่ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่าย จงึได้จดัทําหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดีและคูมื่อจริยธรรม
เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื(อเป็นการสง่เสริมให้การดําเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบตังิานของ
คณะกรรมการผู้บริหารและพนกังานของบริษัทสอดคล้องกบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที(ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) มีความมุง่มั(นในการดําเนินธุรกิจเพื(อความเติบโต
อยา่งยั(งยืน โดยคํานงึถึงความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้ มีสว่นได้เสียทกุภาคสว่น โดยการกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการที(ดี บริษัทดําเนินธุรกิจภายใต้หลกัการกํากบัดแูลกิจการ
ที(ดี CSR ซึ(งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบตอ่สงัคมทั Wง 8 ข้อของสถาบนัธุรกิจเพื(อสงัคม (Corporate 
Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ให้ความสําคญัในการดแูลและคํานงึถึงผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ทั Wงภายในและภายนอก
บริษัท ตั Wงแตส่งัคม ผู้ ถือหุ้น ลกูค้า คูค้่า เจ้าหนี W 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 Wอขาย
หลกัทรัพย์ เป็นต้น ซึ(งกรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนรับทราบและยดึถือปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดมา
โดยตลอด 
2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั�น 

บริษัทตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รับชั(นทกุรูปแบบ ด้วยตระหนกัถึงความสําคญัและผลกระทบจาก
การทจุริตและคอร์รัปชั(น โดยที(ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Wงที( 8/2557  เมื(อวนัศกุร์ที( 17 ตลุาคม 2557 
ได้มีมตเิห็นชอบในการสมคัรเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบตั ิ(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การตอ่ต้านการทจุริต เพื(อสนบัสนนุนโยบายของรัฐบาล และสํานกังานคณะกรรมการ ปอ้งกนัและ
ปราบปรามการทจุริตแหง่ชาต ิ(ป.ป.ช.) รวมทั Wง แสดงให้เห็นถึงความมุง่มั(นของบริษัทที(จะสง่เสริมให้เกิด
การตอ่ต้านการทจุริตในวงกว้าง  

เมื(อเดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริษัท ได้รับเอกสารตอบรับและคําประกาศเจตนารมณ์เพื(อยืนยนั
การเข้าร่วมโครงการดงักลา่วจากสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทจะวางแผนกําหนด
มาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั(น กําหนดช่องทางในการสื(อสาร เพื(อให้หนว่ยงานทั Wงภายในและภายนอก
สามารถแจ้งข้อมลูเบาะแสเกี(ยวกบัการทจุริต (whistle-blower hotline)  ได้อยา่งปลอดภยั และสื(อสาร
เพื(อให้พนกังานใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบตัิตอ่ไป 
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทได้ดําเนินการกิจการโดยให้ความสําคญักบัสิทธิและเสรีของบคุคล ไมมี่การละเมิดสิทธิ

มนษุยชนรวมทั Wงมีการปฏิบตัิตอ่บคุคลที(เกี(ยวข้องกบับริษัทในทกุระดบัและทกุด้านด้วยความเท่าเทียมกนั
ไมมี่การเลือกปฏิบตั ิบริษัทได้มีการปฏิบตัิตามกฏหมายแรงงานอยา่งถกูต้องเคร่งครัด และเพิ(มเตมิ
ประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถ และหน้าที(  ความรับผิดชอบอย่างไมเ่ลือกปฏิบตัิ ทํา
ให้พนกังานได้ทํางานร่วมกบับริษัทมาเป็นเวลานาน 
4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทให้ความสําคญักบัการพฒันาบคุลากร เพื(อพฒันาศกัยภาพของพนกังานในทกุระดบัให้
สามารถปฏิบตังิานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกบัเปา้หมายของงาน และผลสําเร็จของธุรกิจ ชว่ย
สร้างความได้เปรียบในด้านการแขง่ขนัให้กบับริษัทอยา่งยั(งยืน โดยในปีที(ผา่นมาบริษัทได้ดําเนินการ
พฒันาทกัษะด้านการบริหารจดัการขั Wนสงูสําหรับผู้บริหาร และบริษัทยงัสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างตอ่เนื(องทั Wงภายในและภายนอกควบคูไ่ปกบัการจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
ให้บคุลากร มีการแลกเปลี(ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผา่นทางหลายๆ ช่องทาง 
พร้อมทั Wงบริษัทมีนโยบายการบริหารผลตอบแทนที(เป็นธรรมและเหมาะสมตามศกัยภาพ โดยพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนตา่งๆ ให้ทดัเทียมกบักลุม่ธุรกิจประเภทเดียวกนั ตามความเหมาะสมกบัตําแหนง่งาน 
ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริษัทและสถานการณ์เศรษฐกิจและสงัคม 

นอกจากนี W ในการพฒันาบคุลากรบริษัทยงัคํานงึถึงการพฒันาคณุภาพชีวิตการทํางานของ
บคุลากร โดยสง่เสริมการพฒันาทั Wงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจดัให้มีกิจกรรมตา่งๆ ที(เชื(อมโยง
กบั Core Value โดยมีคณะกรรมการสวสัดกิารที(มาจากการเลือกตั Wงภายในเป็นหลกัในการดําเนินการเพื(อ
เสริมสร้างความสมัพนัธ์และการมีสว่นร่วมของทกุส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชมุและ
สงัสรรค์ประจําปี เป็นต้น รวมถึงสวสัดกิารอื(น ๆ เชน่การตรวจสขุภาพประจําปี ศนูย์ออกกําลงักาย 
(Fitness Center) 

และในปีที(ผา่นมาบริษัทได้จดัให้มีการเลือกตั Wงคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบการ ตาม
พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  

ด้วยปณิธานที(จะมุง่มั(นพฒันาและเสริมศกัยภาพบริการที(ดีที(สดุเพื(อตอบสนองความต้องการแก่
ลกูค้าสง่ผลให้บริษัทได้รับการรับรองระบบคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล ISO 9001:2008 มาอยา่ง
ตอ่เนื(อง มีขอบเขตการรับรองคณุภาพฯ ครอบคลมุบริการ Corporate Node, MetroLAN และ Data 
Center นอกจากนี Wในปี 2556 บริษัทยงัได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภยั ศนูย์ข้อมลูที(อาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร์ รวมทั Wงเป็นบริการคลาวด์รายแรกของประเทศไทยที(ได้รับมาตรฐานนี W และครอบคลมุ
อาคารไทยซมัมิท ทาวเวอร์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 และบริษัทยงัมีแผนในการขอรับการ
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รับรองมาตรฐานดงักลา่วที( และขยายการรับรองมาตรฐานอื(น ๆ เชน่ ISO 20000 เป็นต้นบริษัทยงัมี
นโยบายในการรักษาข้อมลูและความลบัของลกูค้าซึ(งถือเป็นนโยบายสําคญัตลอดมา 
6) การดูแลรักษาสิ�งแวดล้อม  

ตามพนัธกิจของบริษัทที(มุง่สร้างผลตอบแทนที(ดี มั(นคง และเป็นธรรมแก่ผู้ ถือหุ้นและให้
ความสําคญัอยา่งตอ่เนื(องกบัสิ(งแวดล้อมและชมุชน บริษัทมุง่เน้นแสดงความรับผิดชอบตอ่สิ(งแวดล้อมโดย
การวิเคราะห์ก่อนการลงทนุในโครงการซึ(งประหยดัพลงังานไฟฟ้า มีการสร้างมลภาวะและผลกระทบตอ่
สิ(งแวดล้อมน้อย และใช้ทรัพยากรในการให้บริการอยา่งคุ้มคา่และมีประสิทธิภาพสงูสดุ นอกจากนี W บริษัท
ได้สง่เสริมการให้ความรู้ไอซีทีรักษ์สิ(งแวดล้อม เพื(อแบง่ปันประสบการณ์ในฐานะผู้ให้บริการศนูย์ Internet 
Data Center ภายใต้คอนเซ็ปต์ Green IDC ใสใ่จตอ่สิ(งแวดล้อม ในหลกัสตูร “ ไอซีทีรักษ์สิ(งแวดล้อม รุ่นที( �” 
ของสถาบนัวิทยาการ สวทช. 
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทตระหนกัถึงความสําคญัของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที(มีอิทธิพลอยา่งสงูตอ่การใช้
ชีวิตประจําวนัของสงัคมสมยัใหม ่โดยเฉพาะการใช้งานในเดก็และเยาวชน บริษัทสนบัสนนุการใช้
อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยัและสร้างสรรค์โดยให้การสนบัสนนุการทํางานของมลูนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันาไทย 
(www.inetfoundation.or.th) อย่างตอ่เนื(องมาตลอดระยะเวลา 3� ปี ในการดําเนินกิจกรรมสง่เสริมการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื(อกลาง ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม โดยเฉพาะใน
ชนบท ชมุชน และผู้ ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี W ยกระดบัความ
เป็นอยู่ของสงัคมไทยให้ดีขึ Wน อีกทั Wง บริษัทยงัได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาสถาบนัตา่งๆ และองค์กรที(มีความ
สนใจเข้าเยี(ยมชม INET Data Center หรือบริการศนูย์ข้อมลูคอมพิวเตอร์ที(เป็นแหลง่เรียนรู้สําคญัของการ
เข้าถึงข้อมลูทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั(วโลก พร้อมทั Wงเรียนรู้การดําเนินงานของบริษัท โดยมี
สถาบนัและองค์กรที(สนใจเข้ามาศกึษาดงูานของบริษัทมากมาย  

