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1.1 ปจจัยความเส่ียงโดยท่ัวไปในอุตสาหกรรม
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เนือ่งจากในปจจุบนัผูใหบริการอนิเทอรเนต็อยูภายใตการควบคุมและกํากบัดูแล
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (!กทช.") ซ่ึงเปนผูกํากับดูแล
กจิการโทรคมนาคม และไดเร่ิมออกกฎเกณฑตางๆ เพือ่ใหผูรับอนุญาตการ
ประกอบกจิการโทรคมนาคมรวมถึงบริการอนิเทอรเนต็ที่จะตองปฏิบตัิ โดย
ลักษณะของกฎเกณฑมีแนวโนมที่จะเปดเสรีในบริการโทรคมนาคมมากขึน้ แต
ยงัคงขาดความชัดเจนในบางเร่ืองซ่ึงสําคัญตอแผนการขยายงานบางสวน อกี
ทัง้การแตงตัง้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันแหงชาติ
(!กสช.") ซ่ึงยงัไมเปนทีเ่รียบรอยอาจสงผลกระทบตอธุรกิจทีเ่กีย่วของและการให
บริการโทรคมนาคมตางๆ เชน คล่ืนความถ่ี โดยจะสงผลตอการเตรียมการของผู
ประกอบการทําใหเกิดอุปสรรคและแผนงานคลาดเคล่ือน และยงัอาจจะเปน
ปญหาตอแผนเตรียมการรองรับการแขงขนัจากบริษัทตางชาติ ในชวงการเปด
เสรีโทรคมนาคมอกีดวย บริษัทกไ็ดดําเนนิการตดิตามเร่ืองการออกใบอนญุาต
ตางๆของ กทช. อยางใกลชิด รวมถึงเสนอขอคดิเห็นตอ กทช. เพือ่เตรียมการ
วางแผนไดอยางทนัทวงที
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���(�,ก��(2���:$ก+	��*����กก�*/��)�* ��
��7� �*�	
����%
�����
�ก�	-	%�*5��.�
�	�*./	ก
�&��%���)�*c ';2*��3�ก�	-	%�*+,��06�*0ก	)*01�-���	:5�l��-$)	�����/%�-),�-��+�j��%
&����+� 

 
2. �&ก%34ก0	�	4ก�#5
	ก$.

�	
�� �
���	������	����� ���ก�� (��� �) (!�	
��") #$%���ก�	&�%�	
ก�	��'((��)�*+	�,*�	-���	��./	ก
�
01�#$%(2�%�*ก�	�����'((����3��+	42�*�4��542�+,��-��,ก-���&� (,
� �	
ก�	6�*�	
��+	��+1/���7*0�)�	
ก�	� 42���)�
�+	4�6)���
���	���������	$�0���542�& %*��&� (,
��	����,��01������
�./	ก
�-���	��#$%(2�%�*ก�	�	
ก�	(2�(�	�-
.
8�501�
���	9��&�	����-�ก1����:;*<'1$ �2��*��'((�1�ก�1��	$�0��(2./	ก
�& %��3��+	42�*�4�&�ก�	�5
2��	�-
.
8�5
�	�-
.
#1&�./	ก
�6�*��

�	
����%ก)���7*����7*0�),��(2 1 �(��+� 2538 &� 42�6�* �$����	
ก�	�
���	������	����� (Internet Thailand
Service Center : ITSC) ';2*��%&�%�	
ก�	�
���	�����&�� 
*5�b
 ��  ��ก	��2*��42�,��(2 14 5y�8�+� 2539  +b�	�9���	(��%�(
��
&�%�����
�ก�	�����7*��3��	
��01���%�����(����3��	
����42�,��(2 13 5y�8�+� 2540 <���(/� ��	�01%,�)�ก�� 16 1%��
�� �$1+)�(2�	��,%�/%�1� 10 �� �	
����%	����/���
��ก ก-  ��42�,��(2 9 �/1�+� 2540 &�%�����
�ก�	��3�#$%&�%�	
ก�	� 42��
�)��
���	�����0ก)1$ก+%��	��8�
�
�/++1�	4��*+�ก	01��	��8�/++1 <����)�(ก�	-
7�-/�6�*���/ก�	��%-
.
�����
�ก�	��*
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ก1)�,  �)���&�,��(2 28 -
*��+� 2544 �	
����%0�	-8�5��3��	
����� �01��5
2�/������(�������
+b�	�9���	(
<���6%���ก�	'47�6��&��1���1�ก	�5����7*0�),��(2 14 5y��
ก��� 2544 ��3��%��� �o��/����	
���(/������(���	(�ก ��	�
01%, 250.02 1%���� <���(����,��/%��7*-
7� 345,833,333 �/%� �$1+)�(2�	��,%�/%�1� 1 �� <��-��-),�ก�	:4��/%� +4� 

• 5��ก*��01�#$%1*/��2,��:4��/%�&����	�	%��1� 51

• -����ก*��5�l��,
����-�	�01��+<�<1�(0�)* ��
 :4��/%�&����	�	%��1� 17

•  �	
�� (<�( ���ก�� (��� �) (!(<�(") :4��/%�&����	�	%��1� 16

• �	
�� ก- <	+���+� ���ก�� (��� �) (!ก-") :4��/%�&����	�	%��1� 16
&��= 2548 �	
���(-�6��7*-
7� 8 -�6� <���(547�(2&�%�	
ก�	�
���	�����+	��+1/��7* 76 ��*�,���2,�	��� 01�

��%�	����1(2��8�51�ก�b��*+�ก	&��)��3�#$%&�%�	
ก�	+	�,*�	�%����'((<'1$ �2� (Information and Communications
Technology) <��0�)*./	ก
���3� 2 -),� �	�ก���%,� ��*�(7

1. �	
ก�	� 42���)��
���	����� (Full Internet Access Business) <��0�)*��3� 2 ก1/)��1�ก+4� �	
ก�	� 42���)�
�
���	�����-),��/++1 (Home access) 01��	
ก�	� 42���)��
���	������542�./	ก
� (Business access)    

2. �	
ก�	+	�,*�	(2�ก(2�,6%�*ก���+<�<1�(-�	-���01�ก�	-42�-�	 (Business Solutions) �542���
�����/ก+,��
�%�*ก�	6�*./	ก
� �;*�ก
���3� 4 ก1/)��1�ก 

• Banking & Financial Solutions �	
ก�	./	ก		��*ก�	�*
� ���+	4�6)���
���	�����

• e-Business & Media Services �	
ก�	�542�./	ก
�(2& %�	�<� ����ก-42��
�1�ก	��
ก-� 01��+	4�6)��

• Professional Services �	
ก�	�����01�&�%�	
ก�	ก�	./	ก
�-���	��+,���%�*ก�	�M5����)�*(2�ก(2�,6%�*
-��5��.�ก���+<�<1�(-�	-���01�ก�	-42�-�	 ';2*	,�:;*�	
ก�	0�� Outsourcing ก�	���-	%�*01������
�
	���*��0�����<����
 �542�1��%�/�01��5
2�#1#1
�6�*1$ก+%�&�0���)�*c

• Business Integration �	
ก�	���ก�	./	ก
���	����
�1�ก	��
ก-�&�%� 42��<�*ก	��,�ก�	��*��6�*}~��
�)�*c(2�ก(2�,6%�*&�%��*��01���ก�	-42�-�	��%��)�*�(�	�-
.
8�5 
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ก0	1�� !*�6��2� !�70/&8��2#	$%&�9��: 2548
&��= 2548 �	
���(ก�	��1(2��0�1*(2-��+�j ';2*-	/���%��*�(7
1) �	
����%��ก01��-��6��&�-��+�j0-�*-
.
(2��'47��/%�-���j (INET-W1) 0ก)#$%:4��/%���
� ��42�,��(2 1 ������

2547 ����,� 83,328,453 ��),� 01��(ก�����ก�	& %-
.
��42�+	����/&�-��+�j0-�*-
.
 +4� ,��(2 31 �(��+� 2548 ���	�ก�	
& %-
.
 1 ��),�&�-��+�j0-�*-
.
�)� 1 �/%�-���j (2	�+� 5.325 �� #1ก�	& %-
.
'47��/%�-���j6�*�	
�� +4� �(#$%& %-
.

���&�-��+�j0-�*-
.
'47��/%�-���j6�*�	
�� ����,� 7 	�� ��3�#$%:4�&�-��+�j0-�*-
.
-�j ��
�� 6 	�� -�j ��

�)�*�%�, 1 	�� 	,�����,���),�6�*&�-��+�j0-�*-
.
(2& %-
.
�7*-
7� ����,� 20,799  ��),� ��&�%/� ��	�01%,6�*�	
��
�;*�5
2�6;7���ก 250,000,000 �� ��3� 250,020,799 ��

2) �	
����%	),�1*/�&��	
�� 0��<'1$ �
�05+ ���ก�� �	�ก��./	ก
�&�%�	
ก�	-42�<a�b��
�
��1 (Digital
Signage) +	�,*�	��/ก�+<�<1�( �(/������(�� 100 1%���� ';2*�	
����%:4��/%�-���j-��-),�	%��1� 9 6�*/���
���(��+
���3� ����,� 9 0-��/%� &�	�+��/%�1� 10 �� 	,��$1+)� 9 1%���� <�� ��	��*
�+)��/%������$1+)� �542���3�ก�	
�5
2���ก�8�5&�ก�	6���./	ก
��%�� e-Business and Media Services 6�*�	
��&�%+	��+1/�01��(�	�-
.
8�5�
2*6;7� �7*�(7
�	
����%-)*��%���%�(2	����-$*�6%�	),���*��ก���	
��	),�/� 2 )�� +4��������	
j ก	�ก��	 ���	*���0��)*ก		�ก�	 01�
�����/	�ก�� ���	�	)����� ���	*���0��)*#$%���ก�	�2,�� 6�*�	
��	),�/���*ก1)�,  �����
+b�ก		�ก�	 ���. �
���	�����
�	����� +	�7*(2 7/2548 ��42�,��(2 25 -
*��+� 2548

3) บริษัทไดจัดตัง้บริษัท แมนดาลา คอมมูนเิคช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย มี
ทนุจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1 แสนหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
โดยบริษัทเขาถือหุนจํานวนรอยละ 99.99 มีวัตถุประสงคเพือ่ดําเนนิการใหบริการตางๆ
ทีเ่กีย่วของกบั IP (Internet Protocol) ซ่ึงหมายถึงการใหบริการการเขาถึงเครือขาย
คอมพวิเตอร และหรืออปุกรณส่ือสารอิเล็กทรอนกิสใดๆ ทีเ่ช่ือมโยงกันเปนเครือขาย
ทัว่โลก และมีการส่ือสารขอมูลโดยใชมาตรฐานอนิเทอรเน็ต             โปรโตคอล
รวมกนั รวมทัง้บริการอื่นทีเ่กีย่วเนือ่งแกผูใชบริการ บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการ
บริษัท ตามมติคณะกรรมการ บมจ. อนิเทอรเนต็ประเทศไทย คร้ังที่ 7/2548 เม่ือวนัที่ 25
สิงหาคม 2548 ประกอบดวย

1. นายจําเริญ กรเกษตร ประธานกรรมการ
2. นายบญัชา ศรีสมานุวตัร กรรมการ และกรรมการผูจัดการ
3. นายสุเวชช อองละออ กรรมการ
4. นางลินฐิฎา สุขสมสถาน กรรมการ
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

โครงสรางรายได
รายละเอยีดของรายได *�ก�	�*
�	,�

�= 2548 1/

*�ก�	�*
��M5��
�	
��
�= 2547

*�ก�	�*
��M5��
�	
��
�= 2546

1%���� % 1%���� % 1%���� %
• บริการเช่ือมตอ

อินเทอรเน็ต (Access)
-  �	
ก�	� 42���)��
���	������542�./	ก
�

          (Business access)
538.31 57.92 498.00 70.93 478.28 70.92

-  �	
ก�	� 42���)��
���	�����-),��/++1
   (Home access)

40.36 4.34 75.82 10.79 92.92 13.78

    	�� 578.67 62.26 573.82 81.72 571.20 84.70

• �	
ก�	+	�,*�	(2�ก(2�,6%�*ก���+<�<1�(
-�	-���01�ก�	-42�-�	  (Business
Solutions) 2/

342.58 36.86 120.46 17.16 87.66 13.00

รวมรายไดจากการขาย
และการใหบริการ

921.25 99.12 694.28 98.88 658.86 97.70

• รายไดอื่น 3/ 8.14 0.88 7.87 1.12 15.53 2.30

	�� 929.39 100.00 702.15 100.00 674.39 100.00

• 6��/���กก�	�%��+)�6�*�*
�1*/� 4/

• -),�0�)*#1ก���	 (6��/�) &��	
��
�)��01��	
��	),� 5/

(3.38)
0.71

(0.36)
(0.08)

-
(0.04)

-
(0.005)

-
-

-
-

(�0*1(E
 :  1/ *�ก�	�*
�	,� ��%	,�*�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 01�6�*�	
���)��(2�	
���6%�1*/���7*0�),��(2 4 �/1�+�
2548 ';2*��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก�� (�o��/�����*��)�	
2������
�ก�	) 01���42�*��ก�	
���	
2��(
�	
���)����3�+	�7*0	ก �;*��)�(6%��$1��	(���(��-���	��*�ก�	�*
�	,� 