 บริษัทได้ร่วมให้การสนบัสนนุกิจกรรมทําความดี เพื(อสงัคม มุง่สร้างประโยชน์แก่สงัคมไทยผา่น
โครงการและกิจกรรมที(หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. มอบกางเกงแก้วกนันํ Wา ผา่นสภากาชาดไทย ชว่ยเหลือผู้ประสบภยันํ Wาทว่ม 
2. บริจาคเงินเป็นกองทนุเพื(อสนบัสนนุในการชว่ยซื Wออปุกรณ์เรื(องชว่ยหายใจให้กบัผู้ ป่วย

กล้ามเนื Wอออ่นแรง ALS ในประเทศไทย  
3. มอบพื Wนที(คลาวด์ สร้างฝันเพื(อคนพิการ เพื(อสนบัสนนุการบริการถ่ายทอดการสื(อสารสําหรับผู้

บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพดูเป็นการดําเนินการจดับริการพิเศษเพื(อสงัคม
ในโครงการศนูย์บริการถ่ายทอดการสื(อสารแหง่ประเทศไทย ผา่นมลูนิธิสากลเพื(อคนพิการ 
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8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทดําเนินธุรกิจมุง่เน้นความสําเร็จอย่างยั(งยืน โดยมีนโยบายในการเป็นผู้ นําการให้บริการด้าน

เทคโนโลยีไอทีในประเทศไทย โดยความมุง่มั(นในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี(ยวกบัเทคโนโลยีไอทีให้
เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุและผลกัดนันวตักรรมไอทีใหม่ๆ  ให้เกิดขึ Wนในประเทศไทยตลอดมา อีกทั Wง
บริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ(งในการเผยแพร่ให้ความรู้ตอ่กลุ่มสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหวัข้อ 
IT Risk Management และ Business Continuity Management  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั Wงที( 9/2557 เมื(อวนัพฤหสับดีที( 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทั Wง 4 ทา่นเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัท ประจําปี 2557 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) โดย
การสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบหลกัฐาน ซึ(งแบบประเมินนี Wเป็นเครื(องมือเพื(อให้เกิดความ
มั(นใจวา่ บริษัทมีระบบควบคมุภายในที(เหมาะสม และเพียงพอในการดแูลการดําเนินงานให้เป็นไปตาม
เปา้หมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมาย ข้อกําหนดที(เกี(ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปอ้งกนัทรัพย์สิน 
จากการทจุริต เสียหาย รวมทั Wงมีการจดัทําบญัชี รายงานที(ถกูต้องนา่เชื(อถือในด้านตา่งๆ ทั Wง 5 องค์ประกอบ 
ดงัตอ่ไปนี W  
ส่วนที� 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั(นในคณุคา่ของความซื(อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทําหน้าที(กํากบัดแูล (Oversight) และ

พฒันาการดําเนินการด้านการควบคมุภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสั(งการและความ

รับผิดชอบที(เหมาะสมเพื(อให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ ภายใต้การกํากบัดแูล (oversight) 
ของคณะกรรมการ 

4. องค์กรแสดงถึงความมุง่มั(นในการจงูใจ พฒันาและรักษาบคุลากรที(มีความรู้ความสามารถ 
5. องค์กรกําหนดให้บคุลากรมีหน้าที(และความรับผิดชอบในการควบคมุภายใน เพื(อให้บรรลุ

ตามวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
ส่วนที� 2 การประเมินความเสี�ยง (Risk Assessment) 

6. องค์กรกําหนดวตัถปุระสงค์ไว้อยา่งชดัเจนเพียงพอ เพื(อให้สามารถระบแุละประเมินความ
เสี(ยงตา่งๆ ที(เกี(ยวข้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

7. องค์กรระบแุละวิเคราะห์ความเสี(ยงทกุประเภทที(อาจกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงค์ไว้
อยา่งครอบคลมุทั(วทั Wงองค์กร  

8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที(จะเกิดการทจุริต ในการประเมินความเสี(ยงที(จะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

9. องค์กรสามารถระบแุละประเมินความเปลี(ยนแปลงที(อาจมีผลกระทบตอ่ระบบการควบคมุ
ภายใน 

ส่วนที� 3 การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
10. องค์กรมีมาตรการควบคมุที(ชว่ยลดความเสี(ยงที(จะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ให้อยูใ่น

ระดบัที(ยอมรับได้ 
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11. องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคมุทั(วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื(อช่วยสนบัสนนุ
การบรรลวุตัถปุระสงค์ 

12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย ซึ(งได้กําหนดสิ(งที(คาดหวงัและขั Wนตอน
การปฏิบตั ิเพื(อให้นโยบายที(กําหนดไว้นั Wนสามารถนําไปสู่การปฏิบตัไิด้ 

ส่วนที� 4 ระบบสารสนเทศและการสื�อสารข้อมูล (Information & Communication) 
13. องค์กรข้อมลูที(เกี(ยวข้องและมีคณุภาพ เพื(อสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดําเนินไป

ได้ตามที(กําหนดไว้ 
14. องค์กรสื(อสารข้อมลูภายในองค์กร ซึ(งรวมถึงวตัถปุระสงค์และความรับผิดชอบตอ่การควบคมุ

ภายในที(จําเป็นตอ่การสนบัสนนุให้การควบคมุภายในสามารถดําเนินไปได้ตามที(วางไว้ 
15. องค์กรได้สื(อสารกบัหนว่ยงานภายนอก เกี(ยวกบัประเด็นที(อาจมีผลกระทบตอ่การควบคมุ

ภายใน 
ส่วนที� 5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรตดิตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพื(อให้มั(นใจได้ว่าการควบคมุภายในยงั
ดําเนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม 

17. องค์กรประเมินและสื(อสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอยา่งทนัเวลาตอ่บคุคลที(
รับผิดชอบ ซึ(งรวมถึงผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

จากการประเมินระบบการควบคมุภายในดงักลา่ว คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ บริษัทมีระบบควบคมุ
ภายในที(เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที(จะดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์
ที(กําหนดไว้ รวมทั Wง มีระบบการควบคมุภายในเพื(อกํากบัดแูลการดําเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้
เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษัท  

การประเมินระบบการควบคมุภายในในเรื(องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ(มเตมิที(
เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคมุภายใน เชน่ เสนอให้บริษัทเพิ(มชอ่งทางในการ
สื(อสาร เพื(อให้หนว่ยงานภายนอกสามารถแจ้งข้อมลูเบาะแสเกี(ยวกบัการทจุริต (whistle-blower hotline) ได้อยา่ง
ปลอดภยัและสื(อสารให้ผู้ มีสว่นได้เสียทราบ เป็นต้น ซึ(งฝ่ายบริหารรับทราบและจะนําไปวางแผนในการปฏิบตัิ
ตามข้อเสนอแนะตอ่ไป 
 นอกจากนี Wผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที( 
3500 ซึ(งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2557 สิ Wนสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2557 มิได้แสดงความเห็นวา่ บริษัทมี
ข้อบกพร่องที(มีสาระสําคญัเกี(ยวกบัระบบการควบคมุภายใน ในรายงานการสอบบญัชีดงักลา่วแตป่ระการใด 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 จากการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครั Wงที( 9/2555 เมื(อวนัองัคารที( 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั วา่เป็นบริษัทที(มีคณุสมบตัเิหมาะสม
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สําหรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สําหรับปี 2556 – 2557 ซึ(งบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจํากดั ได้
มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวสัดิo ตําแหนง่ ผู้จดัการ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัหิน้าที( 
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตั ิและขอบเขตบริการที(ทางบริษัท สอบบญัชี 
ธรรมนิต ิจํากดั และนางสาวกรกช วนสวสัดิo แล้วเห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัหิน้าที(
ดงักลา่ว เนื(องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 11 ปี 
เคยเข้ารับการอบรมในหลกัสตูรที(เกี(ยวข้องกบัการปฏิบตังิานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลกัสตูร COSO 
2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิหลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี หลกัสตูรประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบ
ภายใน CPIAT โครงการดํารงและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบภายในของหนว่ยงาน หลกัสตูรมาตรฐาน
การบญัชีที(ปรับปรุงใหม่ หลกัแบบประเมินตนเองเกี(ยวกบัมาตรการตอ่ต้านการคอร์รัปชั(น และหลกัสตูร
แนวทางการประเมินระบบบญัชีการเงิน โดยบริษัทยงัได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที(ในสงักดัสํานกัตรวจสอบ
ภายใน ทําหน้าที(ประสานงานกบัผู้ตรวจสอบที(ว่าจ้างภายนอก (outsource) ด้วย  

ทั Wงนี W การพิจารณาและอนมุตัิ แตง่ตั Wง ถอดถอน โยกย้ายผู้ ดํารงตําแหนง่หวัหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายในของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุตั ิ(หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1  รายการที�บริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/นิติบุคคลที�มี 
ผลประโยชน์ร่วม 

ลักษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั  
(พันบาท) 
ปี 2557 

นโยบาย 
การกาํหนดราคา 

 

1. กิจการที(เกี(ยวข้องกนั1 ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คา่เช่าวงจรสื(อสาร 
ระหวา่งประเทศ 
และในประเทศ 

52,567 ราคาตลาด 

รายได้จากการให้ 
บริการอินเทอร์เน็ต 
และสญัญาจ้าง 
ดําเนินการ 

6,275 ราคาตลาด 

2. บริษัท เน็ตเบย์ จํากดั บริษัทร่วม รายได้จากการให้ 
บริการอินเทอร์เน็ต 

7,290 ราคาตลาด 

หมายเหต ุ: 1 สาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (“สวทช.”) ,บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) 
(“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที จํากดั (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสดัสว่นร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และ
ร้อยละ 16 และมีผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท จงึถือวา่เป็นกิจการที(เกี(ยวข้องกนั  

12.2 รายการที�เป็นลูกหนี >และเจ้าหนี > ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 
กิจการที(เกี(ยวข้องกนั1      (หนว่ย : พนับาท) 

- ลกูหนี Wการค้า-บริษัทที(เกี(ยวข้องกนั  3,117 

- รายได้จากการให้บริการที(ยงัไมเ่รียกเก็บ 0 

- เจ้าหนี Wการค้า 8,011 

บริษัท เน็ตเบย์     (หนว่ย : พนับาท) 
- ลกูหนี Wการค้า-บริษัทร่วม     2,692 

12.3 ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การทํารายการระหวา่งกนัดงักลา่วเป็นไปตามลกัษณะการประกอบธุรกิจทั(วไปในการให้บริการ
เชื(อมตอ่อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน ซึ(งบริษัทได้คํานงึถึงความจําเป็นและความเหมาะสมเพื(อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจา่ยคา่ตอบแทนในราคาตลาดที(ยตุธิรรมตามที(แสดง
ในตารางข้างต้น 
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนาคต รายการระหว่างกนัดงักล่าวจะยงัคงเกิดขึ Wนอยา่งตอ่เนื(อง โดยบริษัทได้แตง่ตั Wง
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีที(เกิดรายการ
เกี(ยวโยง หรือรายการที(อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถกูต้องและครบถ้วน นอกจากนี W บริษัท
มีมาตรการและขั Wนตอนการอนมุตักิารทํารายการระหวา่งกนัในอนาคต โดยเลือกดําเนินการตามวิธี
ดงัตอ่ไปนี W 

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

ประเทศไทย 
• เปิดเผยมาตรฐานการบญัชีที(กําหนดโดยสมาคมนกับญัชี 

12.5 มาตรการหรือขั >นตอนการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 
 ขั Wนตอนการอนมุตักิารทํารายการระหว่างกนับริษัทได้ปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกาศคําสั(งหรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยผู้ ที(มี
สว่นได้ เสียในการทํารายการใดๆ ไมมี่สิทธิออกเสียงอนมุตักิารทํารายการนั Wนๆ ทั Wงนี W บริษัทได้กําหนด
มาตรการดงักล่าว ในข้อบงัคบัของบริษัท 

12.6 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 
• บริษัทมีข้อกําหนดที(ชดัเจนเกี(ยวกบัรายการระหวา่งกนัในข้อบงัคบัของบริษัท โดยกรรมการซึ(งมี

สว่นได้เสียในเรื(องใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื(องนั Wน 
• บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมลูคา่ของรายการระหวา่งกนั พร้อมทั Wงเหตผุลในการเลือกทํา

รายการดงักลา่วตอ่ที(ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจําปี  
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ส่วนที� 3 ฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที�สาํคัญ 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที�ผ่านมา) 
 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที(นําเสนอประกอบด้วย ผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
สําหรับปีสิ 0นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษัทและบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั(น 
จํากดั ที(ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากดั และแสดง
เปรียบเทียบกบัผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับปี สิ 0นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2556 ที(ผา่นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากดั และ 31 ธนัวาคม 2555 ที(ผา่นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจากบริษัท สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 24,457 2.32% 12,309 1.47% 46,350 7.39% 

เงินลงทนุชั(วคราว             

     เงินลงทนุระยะสั 0น  -   -   862 0.14% 

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื(อขาย 3,580 0.34% 7,201 0.86% 187,289 29.86% 

ลกูหนี 0การค้า             

     กิจการที(เกี(ยวข้องกนั 5,810 0.55% 3,214 0.39% 2,335 0.37% 

     กิจการที(ไมเ่กี(ยวข้องกนั 68,141 6.46% 75,432 9.04% 82,674 13.18% 

ลกูหนี 0และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที(
ไมเ่กี(ยวข้องกนั 

- - - - - - 

สนิค้าคงเหลอื 4,267 0.40% 8,532 1.02% 6,451 1.03% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื(น 23,381 2.21% 25,814 3.09% 9,542 1.52% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 129,636 12.28% 132,503 15.88% 335,503 53.50% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินฝากสถาบนัการเงินที(ติดภาระ
คํ 0าประกนั 

119,820 11.35% 96,198 11.53% 3,796 0.61% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

ลกูหนี 0ตามสญัญาเชา่การเงิน - 
สทุธิจากสว่นที(ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ(งปีเงินให้กู้ยมืแกกิ่จการ
ที(ไมเ่กี(ยวข้องกนั 

- - - - 1,224 0.20% 

ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที(จ่าย รอขอคืน 51,467 4.88% 40,656 4.87% 36,432 5.81% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 26,630 2.52% 37,596 4.50% 46,987 7.49% 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และ
อปุกรณ์ - สทุธิ 

659,321 62.46% 472,117 56.57% 146,782 23.41% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 37,874 3.59% 18,790 2.25% 19,884 3.17% 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชี 14,644 1.39% 21,714 2.60% 21,396 3.41% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื(น 16,226 1.54% 15,064 1.80% 15,122 2.41% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 925,983 87.72% 702,135 84.12% 291,624 46.50% 

รวมสินทรัพย์ 1,055,619 100% 834,638 100% 627,127 100% 

หนี 7สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น             
หนี 7สินหมุนเวียน             

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั 0น
จากสถาบนัการเงิน 

242,003 22.93% 106,898 12.81%     

เจ้าหนี 0การค้า              

     กิจการที(เกี(ยวข้องกนั 8,011 0.76% 8,630 1.03% 798 0.13% 
     กิจการที(ไมเ่กี(ยวข้องกนั 122,976 11.65% 146,937 17.60% 120,908 19.28% 

รายได้คา่บริการรับลว่งหน้า         
6,606   

0.63%           
3,372   

0.40%           
2,041   

0.33% 

หนี 0สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงินที(
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี 

54,599 5.17% 26,502 3.18% -   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงินที(ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึ(งปี 

19,008 1.80% -   -   

หนี 0สนิหมนุเวียนอื(น 12,949 1.23% 9,563 1.15% 6,094 0.97% 

รวมหนี 7สินหมุนเวียน 466,152 44.16% 301,902 36.17% 129,841 20.70% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  จาํนวน % จาํนวน % จาํนวน % 

หนี 7สินไม่หมุนเวียน       

หนี 0สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน-
สทุธิ 

70,295 6.66% 44,593 5.34%     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 

49,740 4.71% -       

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 5,890 0.56% 5,452 0.65% 5,786 0.92% 