  2/ 	����%��ก�	
ก�	+	�,*�	(2�ก(2�,6%�*ก���+<�<1�(-�	-���01�ก�	-42�-�	  (Business Solutions) ����
:;*  	����%��กก�	�����
�*����ก���4���กก�	&�%�	
ก�	� 42���)��
���	����� (Access) � )� 	����%��ก
�	
ก�	�$���6%��$1�
���	����� (IDC) 	����%��ก�	
ก�	 Banking & Financial Solutions �	
ก�	 e-Business
& Media Services  �	
ก�	 Professional Services �	
ก�	 Business Integration 	����%��กก�	6���/�ก	b�
+��5
,���	� �	4��/�ก	b��42�c(2�ก(2�,6%�* 	����%��กก�	6��-
�+%��)�*c #)�� thai.com 01�	����%6��8��
&�%-�jj�� )�ก�	�*
� ��3��%�

       3/  	����%�42� �	�ก���%,� ��ก��(7�	�� 01�	����%�42� 
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

 4/  �*
�1*/�&��/%�-���j	%��1� 10 6�*/������(��6�*�	
�� ,(���� ���ก�� ';2*�	�ก��./	ก
��%��
5�b
 ���
�1�+	��
+-� (e-commerce) 01�&�	��,)�*�= 2548 �	
��1*/�&��/%�-���j	%��1� 9 6�*/���
���(��6�*�	
�� 0��<'1$ �
�05+ ���ก�� ';2*�	�ก��./	ก
�&�%�	
ก�	-42�<a�b��
�
��1 (Digital
Signage) +	�,*�	��/ก�+<�<1�( 

5/    �	
��1*/�&��/%�-���j	%��1� 40 6�*/������(��6�*�	
�� �������� ���ก��  ';2*�	�ก��./	ก
�
�(<1�
-�
ก-� (e-Logistics) �����01�5�l��	����*�
�1�ก	��
ก-� 01���3�(2�	;ก��&�%+��0������%��
<	+���+�01�ก�	-42�-�	 01�&�	��,)�*&��= 2548 �	
����%�����7*�	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก��
�542�	�*	��ก�	6���./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	����� ./	ก
�<	+���+�01�ก�	-42�-�	 01�./	ก
�(2
�ก(2�,��42�* <���	
��:4��/%�&�-��-),�	%��1� 99.99 

3. การประกอบธุรกจิของแตละสายผลิตภัณฑ
3.1 <+	*-	%�*547�9��&�ก�	&�%�	
ก�	6�*�	
�� �	�ก���%,� 3 -),��	�ก���1�ก+4�

-   สวนเครือขายอินเทอรเน็ตหลัก (Internet Backbone) 

-   สวนเช่ือมตอวงจรภายในประเทศ (Domestic Connectivities)

-   สวนเช่ือมตอวงจรระหวางประเทศ (International Connectivities)

สวนเครือขายอนิเทอรเน็ตหลัก   (Internet backbone)   

โครงสรางเครือขายอินเทอรเนต็หลักของบริษัท ประกอบดวยเครือขาย
(Network) ทีใ่หบริการในเขตกรุงเทพฯ และปริมลฑล ตัง้อยูทีอ่าคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร โดยการเช่ือมตอระหวางอาคารทัง้สอง
ดวยวงจร Fiber Optic ทีค่วามเร็ว 1 Gbps และนอกจากนี ้ยังมีวงจรสํารองระหวางอาคาร ที่
ความเร็ว 2 Gbps ผานเครือขาย MetroLAN ซ่ึงขอมูลของทัง้สองอาคารจะมีการ back up ซ่ึง
กนัและกัน โดยเครือขายหลักจะเช่ือมโยงเครือขายไปยังตางจงัหวดัทีเ่ปนที่ตัง้ของ
สํานกังาน สาขาของบริษัทและเช่ือมตอไปยังจังหวดัอื่นๆ ทัว่ประเทศ 

นอกจากนี ้ยงัเช่ือมตอดวยเครือขายความเร็วสูงไปยงัเขตอตุสาหกรรม
ซอฟตแวรประเทศไทย (Software Park Thailand) อทุยานวทิยาศาสตรประเทศไทย (Thailand
Science Park) สวนอตุสาหกรรมไอที (IT Park) และเครือขาย MetroLAN ของบริษัท ซ่ึงเปน
เครือขายการใหบริการอินเทอรเนต็ความเร็วสูงไปยงัอาคารสํานกังานในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ครอบคลุมพืน้ทีก่วา 1 ลาน ตารางเมตร ดวย
เทคโนโลยคีวามเร็วสูงกวาอินเทอรเน็ตบรอดแบนดถึง 8,000 เทา โดยจะเนนในเขตที่
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ตัง้ธุรกจิที่สําคัญ เชน ยานเพลินจิต สีลมและสาธร ฯลฯ โดย ณ ส้ินป 2548 มีพืน้ที่ให
บริการครอบคลุมยานธุรกจิ จํานวน 26 อาคาร และไดขยายบริการไปสูภมิูภาค เชน
ภาคเหนอื และภาคตะวนัออก

&�-),�6�*�+	4�6)���1�ก��%�(ก�	�	���	/* (Upgrade) �+<�<1�(��ก��
�(2& %0�� Fast Ethernet (2+,���	�, 100
Mbps ��3��+<�<1�(0�� Gigabit Ethernet (2+,���	�, 1,000 Mbps 0���1���-%��* ��&�%�+	4�6)���(+,���	�,-$*6;7�01��(
�-:(�	8�5��ก6;7� �o��/����*�	
����%	��ก�	���-		 IP address ����,� 864 Class C ( 1 Class C �)�ก�� 256 IP address ';2*
-���	:&�%�	
ก�	1$ก+%���% 254 	��) ��ก�$���-�	-����+	4�6)�����'(�-0�'
�qก (APNIC: Asia Pacific Network Information
Center) ';2*����&�%-���	:	�*	��ก�	&�%�	
ก�	1$ก+%���%��3�����,���ก ��ก��ก�(7 b ,��(2 3 �(��+� 2548 ��กก�	,��6�*
Routing Arbiter Database �	
����%�	
��	�+	4�6)���
���	�������3�����,��7*-
7� 1,512 Class C ��2�+4��	
��-���	:	�*	��
ก�	&�%�	
ก�	1$ก+%���%�7*���:;* 384,048 	�� ( 1 	�� �)� 1 IP address )  

สวนเช่ือมตอวงจรภายในประเทศ   (Domestic Connectivities)  

�o��/����+	4�6)���
���	������1�ก6�*�	
����%�(ก�	� 42���)��6%�ก��,*�	-42�-�	8��&��	��� �542�&�%#$%& %�	
ก�	
�
���	�����-���	:01ก��1(2��6%��$18��&��	���01�� 42���)�ก��#$%&�%�	
ก�	�
���	����� (Internet Service Provider: ISP)
	���42�&��	�����%��)�*	,��	�, <����ก�	� 42���)��6%�ก���+	4�6)���1�ก 2 0�)* +4� 

1. �+	4�6)��6�*<+	*ก�	6%��$1,
����
���	����� �	4�   Internet Information Research (IIR)   6�* NECTEC (��
��	(�ก,)�
Public Internet Exchange �	4� PIE) �	
��� 42���)��+	4�6)���
���	������1�ก�6%�ก�� IIR #)���*	��� Local Area
Network (LAN) ��42�*��ก(2��7*6�*�+	4�6)���
���	������1�ก6�*�	
����$)&���+�	��(�,ก��ก�� IIR <��� 42���)�ก��
IIR �%,�+,���	�,(2-$*:;* 200+200 Mbps (����:;* +,��ก,%�*6�*,*�	6��6%�++,��ก,%�*6�*,*�	6���ก)  

2 2. �+	4�6)��   National Internet Exchange (NIX)   6�* ก-   �	
��� 42���)��+	4�6)���
���	������1�ก�6%�ก�� NIX #)��
3       �*	����+��
71&�0ก%,+,���	�,-$*(2+,���	�, 1+1 Gbps

สวนเช่ือมตอวงจรระหวางประเทศ   (International Connectivities)  

�	
���(ก�	1*/���)�*�)���42�*&�-),�6�*,*�		��,)�*�	����542�	�ก���	�-
.
8�5&�ก�	� 42���)�����*�+	4�
6)���
���	�����&��)�*�	��� &��o��/����	
���(ก�	� 42���)� )�*-�jj�b�
���	���������*�)�*�	����%,�+,��-���	:
&�ก�		��-)*6%��$1	,�-$*:;* 373+373 Mbps 0��-)*-�jj�b��%�7*-�*�* +4��7*6��6%�01�6���ก (full duplex) <��ก�	
� 42���)�,*�		��,)�*�	���6�*�	
�� -���	:&�%�	
ก�	0ก)1$ก+%���%��)�*	,��	�,01�+	��+1/�547�(2�2,<1ก ��*�)����(7  

1.  ก�	� 42���)�#)��-���+��
71&�0ก%,���0-*6�* Hutchison Global Communications (HGC) (2+,���	�, 2+2 Mbps
#)���)�*ก*����*�+	4�6)���
���	������2,<1ก  
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

2.   ก�	� 42���)�#)��-���+��
71&�0ก%,���0-*6�* Singapore Telecom (Singtel) (2+,���	�, 51+51 Mbps #)��-
*+<�	� ����*
�+	4�6)���
���	������2,<1ก 

3. ก�	� 42���)�#)��-���+��
71&�0ก%,���0-*6�* ก- (2+,���	�, 320+320 Mbps #)�� International Internet Gateway
(IIG) 6�* ก- ����*�+	4�6)���
���	������2,<1ก

3.2 ก1/)�./	ก
�6�*�	
��
บริษัทไดแบงกลุมธุรกจิออกเปน 2 ลักษณะดงันี้
1) การใหบริการเช่ือมตออนิเทอรเน็ต (Full Internet Access Business)
2) การใหบริการครบวงจรทีเ่กี่ยวของกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

(Business Solutions)

1  )     บริการเช่ือมตออินเทอรเน็ต    (Full Internet Access Business)  
�	
�������
�./	ก
���3�#$%&�%�	
ก�	� 42���)��
���	�����+,���	�,-$*<���(547�(2&�%�	
ก�	�
���	�����+	��+1/�/ก

��*�,�� ��&�%#$%& %�	
ก�	�2,�	��� -���	:� 42���)��6%�-$)�+	4�6)���
���	�������%�2,�	��� �7*�(7�o��/����	
���(-�6��7*-
7�
8 -�6� ��%0ก) -�6�� (�*&��) 5
�b/<1ก �+		� -(�� 6��0ก)� 5��� -/	��t	�.��( ���&�j) 01�-�6�8$�ก�� 

�	
ก�	� 42���)��
���	����� -���	:0�)*���1�ก�b�1$ก+%���%��*�(7
1.1     #	$ก0	1QR!��E���$�1��	+1�SE (Full Internet Access Business) �542����-��*+,���%�*ก�	6�* (,
�01�ก�	�����
�
./	ก
�(2��-��� <��0�)*��3� 2 ก1/)��1�ก+4� �	
ก�	� 42���)��
���	�����-),��/++1 (Home access) 01��	
ก�	� 42���)�
�
���	������542�./	ก
� (Business access) <��	��1���(��0�)1�ก1/)��	
ก�	 �(��*�(7 

Home Access
Inet-Broadband Personal

�	
ก�	� 42���)��
���	�����+,���	�,-$*�542���ก./	ก
�01���ก)�*�
���	������2,�� ���+	4�6)��6���
&�j)(2�(�-:(�	8�5-$*�%,�+,���	�, 64-256 Kbps 5	%���1�ก�1���+<�<1�(01�	����+,���	�,(2-���	:�14�ก��%
-���	��/ก*��	���b 

Inet-Easy (Unlimited) Dial-up 56K
�o��/���#$%&�%�	
ก�	�
���	���������,���ก��%�����&�%�	
ก�	�
���	�����+,���	�,-$*ก��<���M5��

�+<�<1�( ADSL ��)�*�	ก���� ก�	&�%�	
ก�	 ADSL �(7��*ก	��/ก��,��$)�M5��&��6�ก	/*�5f 01���*�,��&�j) c
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

�)���7� �(ก�7*�%,�6%����ก��6�*�+<�<1�(�(7��*(2��)-���	:&�%�	
ก�	&�547�(2(2��$)�)�*��ก /�-���ก
� 4 ก
<1���	
��% ';2*����+,��,)���*�(#$%& %�
���	������(ก����,���ก(2��)-���	:& %*�� ADSL ��% ��*��7� �*�	
���;*�(+,��
�%�*ก�	(2��&�%#$%& %*���
���	�������1)��(7��%�(<�ก�-& %�
���	�����+/b8�5-$*&�	�+��	����� �;*��%��ก�	
ก�	
Inet-Easy (Unlimited) Dial-up 56k �7*0��05�+�ก�01�0���	
ก�		����4�� <��#$%& %-���	:& %*����%��)���ก��
����,� �2,<�*�)���4�� ';2*��%	��#1���	��(2�(��ก�1��<���M5��&��)�*��*�,�� 	,�:;*ก1/)�#$%�	
2�& %*��
�
���	�����01�+��5
,���	� ��ก��ก�(7 �	
ก�	�(7��*�����-�ก��#$%& %�
���	�����(2& % e-mail ��3��1�ก�%,�

Inet-Empower
/ก,���(7�(�	
������,���ก(2�	
2���*��&�1�ก�b�6�* Mobile Office/ Sales Forces ก1)�,+4��(5��ก*��

6������,���กก	�������2,�	��� <��0�)��
���7�5��ก*��6����& %,
.(-)*<	-�	���4����+��-�2*'47�';2*��)+)��
-��,ก��ก 01���42��
���	�������%�6%��(����;*��1(2����& % e-mail 0� ��*��7� �	
ก�	 Inet-Empower �;*��3�
�	
ก�	(2���-��*01�	�*	��ก�	& %*���
���	�����6�*�	
��(2�(5��ก*���	4�-�6�����,���ก��%��3���)�*�(
<��+/b-����
�1�ก6�*�	
ก�	�(7+4�&�%������0ก)#$%�$01	���6�*�	
��-���	:���-		����,� �2,<�*ก�	& %*��
�
���	�����6�*5��ก*��0�)1�+��	4�0�)1�0#�ก��% <��#$%�$01	���-���	:<���%�� �2,<�*ก�	& %*����ก
5��ก*��+���;2*��-$)5��ก*���(ก+���%��)�*�
-	� �	4�-���	:�5
2��	4�1� 42�#$%& %*����%��)�**)����� ��&�%
-���	:& %	�5��ก	��%+/%�+)���ก/ก�����*
�(2��%�)����

Web Hosting Service
�	
ก�	&�%� )�547�(2	��}�ก�,���'���%,� Web Servers �	�-
.
8�5-$* 	,��	�, �(ก�	���ก�	01��$01	���

�%,��+<�<1�((2���-��� � 42�:4���% 01��(+,���1��8��-���	:�14�ก& %	�����
���
ก�	��%�7*0�� Windows 01�
Unix �542�	�*	��	��� Web Applications �)�*c ';2* ),�&�%-���	:�6%�-$)./	ก
����
���	�������%�	�,6;7� 5	%��
	�*	��ก�	��
�<�6�*./	ก
��,���'��6�*)����),)�����3�	�����	
2��%��	4�	�����*+�ก	6���&�j)�7*&�01��)�*
�	���

Mail Hosting Service
�	
ก�	&�%� )�547�(2����ก�� e-mail <��-���	:& % e-mail address 8��&�%<�������6�*�	
���	4��*+�ก	

��% ��2�&�ก�� Mail Servers 6���&�j)�(�	�-
.
8�5-$* ��7*��$)&�-),� INET Data Center 6���&�j)6�*�	
��(2�(
	���	�ก��+,���1��8��+	�,*�	 5	%����%���%�(2�+�
+�$01�%���+	4�6)�� ( Network) �1�� 24  �2,<�*

International roaming
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

�	
��	),�ก��5��.�
�	 &�%�	
ก�	�-	
� International Roaming -���	��1$ก+%��7*�	��8�/++101��*+�ก	
�542�&�%-���	:� 42���)��
���	�������%��ก�2,/ก�/�<1ก�%,� account ��(�,ก��(2& %&��	����� 01������� 42��
�)��
���	�����#)��-��<	��5�%�*:
2���ก�2,<1ก��%��( ��)�%�*-
7���14�*+)��)�<	��5��*�ก1ก1����4�*��
�	4�(2��*��01���)�����3��%�*-��+	-�� 
ก�5
2���
�&��	�����7�c 0�)��)�*&�

      Business access
��3��	
ก�	� 42���)��
���	������542�./	ก
� &�%�	
ก�	�*+�ก	./	ก
��2,�	���#)��ก�	� 42���)�(2�1�ก�1�� � )�

&�%�	
ก�	#)��<+	*6)���
���	������	��0���� -��,*�	� )� (Leased Line) <+	*6)�� MetroLAN (2� 42��<�*�+	4�
6)��8��&�-����ก*������+�	 �7����&�ก1�*ก	/*�5����+	 �%,�+,���	�, 10 Mbps ��<+	*6)�� Fiber Optic
6��� Gigabit Per Second  �	
ก�	� 42���)��
���	������542�./	ก
� ��3�ก�	&�%�	
ก�	(2�(+/b8�501��-:(�	8�5-$*
<��ก�	�	
��	 Bandwidth &�%�����-�ก��+,���%�*ก�	6�*1$ก+%� -)*#1&�%�	
ก�	�(7��3���%	��ก�	���	��01�
�14�ก& %*����ก�*+�ก	./	ก
�6���&�j)6�*�	����1���*+�ก	 ��ก��ก�(7��*�(�	
ก�	 VPN (Virtual Private
Network) -���	���*+�ก	./	ก
�(2�(-����ก*��&�j)�	4��(-�6�&��	����� (2�(+,���	�-*+�-42�-�	6%��$1(2�(
+,���1��8��-$* �(ก�7*�%�*ก�	-42�-�	ก��-����ก*���42�c&��)�*�	��� ��ก��ก��7���*�(�	
ก�	 Broadband Plus
';2*��3��	
ก�	�
���	�����0�� ADSL (2�(+,���	�,��7*0�) 256/128 kbps :;* 2,048/512 kbps <���	
ก�	��*ก1)�,��3�
+,��	),��4�	��,)�*�	
��01����.(<�( (2&�%�	
ก�	&��6�ก	/*�5f01��	
�bg1 ';2*�/)*��%�ก1/)�1$ก+%� SMEs
(2�(ก�	& %*���
���	�����8��&��	�����3�-),�&�j)

2)   บริการ  ครบวงจรท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

(Business Solutions)
�542����-��*/ก+,���%�*ก�	6�*./	ก
� <��5�l���	
ก�	��547�9��	�5��ก	�+	4�6)��01�+,��� (2�, �jก�	

&�%�	
ก�	1$ก+%� �7����#-��ก��+,��	),��4���ก5��.�
�	 �ก
���3��	
ก�	+	�,*�	(2�ก(2�,6%�*ก���+<�<1�(-�	-���01�
ก�	-42�-�	 (Business Solutions) 4 ก1/)��1�ก�542��-	
��	�-
.
8�5ก�	�����
�./	ก
��/+&��)��*�(7

2.1  Banking & Financial Solutions ��3��	
ก�	�542�./	ก		��*ก�	�*
�(2��%�+,���1��8��6�*6%��$1-$*-/�
-��,ก M���, �%,��+	4�6)��+,���	�,-$*(217��-��� 01�� 42��<�*ก��-:����ก�	�*
� �7���� ��
 �	
ก�	 EDC Network
Pool ';2*��3��	
ก�	�+	4�6)��	�� ��	��*
�#)�����	 �+	�
� ���
� 01�-��	��ก�	�� 	,�:;*ก�	6�� 01�&�%� )��+	42�*	��
 ��	��*
� (EDC/POS Terminal) 	��� Networking �1������3�#$%� (2�, �j�%�� Value Added Applications �)�*c&�
./	ก
� Banking & Financial <���(1�ก�b�#1
�8�bg�01��	
ก�	6�* Banking & Financial Solutions ��*�(7

Terminals  
�	
����3�#$%&�%�	
ก�	� )� �����)��01��
���7*�+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-� <��+,��
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

	),��4�6�*#$%#1
� �7������ก�)�*�	��� 	,�:;*��ก�	,
���5�l�� &�-),�(2�ก(2�,ก���+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	
�
�1�ก	��
ก-� (2��-���01��(+)�& %�)��(2�����-� � )� �+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-�0���	%-��(2& %
-�jj�b<	+���+� (Mobile/Wireless Terminal) �+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-�(2-���	:� 42���)�
�+	4�6)��	�� ��	��*
��%,��+	4�6)���
���	����� (TCP/IP) 01��+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-�0��(2��)
�%�*& %���	-��#�-ก���+	42�* (Contactless Terminal)

Networking     
�	
����%��q�&�%�	
ก�		����+	4�6)�� Nationwide EDC Network Pool �542�ก�		�� -)* 01�� 42���)�6%��$1

�
�1�ก	��
ก-�	��,)�*�+	42�*	��01��)�����	�
�1�ก	��
ก-��)�*c�6%�ก��	����+	4�6)���
�1�ก	��
ก-�6�*.��+�	
�	4�-:����ก�	�*
�6�*#$%��ก���	01�/�	4�&�%�	
ก�	�42�c#)�����	��*ก1)�, <��(2	����+	4�6)����*ก1)�,	�*	��
ก�	� 42���)�/ก	$�0����),)�����3�	���#)��-��<	��5� (PSTN) #)���+	4�6)���
���	����� (TCP/IP) 01� 	���
#)��-�jj�b<	+���+�0���'11$1)� (GPRS) 01���ก���4���ก�(7 �	
����*&�%�	
ก�		��� Terminal Line
Encryption �+<�<1�(17��-�����ก�)�*�	��� ';2*��3�	���	�ก��+,���1��8��6�*6%��$1ก�		�� ��	��*
�#)�����	
���+	4�6)���1���-%��*ก�	ก�		��-)*6%��$1 -)*#1&�%ก�	�	
ก�	�(7��%	��ก�	���	����ก1$ก+%���3���)�*�( �(���	�
ก�	��	
j��
�<�-$*

Applications  
��ก��กก�	&�%�	
ก�	�%���+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-� 01�	��� Nationwide EDC Network

Pool 01%, �	
����*&�%�	
ก�	�ก(2�,ก��ก�	5�l��<�	0ก	��	��/ก��(2�� ),��5
2��$1+)�&�%0ก)./	ก
�ก�	�*
�01�ก�	
.��+�	�)�*c (Value Added Application) � )� <�	0ก	��	��/ก��-���	���	
��	���	��
��7�����&�%0ก)�*+�ก	 (Fleet
Card Applications) 01�<�	0ก	��	��/ก��-���	���	
��	���	���'47�-
�+%�01��	
ก�	#)���
���	����� (Online
Purchasing Card)

2.2 e-Business & Media Services  ��3��	
ก�	�542�./	ก
�(2& %�	�<� ����ก-42��
�1�ก	��
ก-� �7*�,���'�� ก�	 
Automate 	���*���%,�+��5
,���	� *��,�*0#�<a�b��	� �-��5��.�����1��#)���+	4�6)���
���	����� �1����
Mobile Application 01�ก�	5�b
 ���
�1�ก	��
ก-�&�1�ก�b�(2�(��
-��5��.�ก��#$%& %01�ก1/)���w�����-$* 

Digital Media     
��3�./	ก
�&��)(2-	%�*6;7��542�6���<�ก�-&�ก�	�	��/ก��& %�	�<� ����ก	���<+	*6)��547�9����
�<��&�%

�	
ก�	-42� Out of Home �	4�-42�<a�b���ก(2��$)����� ';2*&��o��/����	
����%�/)*��%���(2ก�	&�%�	
ก�	-42�<a�b�
�
�
��1�	��8�)�* c &�-:��(2';2*��3� Prime Area #)��<+	*6)��547�9��6�*�	
���542���3� )�*�*-���	���	
��
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

�%�* 	%�� �	4��*+�ก	�)�* c &�ก�	<a�b��#�05	)-42�6�*��&�%�6%�:;*#$%�	
<8+��)�*0%�	
* <��+���;*:;*-:��(2
01��,1�(2�����-�-���	��ก�	�#�05	)-42��)�* c ��
� )� -42��	��8��51�-��, �� LCD, �� LED, Kiosk
��3��%� �o��/����	
����%&�%�	
ก�	-42�<a�b��
�
��1 b �/�6��&��%�*�-<ก% <1��- �	(�ก,)�<+	*ก�	 !Lotus TV"

 
2.3 Professional Services  ��3��	
ก�	��������-	%�*ก	��,�ก�	./	ก
�-���	��+,���%�*ก�	�M5����)�* ';2*	,�:;*

�	
ก�	0�� Outsourcing ก�	���-	%�*01� Automate 	���*��&�%�(�	�-
.
8�5�
2*6;7�

�	
ก�		��5�l��	���   Digital Signage   
�	
��	��5�l��	��� �	
��	���ก�	�+	4�6)��01�0-�*-42�<a�b����� 3 �
�
&�%ก���	
�� 0��<'1$ �
�

05+ ���ก�� (2-���5�	�ก��01��
����<5�	(�� ';2*-���	:�	����1(2����47��� �5
2��	4�1�+,��:(2 01�6%�+,��5
���
1*��<a�b� 	,�:;*ก�	:)����-�ก
�ก		�ก�	�1��0���	(�1��� #)��<+	*6)���
���	�����+,���	�,-$*
MetroLAN <��& %�$���6%��$1�
���	����� (INET Data Center) ��3�(2+,�+/�ก�	��*�� ';2*��3�ก�	�)������ก
	�5��-
�(2�(��$)&�%�ก
��	�<� ��&�%��ก(2-/� <����)��%�5
2�ก�	1*/�-),��	
ก�	�(70�)��)�*&�

2.4 Business Integration  ��3��	
ก�	���ก�	./	ก
���	����
�1�ก	��
ก-�<��� 42��<�*ก	��,�ก�	��*��
6�*}~���)�*c (2�ก(2�,6%�*&�%��*��01�-42�-�	��%��)�*�(�	�-
.
8�5 1�ก�	��*��(2'7��'%�� 01�+,��#
�51��(2�ก
�
��ก+� ��
 Supply v Chain Management, e-Logistics

บริการไอทีแกภาครัฐ 
�	
���	
2�./	ก
�&�%+���	;ก��01��	
ก�	�%����(0ก)�*+�ก	�ก+	�*-),�%�*:
2� <���	
2���ก