หนี 0สนิอื(น 207 0.02% 207 0.02% 207 0.03% 

รวมหนี 7สินไม่หมุนเวียน 126,132 15.11% 50,252 6.02% 5,993 0.96% 

รวมหนี 7สิน 592,284 56.11% 352,154 42.19% 135,834 21.66% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น 250,021 23.68% 250,021 29.96% 250,021 39.87% 

สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 272,134 25.78% 272,134 32.61% 272,134 43.39% 

ขาดทนุจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคมุเดียวกนัของบริษัทร่วม 

-19,208 -1.82% -9,138 -1.09%     

กําไรสะสม             

     จดัสรรแล้ว - สาํรองตาม
กฎหมาย 

25,492 2.41% 25,492 3.05% 24,872 3.97% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร -61,476 -5.82% -54,660 -6.55% -57,104 -9.11% 

องค์ประกอบอื(นของสว่นของผู้ ถือหุ้น -3,627 -0.34% -1,365 -0.16% 1,369 0.22% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ 463,336 55.51% 482,484 57.81% 491,292 78.34% 

สว่นได้เสยีที(ไมม่ิอํานาจควบคมุ 0 - 0 - 0.09 - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  463,336 55.51% 482,484 57.81% 491,292 78.34% 

รวมหนี 7สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,055,620 100% 834,638 100% 627,126 100% 
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งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 

  จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 

รายได้จากการให้บริการ 482,099 97.94% 371,718 98.10% 296,329 98.31% 

รายได้จากการขาย 10,126 2.06% 7,185 1.90% 5,107 1.69% 

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 492,225 100% 378,903 100% 301,436 100% 

ต้นทนุในการให้บริการ 374,999 76.18% 279,109 73.66% 226,519 75.15% 

ต้นทนุขาย 8,111 1.65% 5,631 1.49% 3,917 1.30% 

รวมต้นทุนในการให้บริการและ
ต้นทุนขาย 

-383,110 -77.83% -284,740 -75.15% -230,436 -
76.45% 

กาํไรขั 7นต้น 109,115 22.17% 94,163 24.85% 71,000 23.55% 

รายได้อื(น 16,014 3.25% 7,682 2.03% 19,201 6.37% 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน 125,129 25.42% 101,845 26.88% 90,201 29.92% 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 50,017 10.16% 50,572 13.35% 43,703 14.50% 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 62,092 12.61% 52,480 13.85% 60,826 20.18% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาํไร
จากบริษัทร่วม 

13,020 2.65% -1,207 -0.32% -14,328 -4.75% 

สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 4,838 0.98% 6,379 1.68% 11,288 3.74% 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 
นิติบุคคล 

17,858 3.63% 5,172 1.37% -3,040 -1.01% 

ต้นทนุทางการเงิน -17,822 -3.62% -1,743 -0.46% - - 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคล 

36 0.01% 3,430 0.91% -3,040 -1.01% 

ภาษีเงินได้นิติบคุคล -6,851 -1.39% -366 -0.10% 1,789 0.59% 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ -6,815 -1.38% 3,064 0.81% -1,251 -0.42% 

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) สุทธิ             

สว่นที(เป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -9,078 -1.84% 0.3 0.00% -1,251 -0.42% 

สว่นที(เป็นของสว่นได้เสยีที(ไมม่ีอํานาจ
ควบคมุ 

-   -0.1 0.00% -0.001 0.00% 

กาํไร / ขาดทุนสุทธิ -9,078 -1.84% 0 0.00% -1,251 -0.42% 

กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั 7นพื 7นฐาน             

กําไร (ขาดทนุ )สทุธิสาํหรับปี (บาท) 0.03   0.01   -0.01   
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน       

กําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 36  3,430  (3,040) 

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ -   -    -   

  สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม           (4,838)           (6,379)         (11,288) 

  รายได้เงินปันผลรับ -   -    -   

  คา่เสื(อมราคาและรายจ่ายตดับญัชี           64,373            41,557            21,347  

  ตดัจําหนา่ยคา่เบี 0ยประกนัภยัจ่ายลว่งหน้า                     -                  330              1,063  

  หนี 0สงสยัจะสญู(กลบัรายการ)           (1,596)             1,086            10,006  

  กําไรจากการจําหนา่ยเงินลงทนุเผื(อขาย              (625)           (3,246)           (1,758) 

  กําไรจากการจําหนา่ยทรัพย์สนิ              (259)              (559)              (346) 

  กําไรจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                (28)                     -                       -   

  โอนกลบัประมาณการหนี 0สนิที(อาจเกิดขึ 0น                     -                       -                (212) 

  โอนกลบัประมาณการต้นทนุคา่บริการอื(น                     -                       -             (3,182) 

  ประมาณการภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
(กลบัรายการ) 

               438                 448              1,396  

  โอนกลบัต้นทนุค้างจ่าย                     -                       -             (3,785) 

  รายได้คา่ปรับ                     -                       -             (7,771) 

  รายได้ดอกเบี 0ยรับ          (2,894)           (3,709)           (6,276) 

  ดอกเบี 0ยจ่าย           17,822              1,743                      -   

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี(ยนแปลง       

  ในสนิทรัพย์และหนี 0สนิดําเนินงาน           72,430            34,702            (3,845) 

สนิทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ(มขึ 0น) ลดลง       

  ลกูหนี 0การค้าและลกูหนี 0อื(น            6,586              5,915          (39,483) 

  สนิค้าคงเหลอื             4,265            (2,081)           (1,583) 

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื(น             2,434          (16,273)              (610) 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื(น           (1,161)                  57                 461  

  ภาษีเงินได้ถกูหกั ณ ที(จ่าย รอขอคืน                    -                  833                      -   

หนี 0สนิดําเนินงานเพิ(มขึ 0น(ลดลง)       

  เจ้าหนี 0การค้าและเจ้าหนี 0อื(น           (6,064)           25,281          (18,858) 

  รายได้คา่บริการรับลว่งหน้า             3,234              1,331            (1,381) 
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  หนี 0สนิหมนุเวียนอื(น             3,385              3,468            (2,202) 

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน           85,108            53,233          (67,500) 

  ดอกเบี 0ยรับ            2,599              4,294              6,056  

  จ่ายชําระภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน                    -                (783)                    -   

  จ่ายดอกเบี 0ย         (17,822)           (1,743)                    -   

  จ่ายภาษีเงินได้         (10,811)           (5,057)           (5,330) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน       59,074         49,945        (66,774) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทนุชั(วคราวลดลง                     -                  862            25,596  

เงินฝากสถาบนัการเงินที(ติดภาระคํ 0าประกนัเพิ(มขึ 0น         (23,622)         (92,401)             8,000  

เงินสดรับจากการจําหนา่ยเงินลงทนุเผื(อขาย             5,335          183,980            34,896  

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผื(อขายเพิ(มขึ 0น                     -             (4,393)           12,597  

เงินสดจา่ยเพื(อลงทนุในบริษัทร่วม                     -            (4,000)         (16,000) 

เงินปันผลรับ             2,600            10,632            16,000  

เงินสดจา่ยเพื(อซื 0ออปุกรณ์       (169,392)       (281,080)         (79,853) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยอปุกรณ์               427             2,464                 654  

เงินสดจา่ยเพื(อซื 0อสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน        (23,295)           (3,069)        (11,508) 

เงินสดรับจากการจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                 28                     -                      -   

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน    (207,919)    (187,005)        (9,618) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั 0นจากสถาบนัการเงินเพิ(มขึ 0น-สทุธิ        135,104         106,899                      -   

เงินสดจา่ยหนี 0สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน        (42,860)           (3,880)                     -   

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน        112,000                      -          112,000  

เงินสดจา่ยชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน         (43,252)                     -           (43,252) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     160,992       103,019         68,748  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ�มขึ 7น(ลดลง)สุทธิ           12,148          (34,041)         (76,392) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี           12,309            46,350         122,742  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิ 7นปี        24,457         12,309         46,350  
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การเปิดเผยข้อมูลเกี�ยวกบักระแสเงนิสดเพิ�มเติม       

รายการที(ไมใ่ชเ่งินสด       

เจ้าหนี 0ซื 0อทรัพย์สนิเพิ(มขึ 0น (ลดลง)         (18,515)             8,580            17,760  

สนิทรัพย์ที(เพิ(มขึ 0นจากหนี 0สนิตามสญัญาเช่าทางการเงิน           96,659            74,975                      -   
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14. การวิเคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)  ดําเนินธุรกิจการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตมา
เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยตระหนกัวา่ธุรกิจในทกุอตุสาหกรรมมีความจําเป็นต้องพึ(งพาการ
ทํางานและการติดตอ่สื(อสารโดยใช้เครือขา่ยมากขึ 0นทกุวนั  ดงันั 0นการบริหารจดัการเครือข่ายเพื(อให้เกิด
เสถียรภาพและความปลอดภยัแก่ผู้ใช้บริการ  จงึเป็นภาระหน้าที(อนัสําคญัที(บริษัทผู้ให้บริการด้าน
อินเทอร์เน็ตจําเป็นต้องคํานงึถึงเป็นสิ(งสําคญั 