<�	0ก	�	���0#�(28��(01����(��	�5��-
� �542� ),�����,�+,��-��,ก&�ก�	����ก��8��( ';2*��3�	����%�1�ก
6�*��),�*��%�*:
2�01�	��� GIS (Geographic Information System) ';2*��3�	���(2& %&�ก�	����ก�� ���;ก
�	���	/* ,
�+	�����	��,1#1 01%,0-�*#16%��$1&�� 
*8$�
��-�	�<��& %��3��+	42�*�4�&�ก�	�;ก�� ,
�+	����
-8�5�oj��&�547�(2��7�c �542������& %�	�ก��ก�	���-
�&� ,�*0#� �����
�*�� �
����ก�	��*�� 01��	���
�
#1ก�	�����
�*�� ��ก��ก�(7 �	
����*��%	��+,���,%,�*&���กก	�-		5-��
�&�%��3�(2�	;ก���%���+<�<1�(
-�	-����542�������	��& %&���),�*�� ��42�*��ก�	
���(�	�-�ก�	b� +,��	$%+,�� ����j�*�%���+<�<1�(
-�	-�������3��,1����:;* 11 �= 01���%�����(��(2�	;ก��ก���$���6%��$1(2�	;ก���� ก	�	,*ก�	+1�* ��3�
(2�	;ก���	��8 A ( �7�-$*-/�) �����16 1636 &�9���(2�	;ก��-�6�-42�-�	<	+���+� �%���+<�<1�(
-�	-���<����&�%+���	;ก��&�ก�	�����<+	*ก�	�)�*c � )�<+	*ก�	ก�	������<����ก�		�ก��+,����2�+*
�1��8��6�*6%��$101�	����+<�<1�(-�	-��������	9�� ISO 27001:2005 (BS 7799-2:2005) 6�*ก	�
-		5-��
� ��3��%�
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ก$.ก		�1)R!��&2/� 

�%,�8�	���%�(26�*�*+�ก		����+/b8�5 �	
�� �
���	������	����� ���ก�� (��� �) �	4������� #$%���ก�	&�%
�	
ก�	�+<�<1�(-�	-���01�ก�	-42�-�	(��'(() (2�;���2�-	%�*-		+��+<�<1�(��(��-��� �542����-��*/ก+,��
�%�*ก�	6�*�*+�ก	./	ก
�/ก	���� 01��	����ก:;*+,��-��+�j6�*ก�	���0�-�*+� �;*�����<+	*ก�	�)�*c �542�5�l��ก�	
�	(��	$% 01�-	%�*�-	
��	�-�ก�	b�&�%ก�����, � 01�-�*+��� ��*�(7

• -���-�/��$1�
.
�
���	�����	),�5�l���� (Internet Foundation for The Development Thailand)
� )� ������,���'�� !�$���ก1�*	���	
��+����1��" (Donation Exchange Centre) �	4�

www.thaigiving.org  �542���3�-42�ก1�*	��,)�*#$%	�� 01�#$%&�%&�ก�	0�)*�o��7��&�#)�� -42�����1����%��)�*

-��,ก 	,��	�, 01��2,:;* 01�ก
�ก		�+	��+	�,�
���	����� �	4� CyberParents 6;7� �542� ,�+	��+	�,��
�	(��	$%�
���	�������)�*:$ก�%�* �7*&�0*)6�*,
.(ก�	& %*�� ��),)�����3�ก�	)�*�,�� ก�	-)*�(��1� ก�	-���
(Chat)  ก�	-4�+%��)�*c ก�		����	�,�*8��0}*����1�� �����%0ก) +�0�1ก��%� ��47���(2��)�����-� �ก�
����1�� ก�	<a�b� ,�� 42� 01��(��1�6�� f1f ';2*����%	��+,��	$%547�9���
���	����� �7*&�0*)6�*+/b
01�<� ��&�%�ก
�+,���	����ก&�ก�	�$01�/�	�1��&�%& %*��������)�*�1��8��01��(�	�<� ��

• <+	*ก�	 !INET Young challenge" ก
�ก		�-	%�*�-	
��	�-�ก�	b���ก�%�*�	(��&�%ก���
-
� ��ก�;ก��
�542�ก%�,-$),
:(ก�	�����
� (,
�(2�( 01�ก�	�	�ก���� (5(2��2�+*&����+�

• <+	*ก�	 !ก%�,-$),
 � (5�,����-���	� +	�7*(2 3 (INET Young Webmaster Camp) ';2*���<��-��+�#$%�$01

�,���� (Thai Webmaster Association) ';2*��3�ก
�ก		�-���-�/�+,��+
�-	%�*-		+�  01��
����ก�	

�%��ก�	��ก0���,���'��6�*���, ���&�%ก%�,-$),
 � (5�,����-���	�(2�( �(�	
�.		�
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
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 	02�&�1ก *	E$*[

ดวยความมุงม่ันในการใหบริการทีเ่ปนเลิศ และยดึหลักการบริหารดวยธรรมาภิ
บาล ท ําใหบริษัทไดรับยกยองเปน องคกรดีเดนแหงป “ 2548" ในสาขาธุรกิจบริการ

ดานไอที จากคณะกรรมการอํานวยการจัดงานองคกรดเีดนแหงป และนสพ.เสนทาง
เศรษฐกจิ สนับสนนุโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ในฐานะองคกรไอททีี่เปนแบบอยาง
ทีด่ีทัง้ในดานการพฒันาองคกร บคุลากรและธุรกจิใหเจริญรุดหนาอยางไมหยุดยัง้
ควบคูกับการสงเสริมการเรียนรูของเยาวชน และพฒันาสังคมไทยอยางตอเนือ่ง
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

3.3 สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท 
กสท อนมัุติใหบริษัทดําเนนิการใหบริการอนิเทอรเนต็ ตามเงือ่นไขที่ระบุใน

สัญญาดําเนินการใหบริการ            อนิเทอรเนต็ โดยมีสาระสําคัญของ
สัญญาดังตอไปนี้

 42�-�jj� : สัญญาดํ า เนินการใหบ ริการอิน เทอร เน็ ต
(INTERNET)

+$)-�jj� : บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน )
(กสท)
บริษัท อนิเทอรเนต็ประเทศไทย จํากดั
(มหาชน)(บริษัท) 

,��(2��-�jj� : 9 ตุลาคม 2540
-	/�-�	�-��+�j6�*-�jj�
ก�	&�%�	
ก�	�
���	�����

: • กสท อนมัุตใิหบริษัทดําเนนิการใหบริการ
อนิเทอรเนต็แกผูใชบริการที่ติดตั้งเคร่ือง
อปุกรณในประเทศไทย ตามเงือ่นไขใน
สัญญา ตลอดจนกฎหมาย มตคิณะรัฐมนตรี
ขอบังคบั ระเบยีบ คําส่ัง และนโยบายของ
กสท

บริษัทตองเชาขายบริการ
โทรคมนาคมของ กสท แต
กสท อาจอนญุาตใหบริษัทเชา
ขายบริการจากหนวยงานอืน่ซ่ึง
มีขอบเขตการใหบริการเฉพาะ
ในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทจะ
ตองใหบริการอนิเทอรเนต็ โดย
ผานขายบริการโทรคมนาคม
ของ กสท หรือของหนวยงานที่
กสท อนุญาตดงักลาวเทานั้น

ก�	�����
�*��01����&�%
�	
ก�	

: �	
���%�*��)�����
�ก�	&�%�	
ก�	�	4�ก	���ก�	&�c �����3�ก�	
06)*6��ก��ก
�ก		��	4��	
ก�	�1�ก6�* ก- ';2*��%0ก) �	
ก�	
<	��5�	��,)�*�	��� ก�	�����01�ก�	���<+	*6)��(2& %&�ก�	
-42�-�	&�01�	��,)�*�	��� 01�ก
�ก		��	
ก�	�42�(2 ก-
ก�����&�%��3�ก
�ก		��	
ก�	�1�ก6�* ก- �7*�(7 ก- ��3�#$%,
�
�M��
,)�ก
�ก		��	4��	
ก�	&���3�ก
�ก		��	
ก�	�1�ก6�* ก- 01�&�%
+��,
�
�M��6�* ก-  ��*ก1)�,:4���3�(2-/�
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

	����,1�ก�	�����
�ก�	 : ก- �
����&�%�	
����3�#$%�����
�ก�	&�%�	
ก�	���-�jj��(7��ก,)�
+b�	�9���	(���(��
&�%�1
ก�	
�� <���	
2������7*0�),��0	ก(2��q�&�%
�	
ก�	 

3.4 ก0	E�0\6�4�]0�4ก0	6��2�&�

3.4.1  ]0�4�
E�0(ก		�5
	ก$.ก0	9(�#	$ก0	^�_ � 
�o��/���./	ก
��+<�<1�(-�	-���01�ก�	-42�-�	 (��'(() ��%�6%����(���&�-�*+���)�*ก,%�*6,�*01��(���	�

ก�	��
�<�-$*6;7���)�*�)���42�* ��������%��ก#1-��	,�6�*-����ก*��-)*�-	
��/�-��ก		�'����0,	�0�)* ��
 ('
�w�) 01�
-��+��/�-��ก		��+<�<1�(-�	-����� (��('(��) 5�,)�&��= 2548 �/�-��ก		��+<�<1�(-�	-���01�ก�	
-42�-�	�(���	���
�<��$1+)�-$*:;* 4.2 0-�1%���� �	4��	���b	%��1� 17 <��ก	�	,*�+<�<1�(-�	-���01�ก�	
-42�-�	 
(��'(() ��%�(ก�	5�l��<+	*-	%�*547�9����'(( ��
 -���-�/�&�%�	� � ��(�
���	�����+,���	�,-$*&�	�+��	�����
& %ก�������+�	-����ก*�� -:���;ก�� 01�+	�,�	4����ก6;7� 	,�:;*6���9��#$%& %�	
ก�	��ก6;7�����*��*�,��(2��3��$���ก1�*
��'(( �1��(<+	*ก�	6���547�(2ก�	&�%�	
ก�	&�%+	��+1/�547�(2��ก6;7�

��ก��ก�(7 #1ก�	�;ก��6�*�	
�����('( (�	�����) ���ก�� ';2*��3��	
��,
����%����(	����<1ก(2�	���
�,)�&�
�= 2548 �	��������(�$1+)�ก�	& %�)���%����( �7*-
7�	�, 3.11 5��1%�� ��	(�j-�	�9f (�	4��	���b 124,400 1%����)
<���(���	�ก�	��
�<�(2 	�,	%��1� 22 ��42��(��ก�� �=ก)�� 01�&��= 2549 �	
�� ���('( (�	�����) +��,)�ก�	& %�)���%��
��*ก1)�,���(���	�ก�	��
�<� 	�,	%��1� 8 <���(�$1+)�ก�	& %�)��	,��7*-
7� 3.37 5��1%����	(�j-�	�9 (�	���b 134,800
1%����) ';2*-),���;2*��3�#1��ก0	*#1�ก���6�*8�+	�9f  ก�	�ก
�6;7�6�*�+<�<1�(&��) 01�<+	*ก�	&��)c -���	��ก�	
6���<+	*-	%�*547�9���1�ก6�*�	���  ';2*��3�ก�	�4������%,)�ก�	(2�	
����%�����
� ./	ก
��%���(7�542�	�*	��ก�	��
�<� 6�*
�1����(��7� �����
���:$ก�*01%,

#1-��	,���ก�$���,
���ก-
ก	����%�	���bก�	,)� ����,�#$%& %*���
���	�����&��	����� &��= 2548 �(����,�
7.6 1%��	�� �	4�	%��1� 12 6�*����,��	� �ก	�7*�	��� �5
2�6;7��	���b  0.63 1%��	����ก�=(2#)���� +
���3�	%��1�
9.03 6�*����,�#$%& %�
���	�����(2�5
2�6;7� ������,)�0�,<�%�ก�	& %�
���	�����(2�5
2�6;7� �(���	��5
2�-$*6;7���)�*��42�* <���(
�o����-���-�/���ก<+	*ก�	6���&�j)(28�+	�9��%ก�����0#��,% � )� <+	*ก�	�
���	���������1 <+	*ก�		�9��1
�
�1�ก	��
ก-� (e-Government) 01�<+	*ก�	 1 ,�� 1 �$���ก�	�	(��	$%  (One Temple one e-Learning Center : OTEC) ��3��%�
�542��/)*��%�5�l���	�����-$)	�����	�9ก
�01�-�*+�0�)*8$�
�ojj�01�ก�	�	(��	$%
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

 
ตารางแสดงจํานวนผูใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยระหวางป 2546 ` 2548

�: .70���a��9Q� (/�)

2546 6,080,000
2547 6,970,000
2548 7,600,000

แหลงท่ีมา :  ป 2546-2547 ศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนกิสและคอมพิวเตอรแหง
ชาติ (NECTEC)