บริษัทได้มีการออกแบบระบบเครือขา่ยที(มีประสิทธิภาพเพื(อทําให้ผู้ใช้บริการเกิดความพงึพอใจ 
และมีความเชื(อมั(นในการใช้บริการมากขึ 0น  ควบคูไ่ปกบัการพฒันาความปลอดภยั  ในขณะเดียวกนับริษัท
ยงัมีการนําเสนอบริการเสริมและผลิตภณัฑ์ใหมค่วบคูไ่ปกบับริการหลกัที(ได้ให้บริการแก่ลกูค้า ได้แก่ 
INET-WebEx Meeting , INET-VDI, INET-Secure Drive เป็นต้น 

ณ สิ 0นปี 2557 บริษัทมีรายได้เฉพาะกิจการเท่ากบั 532 ล้านบาท เพิ(มขึ 0นร้อยละ 39 เมื(อ
เปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยเตบิโตจากรายได้การให้บริการ Cloud ในอตัราเพิ(มขึ 0นร้อยละ 54 และ IDC 
เตบิโตเพิ(มขึ 0นในอตัราร้อยละ 13  จากการเร่งขยายและลงทนุในการพฒันาระบบเครือขา่ยเพื(อเสริม
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการให้บริการแก่ลกูค้าจงึทําให้บริษัทมีการลงทนุที(เพิ(มขึ 0นในปี 2557 สง่ผล
ให้บริษัทมีต้นทนุการให้บริการและต้นทนุขายเฉพาะกิจการเทา่กบั 385 ล้านบาท โดยเพิ(มขึ 0นร้อยละ 36 
เมื(อเปรียบเทียบกบัปี 2556 อยา่งไรก็ตามบริษัทมีกําไรขั 0นต้นเฉพาะกิจการเพิ(มขึ 0นร้อยละ 45 สว่นคา่ใช้จ่าย 
ในการขายและบริหารของบริษัทเพิ(มขึ 0นคิดเป็นร้อยละ 5.3 เนื(องจากจํานวนพนกังานที(เพิ(มขึ 0นและต้นทนุ
ทางการเงินที(สงูขึ 0นจากการลงทนุพฒันาธุรกิจ  โดยสําหรับปีสิ 0นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีผลกําไร
สทุธิเฉพาะกิจการ 25.0 ล้านบาท ซึ(งเพิ(มขึ 0นคิดเป็นร้อยละ 106 ทําให้บริษัทสามารถล้างผลขาดทนุสะสม
จาก 55.4 ล้านบาทในปี 2556 เหลือขาดทนุสะสม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 30.36 ล้านบาท 

ในปี 2557 บริษัทได้รับรู้สว่นแบง่กําไรจากบริษัท เน็ตเบย์ จํากดั ซึ(งเป็นบริษัทร่วม เป็นจํานวน
ทั 0งสิ 0น 4.8 ล้านบาท และบนัทกึรายได้เงินปันผลในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.60 ล้านบาท โดยใน
ระหวา่งปี 2557 บริษัทร่วมดงักลา่วได้มีการเสนอขายหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นที(มีรายชื(อปรากฎอยูใ่นสมดุทะเบียน
ผู้ ถือหุ้น ณ วนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทไมไ่ด้ใช้สิทธิซื 0อหุ้นดงักลา่ว เป็นผลให้สดัสว่นการถือหุ้นของ
บริษัทในบริษัทร่วมดงักลา่วลดลงจากอตัราร้อยละ 39.99 คงเหลือ อตัราร้อยละ 24.99 

บริษัทไมมี่คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 2557 เนื(องจากมีผลขาดทนุสะสมยกมา โดย
รายการคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ที(ปรากฏในงบการเงินสําหรับปี สิ 0นสดุ 31 ธนัวาคม 2557 เป็นผลจากภาษีเงิน
ได้รอการตดับญัชีจากผลแตกตา่งชั(วคราว ซึ(งบริษัทได้ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที( 12 เรื(องภาษี
เงินได้  
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รายได้จากการให้บริการและการขาย 
บริษัทมีรายได้รวมจากการให้บริการสําหรับปี 2557 จํานวน 508 ล้านบาทเพิ(มขึ 0นคดิเป็นร้อยละ 

32 เมื(อเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยปัจจยัหลกัเพิ(มขึ 0นจากรายได้การให้บริการ Cloud ซึ(งมีอตัราการเตบิโต
เพิ(มขึ 0นร้อยละ 54 สว่นรายได้จากการให้บริการ IDC ก็ยงัคงเพิ(มขึ 0นโดยมีอตัราการเติบโตร้อยละ 13  ทั 0งยงั
มีรายได้จากงานโครงการซื 0อและตดิตั 0งอปุกรณ์ (One time Service) เพิ(มขึ 0นด้วยเชน่กนั 
ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย 

ในปี 2557 บริษัทมีต้นทนุการให้บริการและต้นทนุขายรวมจํานวน 383 ล้านบาท เพิ(มขึ 0นคิดเป็น
ร้อยละ 34 เมื(อเปรียบเทียบกบัปี 2556 เนื(องจากมีการรับรู้คา่เสื(อมราคาเพิ(มขึ 0นและมีต้นทนุจากงาน
โครงการซื 0อและตดิตั 0งอปุกรณ์ (One time Service) และต้นทนุจากการขายสินค้าที(เพิ(มสงูขึ 0น  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2557 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ(มขึ 0นจากปี 2556 คดิเป็นร้อยละ 8.7 
เนื(องจากจํานวนพนกังานที(เพิ(มขึ 0นและต้นทนุทางการเงินที(สงูขึ 0นจากการลงทนุพฒันาธุรกิจเพื(อให้เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภยัแก่ผู้ใช้บริการ 
กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 

สาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2557 บริษัทสามารถทําผลกําไรได้อยา่งตอ่เนื(องตั 0งแต ่
ไตรมาสที( 1/2557 โดยสําหรับปีสิ 0นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทมีผลกําไรสทุธิ 25.0 ล้านบาท ซึ(ง
เพิ(มขึ 0นคดิเป็นร้อยละ 106 ทําให้บริษัทสามารถล้างผลขาดทนุสะสมจาก 55.4 ล้านบาทในปี 2556 
คงเหลือขาดทนุสะสม ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2557 เป็นจํานวน 30.36 ล้านบาท  

สาํหรับงบการเงินรวม ในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจํานวน 6.8 ล้านบาท สาเหตหุลกัมา
จากบริษัทได้รับผลกระทบจากการรับรู้สว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมที(ตํ(ากวา่ที(ประมาณการไว้ 
โดย ณ ไตรมาสที( 3/2557 บริษัทได้รับสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเป็นจํานวน 7.1 ล้านบาท 
แต ่ณ ไตรมาสที( 4/2557 บริษัทรับรู้ผลขาดทนุจากเงินลงทนุดงักลา่ว เนื(องจากบริษัทร่วมมีคา่ใช้จา่ยพิเศษ
เพิ(มขึ 0นที(เกี(ยวข้องกบัการเตรียมพร้อมในการดําเนินการเป็นบริษัทมหาชนตอ่ไปในปี 2558  ทําให้สําหรับปี
สิ 0นสดุวนัที( 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทได้รับสว่นแบง่กําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมเพียง 4.8 ล้านบาทจงึ
สง่ผลให้สว่นแบง่กําไรในบริษัทร่วมในปี 2557 ตํ(ากวา่ที(ได้ประมาณการไว้ 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

ณ สิ 0นปี 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั 0งสิ 0นจํานวน 1,055 ล้านบาท เพิ(มขึ 0นจํานวน 220 ล้านบาท
หรือเพิ(มขึ 0นร้อยละ 26 เมื(อเปรียบเทียบกบัปี 2556 โดยมีรายละเอียดการเปลี(ยนแปลงที(มีนยัสําคญัมีดงันี 0 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เพิ(มขึ 0นคิดเป็นร้อยละ 99 เนื(องจากมีการรับชําระหนี 0จากลกูหนี 0
มากขึ 0น  
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 ลกูหนี 0การค้า ลดลงคดิเป็นร้อยละ 6 เนื(องจากบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารลกูหนี 0ดีขึ 0น โดยมี
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี 0 6.45 เทา่ และมีระยะเวลาเก็บหนี 0เฉลี(ย 57 วนั 
 บริษัทมีเงินฝากสถาบนัการเงินที(ตดิภาระคํ 0าประกนัจํานวน 119 ล้านบาท เพิ(มขึ 0นจํานวน 23 ล้าน
บาท โดยนําไปคํ 0าประกนัวงเงินเบกิเกินบญัชีและหนงัสือคํ 0าประกนัผลงานที(ออกโดยธนาคาร 