      ป 2548 ศูนยวิจัยกสิกรไทย
   สภาวะการแขงขนั

8���1�*ก�	�����7*+b�ก		�ก�	ก
�ก�	<	+���+�0�)* ��
 (ก .) �542�	�*	��ก�	��q��-	(ก
�ก�	<	+���+�
&��= 2548 01���%�(�	�ก���1�ก�กbg�01�,
.(ก�	6�	��&���/j��ก�	&�%�	
ก�	�
���	����� ��ก��&� ),*�1���= 2548 �;*
-)*#1&�%8�5ก�	06)*6��./	ก
��
���	�����&��= 2549 �(0�,<�%�	/�0	*6;7� -)*#1&�%#$%�	�ก��ก�	�)�*c�	��ก1�/.�ก�	
06)*6��<����%�&��	42�*6�*ก�	1�	�+� ก�	&�%�	
ก�	(2�1�ก�1�� 01��(ก�	+
�+%�01�5�l��#1
�8�bg�&��)c �542����
-��*+,���%�*ก�	(2�1�ก�1��6�*1$ก+%���%��3���)�*�( 	,�:;*+,��	),��4�	��,)�*5��.�
�	�542������<+	*ก�	�*./	ก
�
�)�*c ��3��%�

&�-),�6�*�	
ก�	�
���	������542�./	ก
�01�-),��/++1 �	
����*+*��%�ก�	&�%�	
ก�	0ก)1$ก+%�(2�%�*ก�	& %*��
�
���	�����(2�(+/b8�5-$* <���M5��ก1/)�1$ก+%��*+�ก	(2��%�ก�	& %*���
���	������542�ก�	��./	ก
� 01���%�(ก�	6���./	ก
�
�+	4�6)��ก�	&�%�	
ก�	�
���	�����+,���	�,-$*8��&���+�	�	4�./	ก
�'/����	��	��0���� 8��&�%�+	42�*����ก�	+%�

 ��ก-$)8$�
8�+ 
��ก��กก�	&�%�	
ก�	� 42���)��
���	�������*ก1)�,01%, �542���3�ก�	��./	ก
�(20�ก�)�*01��� )�*,)�*&��1��
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����%6���./	ก
�&�%+	��+1/�01�-��*���+,���%�*ก�	6�*1$ก+%� <��&�%�	
ก�	&�1�ก�b�6�* Business Solutions
01��542�-���	:&�%�	
ก�	��%�	*���+,���%�*ก�	6�*1$ก+%�ก1/)���w�����&��	��86�*./	ก
��)�*c��%��)�*+	�,*�	 �;*��%
0�)*ก1/)�*��&�-),��(7���,��:/�	�-*+�6%�*�%���ก��3��	��8�)�*c ��%0ก)*��&�%�	
ก�	&�ก1/)�./	ก
�.��+�	01�-:����
ก�	�*
��)�*c � )� *��&�%�	
ก�	�+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-�01�	����+	4�6)�� *�� ��	��*
�#)�� )�*�*�)�* c
(Payment Gateway) ��3��%� *��ก�		�� Outsource �$01	��� 01�5�l�� Application �)�*c � )� 	������	��
��7����� *��
5�l�� Application -���	��-
�� 42�./	ก
�.��+�	 	,�:;*ก�	6���ก�	&�%�	
ก�	&�	$�0��6�**���%�*����(2�ก(2�,��42�*ก��
./	ก
�<	+���+� -)*�-	
�01�-���-�/�ก�	&�%�	
ก�	6�*ก1/)�1$ก+%�01�5��.�
�	�)�*c �7*8�+	�901���ก �-���	:
�����
�./	ก
���%���)�+,���%�*ก�	01��(�	�-
.
8�5-$*-/�&�%-���	:&�%�	
ก�	��%��)�*�(�	�-
.
8�5 ��ก��ก�(7 �	
��
��%+
�+%�01��14�ก��./	ก
�&�	$�0��(20�ก�)�*��ก#$%&�%�	
ก�		���42�<��& %�+<�<1�((2�(��ก�8�5-$* � )� ./	ก
� Digital
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

Media ��3�ก�	6����1��&�	$�0��6�*ก�	<a�b�-
�+%�&�%�6%�:;*ก1/)���w�������%��)�*+	��+1/� <���	
����%&�%�	
ก�	
-42�<a�b�	$�0��&��) 8��&�% 42� !Lotus TV" &��%�*�-<ก% <1��- ';2*�� ),�&�%ก�	ก	����<a�b�-
�+%��	4��	
ก�	�)�*c
��:;*#$%�	
<8+��)�*	,��	�,#)������1�
�(��(��542�ก	��/%�ก�	'47�-
�+%� b �/�6�� �%,�+,��+,���1�ก�1��6�*ก�	5�l��
	���01��+<�<1�(�)�*c6�*�	
����&�%1$ก+%�-���	:5�l��0�51
�+ �2�(2��-����542��)����ก�	��./	ก
�&�%�(�$1+)��5
2�
-$*��%�1���,1� -)*#1&�%ก�	�����
�./	ก
�6�*1$ก+%���
�<�01�06)*6����%&��1��ก�	+%��/+�
�
��1

3.4.2  กลยุทธการแขงขันของบริษัท 
�542��		1/��w������	
��(2,�*�,% �;*��%ก�����ก1�/.�ก�	06)*6�� ��*�(7   

1. ./	ก
��1�ก6�*�	
����7*��$)��547�9�� recurring revenue v <���	
��5�������*��<�ก�-./	ก
�&��)(2�(ก�	
06)*6���2�� �542��5
2����	�ก�	��ก���	&�%-$*�
2*6;7�   

2. ก�	�/)*��%�./	ก
��%�� Business Solutions �542���3�ก�	�)������ก./	ก
��+	4�6)��547�9��(2�(6�*�	
�� v �	
��
�����
�./	ก
��%����'((<'1$ �2�+	�,*�	�542�(2���5
2��	�-
.
8�5&�ก�	�����
�./	ก
�6�*1$ก+%� �	
��� 42�,)�ก�	
-	%�*./	ก
��(7 ����&�%�	
��01�1$ก+%���
�<����%,�ก�� � )� �	
ก�	 EDC Network Pool �	
ก�	�+	4�6)��	�� ��	�
�*
�#)�����	�+	�
� ���
� -��	��ก�	�� 	,�:;*ก�	6�� &�%� )��+	42�*	�� ��	��*
�#)�����	�
�1�ก	��
ก-� �%,��+	4�
6)����-���(2� 42��<�*ก��-:����ก�	�*
� �7���� ��ก��ก�(7 ��*��%6���./	ก
�����* Digital Media ';2*��3�./	ก
�	,�
-42�ก���+	4�6)���6%��%,�ก�� �	
��� 42�,)�ก�	<a�b�-���	:���&�%�	*���+,���%�*ก�	�M5��ก1/)�1$ก+%���% � )�
<+	*ก�	 Lotus TV ';2*��3�./	ก
�&��)(2-	%�*6;7��542�6���<�ก�-&�ก�	�	��/ก��& %�	�<� ����ก	���<+	*6)��547�
9����
�<��&�%�	
ก�	-42�<a�b���ก(2��$)����� ';2*&��o��/��� <���	
����%�/)*��%���(2ก�	&�%�	
ก�	-42�<a�b�
�
�
��1�	��8�)�* c &�-:��(2';2*��3� Prime Area #)��<+	*6)��547�9��6�*�	
���542���3� )�*�*-���	���	
��
�%�* 	%�� �	4��*+�ก	�)�* c &�ก�	<a�b��#�05	)-42�6�*��&�%�6%�:;*#$%�	
<8+��)�*0%�	
*

3. ก�	��1(2��1$ก+%���3�5��.�
�	�542��5
2��$1+)��*./	ก
�&�%ก��1$ก+%� -  ��ก��กก�	�����
�./	ก
�	),�ก��1$ก+%�01%,
�	
���1�*����ก�	�5
2��$1+)��*./	ก
�&�%ก��1$ก+%� �;*��%	),��4�ก��1$ก+%��542������-$)ก�	��3�5��.�
�	�*./	ก
�	),�
ก�� �542���3�ก�	-	%�*+,��-��5��.��*./	ก
� 01��-	
�./	ก
�&�%';2*ก��01�ก�� � )� �	
����%	),��4�ก�� ���. (<�(
&�ก�	&�%�	
ก�	 Broadband Plus ';2*��3��	
ก�	�
���	�����+,���	�,-$*0�������)��	����4�� <���/)*��%�1$ก+%�
�*+�ก	6���ก1�*01�6����)�� (SMEs) ��3��%�
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

การดําเนินธุรกิจการใหบริการอินเทอรเน็ตในประเทศไทย

รายช่ือบริษัททีไ่ดรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเนต็รวม 38 ราย 

QR!�a��9(�#	$ก0	�$�1��	+1�SE (ISP) �:� !1	$!�9(�#	$ก0	 �$�5$ก0	9(�#	$ก0	(�\�0*


�	
�� �
���	������	����� ���ก�� (��� �) 2540 Permanent

�	
�� ��-�
� �
����	���� ���ก�� 2539 2549

�	
�� -���	: �
�<���� ���ก�� 2539 2549

�	
�� ������ ���ก�� 2539 2549

�	
�� ���('( �
���	����� ���ก�� 2539 2549

�	
�� 1��ก'�1)�� �
���	��� �2� �'�	�,
- ���ก�� 2539 2549

�	
�� ���%� 1���� ���ก�� 2540 2550

�	
�� ���'(� �
�<���� ���ก�� 2540 2550

�	
�� ����(� ���� ���ก�� 2539 2549

�	
�� �
����	���� <'1$ �2� <5	,�����	� ���ก�� 2540 2550

�	
��  ������� �,
1������ ���ก�� 2541 2551

�	
�� ��	��(-��
����	����� ���ก�� 2541 2551

�	
�� �(-'( ���� ���ก�� 2543 2553

บริษัท ริช คอมBนิเคช่ันส เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จํากัด

2543 2553

�	
�� 	���� �
���	���� ���ก�� 2543 2553

�	
�� �+ ��- '( +�����	�� (�1 �
����	����� ���ก�� 2548 2549
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

�	
�� ก- <	+���+� ���ก�� (��� �) 2548 2549

�	
�� (<�( ���ก�� (��� �) 2548 2549

�	
�� �
����	���� <'1$ �2� 0���� �'�	�,
- <5	,�����	� ���ก�� 2548 2549

�	
�� <��<	 ���ก�� 2548 2549

�	
�� (( 0���� ( '��-�+	���	� �'�	�,
-�'- ���ก�� 2548 2549

�	
�� <�	�
���� �����
��(�	
2* 0���� +���$�
�+ �2� ���ก�� 2548 2549

�	
�� �+
	�' ���ก�� 2548 2549

�	
�� 	$ �
����	����� ���ก�� 2548 2549

�	
�� �+
,���� ���ก�� 2548 2549

�	
�� (( 0���� ( ���ก�� 2548 2549

�	
�� ,��<�,�� <ก1��
71 ���ก�� 2548 2549

�	
�� �	(�
���	����� ���ก�� 2548 2549

�	
�� '(��- 1��ก'�
�<� ���ก�� (��� �) 2540 2550

�	
�� ����(( +���
,�
�+ �2� (�	�����) ���ก�� 2548 2549

�	
�� 0�'
�qก �
���	����� (�	�����) ���ก�� 2548 2549

�	
�� �
�<��� (�	�����) ���ก�� 2548 2549

�	
�� �1�<')���%�+�� ���ก�� 2548 2549

�	
�� �,
1���,�� ���ก�� 2548 2549

�	
�� �,' +���$�
�+ �2������,
	�+ ���ก�� 2548 2549

�	
�� (<�0�1 +�	����	 �2� ���ก�� (��� �) 2548 2549

�	
�� ���	���� ���ก�� 2548 2549

�	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก��* 2549 2550

* คาดวาจะไดรับใบอนุญาตในป 2549 

ก�	&�%�	
ก�	�
���	�������3�ก�	�	�ก��./	ก
�';2*�%�*��%	����/j����ก��),�*��#$%�(������ ��
�-
.
&�ก�	��ก
&���/j��ก�	&�%�	
ก�	�
���	�������3�6�* ���.ก- <	+���+�) &��= 2544 ��%�(ก�	�	�5	�	� ��jj��
�	�ก��
ก
�ก�	<	+���+� 5.�. 2544 6;7� 5	�	� ��jj��
��*ก1)�,��%ก�����&�%������ก�	��ก&���/j��ก�	�	�ก��ก
�ก�	
<	+���+���3�6�*+b�ก		�ก�	ก
�ก�	<	+���+�0�)* ��
 (ก .) ';2*��������*ก1)�,	,�:;*������ก�	��ก&���/j��
�	�ก��ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	������%,� 
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

3.5 งานท่ียงัไมไดสงมอบ 
-ไมมี-
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

4. การวิจัยและพฒันา 
�	
���(�<����&�ก�	,
���01�5�l�� �7*&��%��ก�	5�l��#1
�8�bg�01��	
ก�		,�:;*ก�	5�l��	���

ก�	�����
�*��8��&��	
��  ';2*&�ก�	5�l��	���ก�	�����
�*��8��&��	
�� �*�$���,
���01�5�l���/)*��%�(2���	��/ก��
& %'����0,	�	��-��q� (Open source software) ��42�*��ก�(+,��5	%�� �4���/)�&�ก�	& %*�� 01�-���	:�	��0�)*&�%�	*ก��
+,���%�*ก�	6�*�	
����%*)�� ';2*-���	:1�+)�& %�)��&�ก�	'47�'����0,	�(2& %	���ก�	�����
�*��8��&��	
��& %����%
��ก ��ก��ก��7��*�$���,
���01�5�l����*��%��ก0��&�%�(�	
ก�	�ก
�6;7�&��) 01��	���	/*�	
ก�	�ก)�&�%-���-�/� Web
Services �542�*)���)�ก�	� 42���)���ก'����0,	��)�* Platform ';2*�� ),�1��,1�&�ก�	� 42���)���ก'����0,	�8����ก��%��ก