สว่นปรับปรุงอาคารเชา่และอปุกรณ์-สทุธิ, สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน-สทุธิมีมลูคา่เพิ(มขึ 0นรวมจํานวน 
206 ล้านบาท เกิดจากการปรับปรุงศนูย์ IDC ที(อาคารไทยซมัมิท และอาคารบางกอกไทย รวมทั 0งซื 0อ
อปุกรณ์ Core network และ Software  
หนิ 7สิน 

ณ สิ 0นปี 2557 บริษัทมีหนี 0สินรวมจํานวน 592 ล้านบาท คิดเป็นหนี 0สินหมนุเวียนเป็นร้อยละ 79 
และหนี 0สินไมห่มนุเวียนร้อยละ 21  ของหนี 0สินรวม 

 บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสั 0นจากสถาบนัการเงินเพิ(มขึ 0นจากปี 2556 เนื(องจาก
การลงทนุเพื(อขยายและพฒันาธุรกิจ โดยสินเชื(อดงักลา่วคํ 0าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินที(ตดิภาระ
คํ 0าประกนั และมีหนี 0สินตามสญัญาเชา่ทางการเงินเพิ(มขึ 0น เนื(องจากบริษัทมีการลงทนุซื 0ออปุกรณ์เครือขา่ย
เพื(อขยายการบริการให้กบัลกูค้า โดยสญัญาเชา่ดงักลา่วมีระยะเวลา 1-3 ปี  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ 0นปี 2557 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นจํานวน 463 ล้านบาทประกอบด้วยทนุที(ออกจําหนา่ยและ
ชําระเตม็มลูคา่แล้วจํานวน 250 ล้านบาท สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัจํานวน 272 ล้านบาท สํารองตาม
กฎหมายจํานวน 25 ล้านบาท และมีขาดทนุสะสมจํานวน 61 ล้านบาท คิดเป็นมลูคา่ตามบญัชีหุ้นละ  
1.85 บาท (มลูคา่ที(ตราไว้ 1 บาทตอ่หุ้น) 
งบกระแสเงินสด 

ณ สิ 0นปี 2557 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสทุธิ 24 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับต้นปี 12 ล้านบาท
และมีกระแสเงินสดรับเพิ(มขึ 0นระหวา่งปีอีก 12 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดําเนินงาน 59 ล้านบาท เพิ(มขึ 0นจากปี 2556 คิดเป็นอตัราสว่นร้อยละ 18  ในขณะที(บริษัท
มีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทนุ 208 ล้านบาท โดยสาเหตหุลกัเกิดจากการลงทนุซื 0ออปุกรณ์ และ
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพื(อพฒันาระบบเครือขา่ยและเสถียรภาพการให้บริการแก่ลกูค้าในอนาคต ดงันั 0นบริษัท
จงึมีการจดัหาแหลง่เงินทนุเพื(อการดําเนินงานและพฒันาธุรกิจอีก 160 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจดัหาเงินดงักล่าวคํ 0าประกนัโดยเงินฝากสถาบนัการเงินที(ติดภาระคํ 0าประกนั 
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อัตราส่วนทางการเงนิที�สาํคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2557 2556 2555 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)       

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 0.28 0.44 2.58 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว (เทา่) 0.22 0.33 2.46 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)       

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี 0การค้า (เทา่)  6.45 4.63 4.95 

ระยะเวลาเก็บหนี 0เฉลี(ย (วนั)   57.00 79.00 74.00 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถาวร (เทา่) 0.86 1.18 2.61 

อตัราการหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทา่) 0.54 0.53 0.51 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)       

อตัราสว่นหนี 0สนิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.28 0.72 0.28 

อตัราสว่นหนี 0สนิตอ่สนิทรัพย์ (เทา่) 0.56 0.42 0.22 

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Ratio)       

อตัรากําไรขั 0นต้น (%) 22.17 24.85 23.55 

อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 2.65 -0.32 -4.75 

อตัรากําไรสทุธิ (%)   -1.34 0.79 -0.39 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ (%)   1.88 0.70 -0.48 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -1.43 0.62 -0.25 

ข้อมูลต่อหุ้น         

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาท)  1.85 1.97 1.97 

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นสามญั (บาท) 1/ -0.03 0.01 -0.01 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาท)  N/A N/A N/A 

หมายเหต ุ: 1 คํานวณจากจํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี(ยถว่งนํ 0าหนกัที(ออกจําหนา่ยและได้รับชําระแล้วระหวา่งงวด 

จากตารางอตัราสว่นทางการเงินพบวา่ ในปี 2557 บริษัทมีประสิทธิภาพในการเก็บหนี 0ที(ดีขึ 0น โดยดู
จากอตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนี 0การค้าเพิ(มขึ 0นจาก 4.63 เทา่ เป็น 6.45 เทา่ และระยะเวลาในการเก็บหนี 0
เฉลี(ยในปี 2557 เหลือเพียง 57 วนั จาก 79 วนัในปี 2556 แตใ่นขณะเดียวกนัในปี 2557 อตัราส่วนสภาพ
คลอ่งของบริษัทลดลง และมีอตัราหนี 0สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นในปี 2557 สงูขึ 0น เนื(องจากบริษัทประกอบ
ธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จงึมีความจําเป็นต้องพฒันาและขยายธุรกิจเพื(อตอบสนองตอ่ความ
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ต้องการของผู้ใช้บริการที(เพิ(มสงูขึ 0นอยา่งรวดเร็ว ดงันั 0นบริษัทจงึมีการลงทนุโดยใช้เงินทนุจากแหลง่เงินทนุ
ระยะสั 0นแทนแหลง่เงินทนุระยะยาว โดยในปี 2558 บริษัทได้ดําเนินการวางแผนในการจดัการแหลง่เงินทนุ
ให้สมัพนัธ์กบัระยะเวลาในการลงทนุแล้ว ทั 0งนี 0จากการลงทนุดงักลา่วทําให้บริษัทได้รับความเชื(อมั(นในการ
ให้บริการจนเกิดเป็นรายได้ที(เพิ(มสงูขึ 0นถึงร้อยละ 32 และมีอตัรากําไรจากการดําเนินงานเพิ(มสงูขึ 0นร้อยละ 
2.65 เมื(อเปรียบเทียบกบัปี 2556  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 บริษัทได้สอบทานข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปีฉบบันี .แล้ว ด้วยความระมดัระวงั บริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้ อื5นสําคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที5ควรต้อง
แจ้งในสาระสําคญั นอกจากนี . บริษัทขอรับรองวา่ 
 (1)  งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที5สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัเกี5ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยแล้ว 
 (2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที5ดี เพื5อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมลูในส่วนที5เป็น
สาระสําคญัของบริษัทและบริษัทยอ่ยอย่างถกูต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั .งควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัติามระบบ
ดงักลา่ว 
 (3)  บริษัทได้จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที5ดี และควบคมุดแูลให้มีการปฏิบตัิตามระบบดงักล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคมุภายใน ณ วนัที5 28 ตลุาคม 2556 ต่อผู้สอบบญัชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ5งครอบคลมุถึงข้อบกพร่องและการเปลี5ยนแปลงที5สําคญัของระบบการ
ควบคมุภายใน รวมทั .งการกระทําที5มิชอบที5อาจมีผลกระทบตอ่การจดัทํารายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอ่ย 
 ในการนี . เพื5อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั .งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที5บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลายมือชื5อกํากับเอกสารนี .ไว้ทุกหน้า
ด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื5อของ นางมรกต กลุธรรมโยธิน กํากบัไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมลูที5บริษัท
ได้รับรองความถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลา่วข้างต้น 

 

 ชื5อ ตําแหนง่ ลายมือชื5อ 
  

ศ.ดร.ไพรัช  
 
ธชัยพงษ์ 

 
ประธานกรรมการ   

  
นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิD 

 
กรรมการ    

 
 

 
ผู้ รับมอบอํานาจ 
 ชื5อ ตําแหนง่ ลายมือชื5อ 
  

นางมรกต 
 
กลุธรรมโยธิน 

 
กรรมการผู้จดัการ    
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เอกสารแนบ 1.1  ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท  ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557  

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 
 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
28 สิงหาคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัมมหาชนจํากดั) 

70 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาเอก  

สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลยัเคมบริดจ์ สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 
 
 
 
 
 
  

2544 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั 

• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหาร 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื$น 