��ก��ก�(7 �*�$���,
���01�5�l��	),�ก��}~��6�� }~��-42�-�	ก�	�1�� 01�}~��ก1�/.�./	ก
�&��)&�ก�	+
�+%�01�
5�l��#1
�8�bg�&��)c ��*�(7
- ก�	5�l��#1
�8�bg��1�ก6�*�	
�� ��%0ก) ก�	&�%�	
ก�	�
���	������542����-��*+,���%�*ก�	6�*#$%& %�	
ก�	 01�

-	%�*+,��-���	:&�ก�	06)*6�� � )� ก�	5�l�� Access Engine 6�*�	
ก�	�	��8 Access �)�*c 01� ก�	5�l�� High
capacity proxy caching engine ��3��%�

- ก�	5�l��<+	*ก�	&��)c �542�5�l��<+	*-	%�*547�9��ก�	��./	ก		����
���	����� � )�ก�	,
���01�5�l��	���ก�	
 ��	��*
�����1��#)��	����
���	����� (Payment Gateway) ก�	5�l��	���:)���� Multimedia �*	���
�
���	����� ��3��%�

- ก�	5�l���542��)�����	
ก�		),�ก�� 5��.�
�	�*./	ก
� � )� ก�	5�l��	����542��5
2� )�*�*&�ก�	6�� Internet
Package #)��	��� ATM 6�*.��+�	ก	/*�� 01� #)��	��� SMS 	),�ก�� Paysbuy ��3��%�

• รายจายที่ผานมาสําหรับการทําวิจัยและพัฒนา

  รอบบัญชี  ม.ค.46  v  ธ.ค.46 6.61 ลานบาท
  รอบบญัชี  ม.ค.47 - ธ.ค.47 8.37 ลานบาท
  รอบบญัชี  ม.ค.48 - ธ.ค. 48 4.60 ลานบาท
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

5.  ทรัพยสินท่ีใชในการประกอบธุรกจิ
(1)   ลักษณะสําคญัของทรัพยสินถาวรหลักทีบ่ริษัทใชในการประกอบธุรกจิ ณ วนัที่ 31
ธันวาคม 2548

ลักษณะสําคัญของ
ทรัพยสิน

มูลคาทรัพยสิน 
*(ลานบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อปุกรณเครือขาย 258.35 บริษัทเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิ

คอมพวิเตอร 31.90 บริษัทเปนเจาของ
กรรมสิทธ์ิ

  หมายเหตุ  *ราคาทนุ

(2) สินทรัพยไมมีตัวตนที่สําคัญในการประกอบธุรกจิ 
รายช่ือโดเมน

(Domain Name)
ช่ือหนวยงานท่ีรับ

จดช่ือโดเมน
วันท่ีจดช่ือโด

เมนเนม
วันท่ีหมดอายุ

INET-TH.COM Network Solutions, INC. 6 มิถุนายน 2540 7 มิถุนายน 2549
INET-TH.NET Network Solutions, INC. 14 มกราคม 2538 15 มกราคม 2549
THAI.COM Network Solutions, INC. 25

พฤษภาคม 2538
26  พฤษภาคม
2549

THAI.NET Network Solutions, INC. 22 เมษายน 2538 23 เมษายน 2549
INET.CO.TH บริษัท ท.ีเอช.นคิ.

จํากัด
17 มกราคม 2543 16 มกราคม 2549

INET.IN.TH บริษัท ท.ีเอช.นคิ.
จํากัด

2 พฤษภาคม
2544

1 พฤษภาคม
2549

INET-TH.IN.TH บริษัท ท.ีเอช.นคิ.
จํากัด

2 พฤษภาคม
2545

1 พฤษภาคม
2549

INTER.NET.TH บริษัท ท.ีเอช.นคิ.
จํากัด

17 มกราคม 2543 16 มกราคม 2549

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริษัท ท.ีเอช.นคิ.
จํากัด

2 พฤษภาคม
2545

1 พฤษภาคม
2549

INTERNET-THAILAND.IN.TH บริษัท ท.ีเอช.นคิ.
จํากัด

2 พฤษภาคม
2545

1 พฤษภาคม
2549
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ไทย.คอม บริษัท ช่ือไทย.คอม
จํากัด

15 กมุภาพนัธ
2545

15 กุมภาพนัธ
2549

ไทย.เน็ต บริษัท ช่ือไทย.คอม
จํากัด

15 กมุภาพนัธ
2545

15 กุมภาพนัธ
2549

ไทย.องคกร บริษัท ช่ือไทย.คอม
จํากัด

15 กมุภาพนัธ
2545

15  กุมภาพนัธ
2549

อนิเทอรเนต็
ประเทศไทย.คอม

บริษัท ช่ือไทย.คอม
จํากัด

15 กมุภาพนัธ
2545

15  กุมภาพนัธ
2549

อนิเทอรเนต็ไทย
แลนด.คอม

บริษัท ช่ือไทย.คอม
จํากัด

15 กมุภาพนัธ
2545

15 กมุภาพนัธ
2549

ไอเนต็.คอม บริษัท ช่ือไทย.คอม
จํากัด

15 กมุภาพนัธ
2545

15 กมุภาพนัธ
2549

หมายเหตุ : กรณีทีโ่ดเมนเนมใดหมดอายุลง บริษัทจะพิจารณาการตออายุตาม
ความเหมาะสม
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

(3) นโยบายการลงทนุในบริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัททีเ่กีย่วของ
3.1   �	
���6%�:4��/%�&��	
�� ,(���� ���ก�� ';2*�����
�./	ก
�&�%�	
ก�	�%��5�b
 ���
�1�ก	��
ก-� 

(e-Commerce) &��%�� portal site 6���&�j)-���	��#$%#1
�&�8�+�/�-��ก		� ��3�#$%�	
ก�	&�ก�	������,���'�� �	
ก�	
5�b
 ���
�1�ก	��
ก-�+	�,*�	 01�ก�	���}�ก��	�+,��	$%	���5�b
 ���
�1�ก	��
ก-�&�%0ก)#$%-)*��ก&�ก1/)�-
�+%� Textile,
Garments, Electronic Products and Parts, Chemicals, Plastic Resins and Sheets 01� OTOP

<���	
����%:4��/%�&��	
�� ,(���� ���ก�� &�-��-),�	%��1� 10 6�*/������(�� 150 1%���� <���	
��
��% ��	�+)��/%�<��01ก��1(2��ก��+)��	
ก�	�)�*c (2�*�	
�� ,(���� ���ก�� ��& %�	
ก�	6�*�	
�� � )� ก�	& %�	
ก�	
�
���	����� �	
ก�	 Co-Location ��3��%� <���(�$1+)�	,��7*-
7� 15 1%���� 

�o��/��� �	
����%�(��,0�+4��������	
j ก	�ก��	 #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	 -��*��./	ก
��6%���3�ก		�ก�	6�*
�	
�� ,(���� ���ก�� �����
6�*ก		�ก�	�	
�� +	�7*(2 2/2544 ,��(2 24 �/1�+� 2544

3.2 บริษัทไดรวมลงทนุในบริษัท เน็ตเบย จํากดั ประกอบธุรกิจอโีลจิสติกส จัด
ทําและพฒันาระบบทางอิเล็กทรอนกิส รวมทัง้เปนทีป่รึกษาใหคําแนะนําดาน
โทรคมนาคมและการส่ือสาร 

บริษัท เน็ตเบย จํากดั มีทนุจดทะเบยีนทั้งส้ิน 10 ลานบาท โดยเรียกชําระแลว
5 ลานบาท ซ่ึงถือหุนสามัญสัดสวนรอยละ 40 ของทนุจดทะเบยีน คิดเปนมูลคารวม
ลงทนุ 4 ลานบาท ทัง้นีบ้ริษัทไมมีความสัมพนัธใดๆ กับบริษัทซอฟทแวรลิงค จํากัด
โดยบริษัทคาดหวังวาประโยชนที่จะไดรับจากการลงทนุคือ จะสงเสริมใหธุรกิจของ
บริษัทมีความหลายหลายในการบริการมากยิง่ขึ้น และสามารถใหบริการดาน
อเิล็กทรอนกิสอยางครบวงจรเพือ่รองรับการขยายตวัอยางรวดเร็วของธุรกิจ 

โดยบริษัทไดมีตวัแทนคอืนางมรกต กุลธรรมโยธิน รองกรรมการผูจัดการ
และนายสุเวชช อองละออ ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหาร เขาเปนกรรมการ
ของบริษัท เนต็เบย จํากดั ตามมตขิองกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2547 วนัที่ 12
พฤศจิกายน 2547

3.3 บริษัทไดรวมลงทุนในบริษัท แอปโซลูท อมิแพค จํากดั ประกอบธุรกิจให
บริการส่ือโฆษณาดิจิตอล (Digital Signage) ครบวงจรบนทุกเทคโนโลยี

บริษัท แอปโซลูท อมิแพค จํากัด มีทนุจดทะเบยีน 100 ลานบาท บริษัทซ่ึงถือ
หุนสามัญสัดสวนรอยละ 9 ของทนุจดทะเบยีน คิดเปนจํานวน 9 แสนหุน ในราคาหุน
ละ 10 บาท รวมมูลคา 9 ลานบาท โดยชําระเงินคาหุนเต็มมูลคา  เหตผุลในการลงทุน
คอื เพือ่เปนการเพิม่ศกัยภาพในการขยายธุรกจิดาน e-Business and Media Services ของ
บริษัทใหครอบคลุมและมี    ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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ทัง้นี้ บริษัทไดสงเจาหนาที่ระดบัสูงเขารวมทํางานกบับริษัทรวมทุน 2 ทาน
คอืนายจําเริญ กรเกษตร ดํารงตําแหนงกรรมการ และนายอนุรักษ จันทรรมเย็น
ดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป ของบริษัทรวมทนุดงักลาว ตามมติคณะกรรมการ
บริษัท คร้ังที่ 7/2548 วนัที่ 25 สิงหาคม 2548

3.4 บริษัทไดจัดตัง้บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอย มี
ทนุจดทะเบียน 1 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญจํานวน 1 แสนหุน มูลคาหุนละ 10 บาท
โดยบริษัทเขาถือหุนจํานวนรอยละ 99.99 มีวัตถุประสงคเพือ่ดําเนนิการใหบริการ
อนิเทอรเนต็ ซ่ึงหมายถึงการใหบริการการเขาถึงเครือขายคอมพิวเตอรและหรือ
อปุกรณส่ือสารอเิล็กทรอนกิสใดๆ ทีเ่ช่ือมโยงกนัเปนเครือขายทั่วโลกและมีการ
ส่ือสารขอมูลโดยใชมาตรฐานอนิเทอรเนต็โปรโตคอลรวมกัน รวมทั้งบริการอืน่ที่
เกีย่วเนื่องแกผูใชบริการ

บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการ บมจ.
อนิเทอรเนต็ประเทศไทย คร้ังที่ 7/2548 เม่ือวนัที่ 25 สิงหาคม 2548 ประกอบดวย

1. นายจําเริญ กรเกษตร ประธานกรรมการ
2. นายบญัชา ศรีสมานุวตัร กรรมการและกรรมการผูจัดการ
3. นายสุเวชช อองละออ กรรมการ
4. นางลินฐิฎา สุขสมสถานกรรมการ

6. โครงการในอนาคต (Future plan)

6.1    โครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร   (GIS)   

เปนโครงการบนิถายภาพทางอากาศทีมี่ความละเอยีดแมนยํามากทีสุ่ด โดย
บริษัทไดรวมมือกบัพนัธมิตร เพือ่ผลิตเปนแผนทีฐ่าน (Digital Base Map) ในประเทศไทย
เร่ิมตนจากพืน้ที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโดยใชเทคโนโลยกีารบินถายภาพทาง
อากาศดวยระบบ LIDAR (Light Detection and Ranging) ซ่ึงเปนระบบการบินถายภาพทาง
อากาศ ดวย Laser Scanner ทีมี่ขอดีเหนอืกวาระบบการบนิถายภาพดวยระบบอืน่ ๆ ซ่ึง
สามารถสรุปไดดงัตอไปนี้

- 8�5:)��(2��%-���	::$ก�	��,1#1&�%��%��3�0#�(29�� (2&�%	��1���(��&�	�������	�-),� 1:1,000 01�-���	:
6�����%-$*-$*:;* 1:500 ';2* ),�&�%6%��$1(2����ก�	,�� � )� +,��ก,%�*6�*:�� 	����)�*	��,)�*�;ก�	4�:�� �(
+,��:$ก�%�*0�)����-$*��ก (+)�+,��:$ก�%�* (Accuracy) (2	���� 30-40 '�.) ��&�%-���	:& %��3��+	42�*�4�&�ก�	
,
�+	����6%��$1-:��(2�����
�./	ก
�&�%#$%�	�ก��./	ก
��)�*c ��%	$%01��6%�&�:;*-:��(201�-8�5547�(2�)�*c ��%��)�*
1���(�� �542�& %��3�6%��$1-���	��ก�	�	
��	���ก�	 01�ก�	,�*0#�./	ก
�6�*��
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- 8�5:)��(2��%0-�*#1��3�8�5-(
- 8�5:)��(2��%-���	:�����#)��ก	��,�ก�	�542�0-�*#1��3�8�5-���
�
 (3D) ��% ��&�%-���	:��ก	����+,��-$*