2551 – ปัจจบุนั • ประธานกรรมการ • บมจ.เน็ตเบย์ 

องค์กรอื$น 

2548 – ปัจจบุนั • ที0ปรึกษาอาวโุส   
 

• สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2. ดร.ทวีศกัดิQ  กออนนัตกลู   
• กรรมการ 
• รองประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี0ยง 
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
28 สิงหาคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัมมหาชนจํากดั) 

 

61 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาเอก  

สาขา Digital Communication  
Imperial College of Science and Technology 
มหาวิทยาลยัลอนดอน สหราชอาณาจกัร 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Role of the Chairman Program (RCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 
 
 

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

• กรรมการ 
• รองประธานกรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี0ยง 
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 
• ที0ปรึกษาคณะกรรมการกรรมการ

ประเมินผลการปฏบิตัิงานของ
กรรมการผู้จดัการ 

• ประธานกรรมการบริหารความเสี0ยง 

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

 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     องค์กรอื$น 

2553 – ปัจจบุนั 
 
 
 
2549 – 2553 

• ผู้ อํานวยการ 
 
 
 

• รองผู้ อํานวยการ 

• สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

• สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. ดร.มนต์ชยั หนสูง 
• กรรมการ 
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 
 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
26 กนัยายน 2556 

54 คุณวุฒิการศึกษา 
• Docteur de L’Ecole Nationale Superieure des 

Telecommucations (Infomatique et Reseaux) 
(Telecom Paris, France) (ghih) 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Financial Statement for Directors (FSD) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 2556 – ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั 

• กรรมการ 
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื$น 

ปัจจบุนั 
 
 
2556 – ปัจจบุนั 
 
2555 
2554 – 2555 
 
2552 – 2553 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานพฒันาผลิตภณัฑ์และ
บริการ 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
ที0ปรึกษาอาวโุส  

• รักษาการรองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

ที0ปรึกษาอาวโุส  
• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  

สายงานบริหารการลงทนุ 

• บมจ.ทีโอที 
 
 

• บมจ.ทีโอที 
 

• บมจ.ทีโอที 
• บมจ.ทีโอที 

 
• บมจ.ทีโอที 
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ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

     องค์กรอื$น   

ปัจจบุนั 
 
 
2553 – ปัจจบุนั 
 

• กรรมการจดัทํามาตรฐานอาชีพและ
คณุวฒุิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื0อสาร 

• กรรมการบริหาร 

• สถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ 
(องค์กรมหาชน) 
 

• สมาคมโทรคมนาคมแหง่ประเทศ
ไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

4. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร 
• กรรมการ 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 
 

วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ : 
30 ตลุาคม 2556 

59 คณุวฒุิการศกึษา 
• MPCC และ MBA สหรัฐอเมริกา  
• ปริญญาโท บญัชีมหาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวตัิการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 2556 – ปัจจบุนั • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  

บริษัทอื$น 

ปัจจบุนั 
 
 
2555 – ปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานการเงินและบริหาร
ทรัพย์สิน 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานการเงิน 

• บมจ.ทีโอที 
 
 

• บมจ.ทีโอที 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 90 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

5. นางสาวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิQ 
• กรรมการ 
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 
 

วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
24 เมษายน 2552 

53 คณุวฒุิการศกึษา 
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมไฟฟา้ University of Miami, U.S.A. 
ประวตัิการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Financial Statements for Directors (FSD) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 2552 – ปัจจบุนั  
2552 – ปัจจบุนั 

• กรรมการ 
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตัิงาน

ของกรรมการผู้จดัการ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื$น 

2556 - ปัจจบุนั 
 
2552 – 2555 
 

 
 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานกลยทุธ์องค์กร 

• รองกรรมการผู้จดัการใหญ่  
สายงานธุรกิจโทรศพัท์ 

• บมจ.กสท โทรคมนาคม 
 

• บมจ.กสท โทรคมนาคม 
 

6. นายอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ 
• กรรมการ 
• กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามผกูพนั

บริษัท 
 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
24 เมษายน 2552 

 

42 คุณวุฒิการศึกษา 
• M.Engineering (Electrical – Communications)   

Cornell University U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 2552 – ปัจจบุนั • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื$น 

2556 – ปัจจบุนั 
 
2552 – 2556 
 
 
 
 

• ผู้จดัการฝ่าย 10 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื0อบริหารองค์กร   

• ผู้จดัการฝ่าย 10 ฝ่ายโครงข่าย
ระหวา่งประเทศ 

• บมจ.กสท โทรคมนาคม 
 

• บมจ.กสท โทรคมนาคม 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 91 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

7. ศ.กิตติคณุดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย 
•  กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
27 เมษายน 2549 
 

66 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis  

Arizona State University, สหรัฐอเมริกา 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  

Audit Committee Program (ACP) จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

- - 2549 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื$น 

2556 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 

• กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ  
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

• บมจ.สหยเูนี0ยน 
 

• บมจ.ไดเม็ท (สยาม) 

บริษัทอื$น 

2548 – ปัจจบุนั • กรรมการอิสระ  
และกรรมการตรวจสอบ 

• บมจ.แพน  ราชเทวี กรุ๊ป 

องค์กรอื$น 

2549 – ปัจจบุนั 
 
2551 - ปัจจบุนั 

• ศาสตราจารย์กิตติคณุ หลกัสตูร
เทคโนโลยีและการจดัการนวตักรรม 

• ผู้จดัการโครงการ 

• จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 
• มลูนิธิเพื0อการศกึษาแหง่ประเทศไทย 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 92 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

8. นายอรัญ  เพิ0มพิบลูย์ 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน 
• กรรมการตรวจสอบ 

 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
28 สิงหาคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร
สภาพเป็นบริษัมมหาชนจํากดั) 

70 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบนัพฒันบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 

(MFM) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
• หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial 

Reporting  (MFR) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit Function 
(MIA) จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูร Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management (MIR) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP) จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  
 

- - 2548 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
 
2551 – ปัจจบุนั 

• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคา่ตอบแทน  
• กรรมการตรวจสอบ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 93 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

9. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ 
• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการบริหารความเสี0ยง 
• กรรมการตรวจสอบ 
 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
26 กมุภาพนัธ์ 2552 

60 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอก

เศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ Marquette 
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

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

ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Audit 

Committee Program (ACP) จดัโดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director  Accreditation 
Program (DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

0.02 - 2552 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั 
2556 - ปัจจบุนั 
2552 – 2554 

• กรรมการอิสระ  
• ประธานกรรมการบริหารความเสี0ยง 
• กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการบริหารความเสี0ยง 

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

บริษัทจดทะเบียนอื$น 

2551 – 2557 
 
2546 – 2557 

• ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

• กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ 

• บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี0 จํากดั 
 

• กลุม่บริษัท ACAP Advisory 
Group 

บริษัทอื$น 

2545 – ปัจจบุนั 
2553 - 2555 

• Chief Information Officer 
• กรรมการบริษัท 

• บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด 
• บจก.ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซลัแทนต์ กรุ๊ป 

10. นายสหสั  ตรีทิพยบตุร 
• กรรมการ  
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
 

วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
28 สิงหาคม 2544 (วนัจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัมมหาชนจํากดั) 

67 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขา Computer and Information 

Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation 

Program (DAP) จดัโดยสมาคมสง่เสริมสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร Successful Formulation & 
Execution of Strategy (SFE) จดัโดยสมาคมสง่เสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 2544 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั  
2549 – ปัจจบุนั 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 

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

บริษัทจดทะเบียนอื$น 

2551 – ปัจจบุนั 
2555 - ปัจจบุนั 

• ประธานกรรมการ 
• ประธานกรรมการ 

• บมจ.ออฟฟิศเมท 
• บมจ.เธียรสรุัตน์ 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 94 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

  • หลกัสตูรประกาศนียบตัร How to Measure the 
Success of Corperate Strategy (HMS) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

  บริษัทอื$น 

2556 - ปัจจบุนั • กรรมการ • บมจ.เน็ตเบย์ 

11. นางสาวนิโลบล   ตั 2งประสิทธิQ 
• กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
• กรรมการตรวจสอบ 

 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
12 พฤษภาคม 2557 

53 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขานิตศิาสตร์มหาบณัฑิต (“LLM”) 

โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลยัเทมเปิล, ฟิลลาเดเฟีย 
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Temple 
University School of Law, at Philadelphia, 
Pennsylvania, U.S.A.) 

• เนติบณัฑิตไทย (Barrister - at - law) 

- - ปัจจบุนั 
ปัจจบุนั  
 
ปัจจบุนั 

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและกําหนด

คา่ตอบแทน 
• กรรมการตรวจสอบ 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื$น   

2548 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 
 
2550 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 
 
2552 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

• กรรมการ 
• กรรมการ 

 
• กรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการ 

 
• เลขานกุารบริษัท 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 
• กรรมการ 

• บจก.สํานกังานกฎหมายสยามซิตี 2 
• บจก.ฮานนา อินสทรูเม้นทส์ 

(ประเทศไทย) 
• บจก.ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
• บจก.อาบาคสั ดสิทริบวิชั0น ซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) 
• บมจ.สยามแม็คโคร 
• บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั0นแนล 
• บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์) 
• บจก.สาํนกังานที0ปรึกษาภาษีเอสซีแอล 
• บจก.ทีจีเค กรุงเทพ (ไทยแลนด์) 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 95 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

12. นางมรกต  กลุธรรมโยธิน 
• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี0ยง 
• กรรมการผู้จดัการ 
• รักษาการเลขานกุารบริษัท 

 
วนัที0ได้รับแตง่ตั 2งเป็นกรรมการ :  
23 เมษายน 2546 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขา Computer Science University of 

Missouri Columbia, U.S.A. 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Effective Minutes Taking (EMT) จดัโดยสมาคม
สง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

• หลกัสตูรประกาศนียบตัร 
Company Secretary Program (CSP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

0.17 - 2546 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2542 – 2556 

• กรรมการ 
• กรรมการบริหาร 
• กรรมการบริหารความเสี0ยง 
• กรรมการผู้จดัการ 
• รักษาการเลขานกุารบริษัท 
• รักษาการกรรมการผู้จดัการ 
• รองกรรมการผู้จดัการ 

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

บริษัทอื$น 

ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

• กรรมการ 
• ประธานกรรมการ 

• บจก.ไทยดอทคอม 
• บจก.แมนดาลา คอมมนูิเคชั0น 

13. นายวลัล์ชยั  เวชชีวะดํารงค์ 
• รองกรรมการผู้จดัการ 
 

40 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูรประกาศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- - 2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2554 – 2555 

• รองกรรมการผู้จดัการ 
• ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 
• ผู้ อํานวยการอาวโุส 

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

บริษัทอื$น 

ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2550 – 2554 
2550 – 2554 

• กรรมการ 
• กรรมการผู้จดัการ 
• กรรมการ 
• รองกรรมการผู้จดัการ 
• ผู้ อํานวยการฝ่ายขายและการตลาด 

• บจก.ไทยดอทคอม 
• บจก.แมนดาลา คอมมนูิเคชั0น 
• บมจ.เน็ตเบย์ 
• บจก.วอลล์ เทคโนโลย ี
• บจก.วอลล์ เทคโนโลย ี



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 1 หน้า 96 

ชื$อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที$ได้รับ
แต่งตั /ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื$อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

14. นายศกัดิQนนท์  กงัสมัฤทธิQ 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส 

47 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท สาขาบริหารจดัการสารสนเทศ

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

- - 2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
2550 – 2554 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส 
• ผู้ อํานวยการ  
• ที0ปรึกษาอาวโุส 

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

15. นายอรรถวฒุิ   คําประดิษฐ์ 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส 

44 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต  

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ประวัติการอบรม : 
• ITIL V3. Expert 
• CDCP : Certified Data Centre Professional  
• CDFOM : Certified Data Centre Facilities 

Operations 

0.01 - ปัจจบุนั 
2552 - 2556 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส 
• Services Management Director 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี 

16. นายปิยเรศ   แซห่ล ี

• ผู้ อํานวยการอาวโุส 

49 คุณวุฒิการศึกษา 
• วฒุิบตัร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

ประวัติการอบรม : 
• TOI solaris by SUN Micro System 
• ITIL foundation by Pink 
• Informix/ Oracle Administor 

- - ปัจจบุนั 
2556 - 2557 
2552 - 2556 

• ผู้ อํานวยการอาวโุส 
• ผู้ อํานวยการ 
• ผู้ อํานวยการ 

 

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• บจก.จีเอเบิล  
• บจก.จีเอเบิล 

 

เอกสารแนบ 1.2  หน้าที$ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท  
(โปรดพิจารณารายละเอียดในหวัข้อ 8.10 เลขานกุารบริษัท) 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                 

เอกสารแนบ 1 หน้า 97 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557  
 

รายชื0อ 
บมจ. อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บจก. แมนดาลา 

คอมมนิูเคชั0น 
บจก. ไทย ดอท คอม บจก. เน็ตเบย์ 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ C   C 

2. ดร. ทวีศกัดิQ กออนนัตกลู D    

3. นายมนต์ชยั หนสูง D    

4. นางปรียา ดา่นชยัวิจิตร D    

5. นางสาวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธิQ D    

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ D    

7. ศ. กิตติคณุ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย D    

8. นายอรัญ เพิ0มพิบลูย์ D    

9. นายสหสั ตรีทิพยบตุร D   D 

10. นางสาวนฤมล วงัศธรธนคณุ D    

11. นางสาวนิโลบล ตั 2งประสทิธิQ D    

12. นางมรกต กลุธรรมโยธิน D, MD C D  

13. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดาํรงค์  M MD D D 

14. นายศกัดิQนนท์ กงัสมัฤทธิQ M    

15. นายอรรถวฒุิ คําประดิษฐ์ M    

16. นายปิยเรศ แซห่ล ี M    
 

หมายเหต ุ :  C = ประธานกรรมการ MD = กรรมการผู้จดัการ  
       D = กรรมการ       M = ผู้บริหาร 
 
 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                      แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 2 หน้า 98 

 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี�ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557  

 

รายชื*อ บจก. แมนดาลา คอมมนิูเคชั*น บจก. ไทย ดอท คอม 

1. นางมรกต กลุธรรมโยธิน C D 

2. นายวลัล์ชยั เวชชีวะดํารงค์ MD D 

3. นายทรงศกัดิ8 ทะนบํุารุงสาสน์ D  

4. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ D D 

5. นายภทัร์ หอสิริ  D 

C = ประธานกรรมการ         D = กรรมการ          MD = กรรมการผู้จดัการ 

หมายเหต ุ:   

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) มีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมนิูเคชั*น 

จํากดั และบริษัทไทย ดอท คอม จํากดั ซึ*งทั Bง 2 บริษัท มีรายได้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไร
ขาดทนุรวมของปีบญัชีลา่สดุ 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 3 หน้า 99 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกาํกับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557  

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับ
แต่งตั 2ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

1. นางสาวกรกช วนสวสัดิ,  
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

35 คุณวุฒิการศึกษา 
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์  

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบญัชี 
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการอบรม 
• หลกัสตูร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
• อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภาวิชาชีพบญัชี 
• อมรมประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT  
• โครงการดํารงและปรับปรุงคณุภาพงานตรวจสอบ

ภายในของหน่วยงาน 
• หลกัสตูรมาตรฐานการบญัชีทีMปรับปรุงใหม ่
• แบบประเมินตนเองเกีMยวกบัมาตรการตอ่ต้านการ

คอร์รัปชัMน 
• แนวทางการประเมินระบบบญัชีการเงิน 

NOOO - ปัจจบุนั 
NOOP - NOOQ 
 

• ผู้จดัการ 
• ผู้ชว่ยผู้จดัการ 

 

• บจก.สอบบญัชีธรรมนิต ิ
• บจก.สอบบญัชีธรรมนิต ิ

 

 

 

 

 

 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                       แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 3 หน้า 100 
 

 

ชื�อ-สกุล/ตาํแหน่ง/วันที�ได้รับ
แต่งตั 2ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม หน้าที�ความรับผิดชอบ 

ประสบการณ์ทาํงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ชื�อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 

2. นายยศไกร รุจิพงษ์วาท ี
หวัหน้างานกํากบัดแูลการ
ปฏิบตัิงาน 

37 คุณวุฒิการศึกษา 
• นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบตัรเนติบณัฑิต สํานกัอบรมศกึษา

กฎหมายแหง่เนติบณัฑิตยสภา สมยัทีM 54 

เป็นศนูย์กลางการกํากบัดแูลการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
นโยบาย และข้อกําหนดของ
หน่วยงานทีMเกีMยวข้อง 

2556 - ปัจจบุนั 
2555 - 2556 
2550 - 2555 

• ผู้จดัการ 
• รองผู้จดัการ 
• นิติกรอาวโุส 

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

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                  แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 4 หน้า 101 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี�ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 

 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน) ไมไ่ด้มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2557 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากดั (มหาชน)                                                  แบบ 56-1 ประจําปี 2557 

เอกสารแนบ 5 หน้า 102 

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ 

 

 ไมมี่ 