�2��6�*547�(2 	,���:;*+,��-$*�2��6�*��+�	�%���	4����%<��1���(��
- �	
��#$%��ก�	:)��8�5 ����3���%�6�*1
6-
.
�&�8�5:)����7�c ��* <��&��o��/��� �(�5(�*�	
�� SciTek ���ก��

#$%��(�,(2�(�+<�<1�(ก�	:)��8�5�*��ก���%,�	��� LIDAR &��	�����
 �	
2�<+	*ก�	 ��4�������� 2548

ระยะเวลาโครงการ 3 ป

เงนิลงทนุ 35 ลานบาท

ประโยชนทีไ่ดรับ สามารถนําไปประยกุตใชในหนวยงานตางๆ ทัง้ภาครัฐ
และเอกชนไดเปนอยางดี และเปนการขยายฐานธุรกิจ
Business Solutions 

สถานะ ปจจุบนัอยูในขัน้ตอนการบนิถายภาพและคาดวา ภาพถาย
ในเฟสแรก จะแลวเสร็จภายในคร่ึงปแรกของ 2549

6.2    โครงการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายภายในสถาบันการศึกษา  
��ก�$0�,<�%�&��o��/����+	42�*+��5
,���	�0��5ก5� (<����/�+) �(	�+�:$ก1*��3���)�*��ก 01�ก�	& %*��

�
���	������	%-��ก��	
2�05	)�1����*��7� �542��5
2��	
ก�	�-	
�  (VAS) &�%ก���	
ก�	�1�ก Inet-Easy (Unlimited) Dial-up 56K
�	
������ก�	�
���7*�/�&�%�	
ก�	�
���	������	%-��8��&�-:����ก�	�;ก���)�* c <����ก�;ก��-���	:���<����/�+(2�(��$)��
& %*��0���	%-����% 01���42���$)(2�%��ก�-���	:& %*��0�� Dial-up 56k ��% <���*�	
��+
�+)��	
ก�	(2��)-$* �542�ก	��/%�
&�%�ก
�ก�	& %*���
���	������	%-���542�ก�	�;ก��(2-$*6;7�

�	�����+,���-(2�* :   +,����)0�)���6�*+b�ก		�ก�	ก
�ก�	<	+���+�0�)* ��
 (!ก .") &���/j��ก�	&�%
�	
ก�	�
���	����� 01�<+	*-	%�*�%�/� ��42�*��ก&�6b��(7�(#$%�	�ก��ก�	(2&�%�	
ก�	,*�	�
���	�����	��,)�*�	���
	����(�, �;*��&�%�(	�+�-$* 0�)&����+���42��(ก�	06)*6���-	(����&�%<+	*-	%�*	�+���1(2���� ��*��7� 1�ก�b�#1���0�
�)�*c ��*��)-���	:�	���
���% ';2*�	
�����
����-:��ก�	b�+,����1(2��0�1*�1���,1�(2����ก
�6;7�&����+��)���

6.3    #	$ก0	1�	$�9�1�E�0/0	   MetroLAN  
1 �	
ก�	   Wi-Fi hotspot  
ก�	��q�&�%�	
ก�	 Wi-Fi hotspot 	),�ก��	��,)�*�	
��01�5��.�
�	 ';2*��3�#$%�	
��	�+	4�6)�� Local Hotspot

Network 	����0�,��%�6�*�	��� ��	),�ก��5�l���	
ก�	 Wi-Fi hotspot &�547�(2ก	/*�5f&�%ก%�,��%����(ก6�7��%,�ก�	
	),��4�ก����547�(2&�ก1/)���+�	 MetroLAN &�%��3� Hotspot Community 6���&�j)&���4�*�1,*
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�	
2�<+	*ก�	 ��4��.��,�+� 2548 
	����,1�<+	*ก�	 2 �=
#1���0�(2+��,)�����%	�� 	%��1� 20 6�*-),�0�)*	����%

2 �	
ก�	   Non Cash Kiosk  
��3��/�&�%�	
ก�	&�	$�0�� e-Self Services 0�� On-line Real Time ';2*	�*	��ก�	��./	ก		�(2�1�ก�1�� � )�

ก�	 ��	�+)��	
ก�	�)�*c ก�	-��	�*(2��2*�	4�ก�	��*���	�)�*c (e-Ticketing) 	,�:;*ก�	&�%�	
ก�	6%��$1 ก�	� 42���)��6%�-$)
	����
���	����� ��3��%� 	�*	��ก�	 ��	�+)��	
ก�	&�	$�0��6�* Non Cash � )� ���	�+	�
� ���	 ATM �	4����	�*
�-�
��3��%� ';2*�� ),�����,�+,��-��,ก&�%ก��#$%& %�	
ก�	 01�	�*	��ก�	��./	ก		���%�1�� 24  �2,<�*�)�,�� 7 ,���)�-������
<���	
ก�	 Non Cash Kiosk ���	
2�&�%�	
ก�	&���+�	(2�(<+	*6)�� MetroLAN <���/��	
ก�	 Non Cash Kiosk ��� 42���)�
�6%�ก�� MetroLAN Network 6�*�	
���542�	�*	��ก�	��./	ก		�0�� On-line Real Time

7. ���)$)0��02กh(�0*

(1)   คดีทีอ่าจมีผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของ
บริษัทหรือบริษัทยอยทีจํ่านวนสูงกวารอยละ 5
ของสวนของผูถือหุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2546

 

: ไมมี

(2)  คดีทีก่ระทบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี
นยัสําคัญ แตไมสามารถประเมินผลกระทบเปน
ตวัเลขได

: ไมมี

(3)    คดีทีมิ่ไดเกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกตขิอง
บริษัท

: ไมมี
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8. i/	2�	�0212$��
�

(1)  หลักทรัพยของบริษัท
b ,��(2 31 .��,�+� 2548 �	
���(/������(�� 345,833,333 �� 01��	(�ก ��	�01%, 250,020,799 �� �$1+)��/%�(2

�	��,%�/%�1� 1 ��

(2)  รายช่ือผูถอืหุนสูงสุด 10 รายแรก  ณ วันท่ี 28 กุมภาพนัธ 2549 

�70\&#� ! QR!�-�0��ก
� .70���(
��� !jR� /$\1�k�	��*�4

(%)

1 -����ก*��5�l��,
����-�	�01��+<�<1�(0�)* ��
 42,500,000 17.00
2 บริษัท ทโีอที จํากัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
3 �	
�� ก- <	+���+� ���ก�� (��� �) 40,000,000 16.00
4 ���� ,* �5�.� 23,955,300 9.58
5 CLEARSTREAM NOMINEES LTD  6,202,966  2.48
6 ���05�� /�51 1
7� $,*��  6,018,300  2.41
7 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL  5,909,400  2.36
8 �	
�� ������,(�(��	� ���ก��  4,927,700  1.97
9 �	
�� ��o�,�����+�� ���ก��  3,000,000  1.20

10 �	
�� ��/.���1
���'� '(.5(. �	�ก�� (,
� ���ก�� (��� �) 1,774,800   0.71

(3)  NVDR Outstanding Share
�	
���(����,��/%� NVDR (Non-Voting Depository Receipt)  b ,��(2 28 ก/�8�5��.� 2549 ����,� 4,927,700 �/%�

+
���3�	%��1� 1.97 6�*����,��/%��7*���

(4)  �i*#0*ก0	.�0*12$��-�a�
บริษัทมีนโยบายการจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุนในอตัราไมต่ํากวารอยละ 30

ของกําไรสุทธิ
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EVP Finance (CFO)
#$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	

-��*���	
��	

EVP Engineering
#$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	 

-��*��,
�,ก		�

EVP Business
#$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	

-��*��./	ก
�

บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

9. การจัดการ
9.1 โครงสรางบริหาร ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549

 

หนาที ่ 33

EVP Services
#$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	

-��*���	
ก�	

Board of Directors
+b�ก		�ก�	

Management committee
+b����ก�	
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

b ,��(2 28 ก/�8�5��.� 2549 �	
���(+b�ก		�ก�	�7*��� 3  /� +4� +b�ก		�ก�	�	
�� +b�ก		�ก�	�	,�
-�� 

01�+b�ก		�ก�	-		�� 

+b�ก		�ก�	�	
�� 
+b�ก		�ก�	�	
�� �	�ก���%,�#$%	*+/b,/l
����,� 12 )�� (2�(+/b-����
+	�������	� 68 0�)*5	�	� 

��jj��
�	
����� � ���ก�� 5.�. 2535 01�����	�ก��+b�ก		�ก�	ก��ก���1�ก	�5��01��1���1�ก	�5�� (2 ก�. 12/2543
�	42�* ก�	6���/j��01�ก�	��/j��&�%�-��6���/%�(2��ก&��) M���1*,��(2 22 �(��+� 2543 /ก�	�ก�	 ��*�(7 

(1)  �.�	.�5	�  .� �5*��   �	�.��ก		�ก�	
(2)  ����	�j �5
2�5
�$1��   ก		�ก�	
(3)  �	.,(��ก�
� ก������ก$1   ก		�ก�	
(4)  ������	�- ����	(-/+�.� ก		�ก�	
(5)  ��*�1y�( 5	5
5�l�� ก		�ก�	 
(6)  ���-��- �	(
5��/�	  ก		�ก�	
(7)  ���.(	���. 5ก�b( ก		�ก�	 01��	�.��ก		�ก�	�	,�-��
(8)  �����,� -������� ก		�ก�	 01�ก		�ก�	�	,�-��
(9) ���5
 �� ,)�*�	( ก		�ก�	 01�ก		�ก�	�	,�-��
(10) Mr. Douglas E.Barnett * ก		�ก�	
(11) ����yb ��bg��	�9( ก		�ก�	 
(12) ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� ก		�ก�	 01��16��/ก�	
* �������/ Mr. Douglas E. Barnett ��%1���ก��กก�	���	*���0��)*ก		�ก�	�	
��f <���(#1���0�),��(2 27 �ก	�+� 2549

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผกูพันบริษัท ประกอบดวย นายไพรัช ธัชย
พงษ นายทวศีักดิ์ กออนนัตกลู นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี นางมรกต กลุธรรมโยธิน คน
ใดคนหนึง่ลงลายมือช่ือรวมกบั นายจํารัส ตนัตรีสุคนธ นางดลฤด ีพรพิพฒัน คนใด
คนหนึง่รวมเปนสองคน และประทับตราสําคัญของบริษัท

 ขอบเขต อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมีอํานาจหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามวตัถุประสงค ขอบงัคับ
ของบริษัท และมติทีป่ระชุมของผูถือหุน และใหรวมถึงอํานาจหนาที่ดงันี้
• กําหนดทศิทางธุรกจิของบริษัท
• อนมัุติแผนธุรกิจของบริษัท
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

• กําหนดแผนการลงทุน และการจัดหาเงนิลงทุน
• ควบคุมการปฏบิตัิการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
• ดแูลจัดการ และบริหารงานของบริษัทใหไดผลดีที่สุด ตามแนวทางของขอ

บงัคับของบริษัท และตามมติของทีป่ระชุมผูถือหุน
• มอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ใด ปฏบิัตกิารอยาง

ใดอยางหนึง่แทนคณะกรรมการได
• กรรมการจะตองไมประกอบกจิการอนัมีสภาพอยางเดยีวกันและเปนการแขงขนั

กบักจิการของบริษัท หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอืน่ทีป่ระกอบกจิการอนัมีสภาพอยางเดยีวกนั และเปนการแขงขันกบั
กจิการของบริษัทไมวาจะทําเพือ่ประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะได
แจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนทีจ่ะมีมติแตงตั้ง

• กรรมการตองแจงใหบริษัททราบโดยไมชักชา หากมีสวนไดเสียไมวาโดยตรง
หรือโดยออมในสัญญาทีบ่ริษัททําขึน้ หรือถือหุนหรือหุนกูเพิม่ขึน้หรือลดลงใน
บริษัทหรือบริษัทในเครือ

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. ���.(	���. 5ก�b( �	�.��ก		�ก�	�	,�-��
2. �����,� -������� ก		�ก�	�	,�-��
3. ���5
 �� ,)�*�	( ก		�ก�	�	,�-��
4. �����+	��  �	�1�5�ก�j��� �16��/ก�	+b�ก		�ก�	�	,�-��

��������%�(26�*+b�ก		�ก�	�	,�-��
+b�ก		�ก�	�	,�-���(������01���%�(2��*�(7

• สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพยีงพอ
โดยประสานงานกบัผูสอบบญัชีและผูบริหารที่รับผดิชอบจัดทํารายงานทางการ
เงนิทัง้รายไตรมาสและประจําป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบ
บญัชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ห็นวาจําเปนและเปนเร่ืองสําคัญใน
ระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได

• สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในทีมี่ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบ
ภายใน 

• สอบทานใหบริษัทปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย  หรือกฎหมายทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

• พจิารณา คัดเลือก  เสนอแตงตัง้ผูสอบบญัชีของบริษัท  รวมถึงการกําหนดคา
ตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยคํานงึถึงความนาเช่ือถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูสอบบัญชีนัน้ รวมถึง
ประสบการณของบคุลากรทีไ่ดรับมอบหมายใหทําการตรวจสอบบญัชีของบริษัท

• พจิารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีทีเ่กดิรายการเกีย่วโยง หรือรายการ
ทีอ่าจมีความขดัแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน

• ปฏบิัตกิารอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจ
สอบเห็นชอบดวย เชน ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงนิและการบริหาร
ความเส่ียง ทบทวนการปฏบิ�ัตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร ทบทวน
รวมกบัผูบริหารของบริษัทในรายงานสําคัญๆ ทีต่องเสนอสาธารณชนตามที่
กฎหมายกําหนด    ไดแก บทรายงานและการวเิคราะหของฝายบริหาร เปนตน

• จัดทํารายงานกจิกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงาน
ประจําปของบริษัท ซ่ึงรายงานดงักลาว
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานดงักลาวควรประกอบดวยขอมูล
ดงัตอไปนี้

- +,�������ก(2�,ก��6�,�ก�	�����01�ก�	��q��#�6%��$1&�	��*���*ก�	�*
�6�*�	
��:;*+,��:$ก�%�* +	�
:%,� ��3�(2�)�� 42�:4���%

- +,�������ก(2�,ก��+,���5(�*5�6�*	���ก�	+,�+/�8��&�6�*�	
��
- +,�������ก(2�,ก��ก�	��
���
���กt����,)��%,��1�ก	�5��01��1���1�ก	�5�� 6%�ก�����6�*

�1���1�ก	�5��  �	4�กt����(2�ก(2�,6%�*ก��./	ก
�6�*�	
��
- ���/#1(2� 42�,)�#$%-����j (6�*�	
�������-�(2��%	��ก�	0�)*��7*�)����(ก,�	���;2*
- 	��*���42�&�(2����,)�#$%:4��/%�01�#$%1*/��2,��+,		�� 8��&�%6���6���%�(201�+,��	��#
� ��(2��%	��

���������ก+b�ก		�ก�	�	
��

+b�ก		�ก�	-		��
+b�ก		�ก�	-		�� �	�ก���%,�
1. ���-��- �	(
5��/�	 �	�.��ก		�ก�	-		��
2. ����	�j �5
2�5
�$1�� ก		�ก�	-		��
3. �����,� -������� ก		�ก�	-		��

��������%�(26�*+b�ก		�ก�	-		��
+b�ก		�ก�	-		���(������01���%�(2��*�(7

• 5
��	b�-		��#$%(2�������	*���0��)*ก		�ก�	�	
�� ก		�ก�	�	,�-�� ก		�ก�	�
-	� ก		�ก�	ก�����+)�
���0� �	4�ก		�ก�	�42�&� (2+b�ก		�ก�	�	
������-�+,	&�%�(+b�ก		�ก�	��7�c 6;7� �542��-��&�%+b�
ก		�ก�	�	
��5
��	b�
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

• ก�����,
.(ก�	01��1�ก�กbg�ก�	-		��#$%���	*���0��)*���6%� 1 01��	4� ,
.(ก�	01��1�ก�กbg�&�(2�ก(2�,6%�*�542�
&�%�ก
�+,��<�	)*&-&�ก�	�����
�*�������%�(26�*+b�ก		�ก�	-		��

• ��
���
*���42�(2��%	�����������ก+b�ก		�ก�	�	
��

+b�ก		�ก�	(2��3��
-	�
+b�ก		�ก�	(2��3��
-	� ����%�(2�$01��)&�%�ก
�+,��6��0�%*�*#1�	�<� ��	��,)�*�	
�������(��ก��        

#$%�	
��	�	4�#$%:4��/%�	��&�j) �	4�ก���	
���42�';2*�(#$%�	
��	 #$%:4��/%�	��&�j) �	4�ก���	
���42�';2*�(#$%�	
��	�	4�#$%:4��/%�
	��&�j)ก1/)���(�,ก�� 01���3��
-	���ก#$%:4��/%�	��&�j)6�*�	
���	4�ก1/)�6�*#$%:4��/%�	��&�j) 	,�:;*�$01#1�	�<� ��
6�*#$%:4��/%�/ก	��&�%�)��(��ก�� �	�ก���%,�

1. ���.(	���. 5ก�b( ก		�ก�	�
-	�
2. �����,� -������� ก		�ก�	�
-	�
3. ���5
 �� ,)�*�	( ก		�ก�	�
-	�
4. ���-��- �	(
5��/�	 ก		�ก�	�
-	�
5. ����	�j �5
2�5
�$1�� ก		�ก�	�
-	�

การเขาประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจําป 2548
&��= 2548 �	
�� �
���	������	����� ���ก�� (��� �) ��%�(ก�	�	� /�+b�ก		�ก�	�	
�� ����,��7*��� 10 +	�7*
+	�7*5
����(����,� 2 +	�7* 01��	� /�+b�ก		�ก�	�	,�-������,��7*��� 7 +	�7* <��ก�	�6%�	),��	� /�6�*ก		�ก�	
0�)1�)�� -	/���%��*�(7

	0*QR!�/34ก		�ก0	 ก0	1��0	����	4Q
�
คณะกรรมการ

บริษัท
 +	�7*�ก�
                +	�7*5
���

/34ก		�ก0	E	�.��#

1. �.�	.�5	�   .� �5*�� 9 2 -
2. ����	�j �5
2�5
�$1�� 7 2 -
3. �	.,(��ก�
� ก������ก$1 9 1 -
4. ������	�- ����	(-/+�.� 9 2 -
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

5. ����1y�( 5	5
5�l�� 7/7 * 0/1 * -
6. ���-��- �	(
5��/�	 10 1 -
7. ���.(	���. 5ก�b( 9 2 7
8. �����,� -������� 10 2 7
9. ���5
 �� ,)�*�	( 10 2 7
10. Mr. Douglas E. Barnett 8 2 -
11. ����yb ��bg��	�9( 10 2 -
12. ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� 10 2 -

* �������/   ��42�*��ก ��*�1y�( 5	5
5�l�� ��%�6%����	*���0��)*ก		�ก�	�	
��	��,)�*�= ��42�,��(2 28 ������ 2548 �;*��&�%ก�	�6%�
�	� /�+	�7*�ก�
�(����,��7*��� 7 +	�7* 01�+	�7*5
����(����,��7*��� 1 +	�7*

ก		�ก0	a��.&\ก0	
• ��������%�(26�*  ก		�ก�	#$%  #$% ���ก�	 

(2�	� /�+b�ก		�ก�	�	
��+	�7*(2 1/2544 ��42�,��(2 14 ก������ 2544 8��&�%+,������ ��6�*+b�ก		�ก�	
�	,�-�� ��%�(��
���������&�%0ก)ก		�ก�	#$%���ก�	�542�ก	���ก�	0�01�&����6�*�	
�� � )� ก�	���
�
ก		�
-�jj� 6%��ก1* ��ก-�	01��1�ก9��&�c (2�	
����ก���/++1�	4��
�
�/++1&�c 5	%���7*�(ก�	ก�����,*�*
�(2 �����
-���	��ก�	�����,�-�/ ��3��%� �7*�(7ก�	�����������*ก1)�,����)��3�ก�	���������(2��&�%#$%	�����������-���	:
��/���
	��ก�	 ';2*#$%	������������	4��/++1(2����(+,��6��0�%* �(-),���%�-(� �	4�����(+,��6��0�%*�*#1�	�<� ��
&�1�ก�b��42�ก���	
��

นอกจากนี ้เม่ือวันที่ 4 กมุภาพนัธ 2546 คณะกรรมการบริษัท ไดมีมติแตงตัง้คณะ
จัดการเพือ่ใหโครงสรางการจัดการของบริษัทสอดคลองกับหลักปฏบิตักิารกํากบั
ดแูลกิจการทีด่ี มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม เพือ่ชวยเพิม่ความคลองตัวในการ
บริหาร และการตัดสินใจ และแบงเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท โดยมีราย
ละเอียดดังนี้

คณะจัดการ
คณะจัดการ ประกอบดวย

1. ����yb ��bg��	�9( ก		�ก�	#$%���ก�	 ��3��	�.��
2. ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� 	�*ก		�ก�	#$%���ก�	 -��*���	
��	
3. �������	
j ก	�ก��	 #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	-��*��./	ก
�  
4. �����j � �	(-���/,��	 #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	-��*��,
�,ก		�  01�	�ก��ก�	#$%����,�ก�	�$���,
���
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01�5�l��
5. Mr. Craig Emmott ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริการ และรักษาการ

ผูอํานวยการฝายบริการสารสนเทศ
6. ���-/�,  � ��*1��� #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	-��*���	
��	 
7. ��*1
�
9t� -/6-�-:�� #$%����,�ก�	}~��-42�-�	ก�	�1�� ��3��16��/ก�	

คณะจัดการมีหนาที่พจิารณาเร่ืองดังตอไปนี้
• พจิารณากล่ันกรองและนําเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง

- �<���� 0#�*�� ก1�/.� 01�*��	���b�	�����=
- �	42�*(2���%�*��
���
���	���(���	
��
- �	42�*(2�(#1-��+�j�)��	
��
- �	42�*(2+b����ก�	����-�+,	6���/���
��3�	���	42�*

• พจิารณาอนมัุติการลงทนุและกําหนดงบประมาณในวงเงนิไมเกนิ 10 ลานบาท
• พจิารณาอนมัุติโครงสรางบริษัทในระดับต่ํากวาผูบริหารระดบัสูง
• กําหนดหลักการและวิธีปฏบิัติเกีย่วกบัผลตอบแทนตางๆ ของพนกังาน
• พจิารณาอนมัุติโครงสรางเงนิเดือนและผลตอบแทนอืน่ๆ ของพนกังานระดับต่ํา

กวาผูบริหารระดับสูง
• อนมัุติการจาง แตงตัง้ เล่ือนตําแหนง โยกยาย ถอดถอน กําหนดโทษทางวนิยั

การลาออกของพนกังานในระดบัต่ํากวาผูบริหารระดับสูง
• กําหนดขอบงัคับวาดวยการทํางานของพนักงาน

ผูบริหารบริษัท 
ประกอบดวยผูบริหารจํานวน 6 ทาน ดังนี้

1. ����yb ��bg��	�9( ก		�ก�	#$%���ก�	
2. ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� 	�*ก		�ก�	#$%���ก�	 -��*���	
��	
3. �������	
j ก	�ก��	 #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	-��*��./	ก
�  
4. �����j � �	(-���/,��	 #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	-��*��,
�,ก		� 01�	�ก��ก�	#$%����,�ก�	�$���,
���

01�5�l��
5. Mr. Craig Emmott ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบริการ และรักษาการ

ผูอาํนวยการฝายบริการสารสนเทศ
6. ���-/�,  � ��*1��� #$% ),�ก		�ก�	#$%���ก�	-��*���	
��	 

9.2  การสรรหากรรมการและผูบริหาร
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คณะกรรมการสรรหาจะเปนผูพจิารณาและเสนอช่ือผูทีไ่ดรับเลือกตัง้เปน
กรรมการใหคณะกรรมการบริษัท หรือทีป่ระชุมผูถือหุนเปนผูพจิารณาเลือกตั้งให
ดํารงตําแหนงกรรมการ โดยขอบงัคบับริษัทกําหนดใหทีป่ระชุมผูถือหุนเปนผูแตงตัง้
กรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดงันี้
1) ผูถือหุนคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนทีต่นถืออยู โดยถือวาหนึง่หุนตอ
หนึง่เสียง
2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทัง้หมดตามขอ 1) เลือกตัง้บุคคลคนเดยีว

หรือหลายคนเปนกรรมการกไ็ด 
ในกรณีทีเ่ลือกตัง้บคุคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมาก
นอยเพียงใดไมได

3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตัง้เปน
กรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพงึมี 
ในกรณีทีบุ่คคลซ่ึงไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากนัเกนิ
จํานวนกรรมการที่จะพงึมี ใหเลือกโดยวธีิจับฉลากเพือ่ใหไดจํานวนกรรมการที่จะ
พงึมี 

ในกรณทีี่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
วาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ซ่ึงมีคณุสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไปดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ¾ ของจํานวนกรรมการที่ยงัเหลืออยู เวนแต
วาระของกรรมการที่พนจากตําแหนงจะเหลือนอยกวา 2 เดือน บุคคลซ่ึงเขาเปน
กรรมการแทนดงักลาวจะอยูในตําแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระทีย่ังเหลืออยูของ
กรรมการทีต่นแทน

ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมตใิหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราว
ออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ¾ ของจํานวนผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง และมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนหุนที่ถือโดยผู
ถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนัน้
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9.3  คาตอบแทนผูบริหาร
• คาตอบแทนทีเ่ปนตวัเงนิ

&��= 2548 +)����0�	,�+b�ก		�ก�	�	
�� 12 	�� �)�ก�� 4 1%���� <����3�+)����0�&�	$�
��(7��	� /� +)����0�+b�ก		�ก�	�	,�-��01�<���-

ในป 2548 คาตอบแทนรวมของผูบริหาร 6 ราย เทากับ 12.26 ลานบาท โดย
เปนคาตอบแทนในรูปเงินเดือน โบนสั และคาน้ํามัน

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2548

	0*QR!�/34ก		�ก0	 / E706(��2 /�0E�#6��9�	��1# r*

�	4Q
�/34ก		�ก0	

#	$%&� 6�412$�i#�&�

(#0�) E���:

คาตอบแทนในรูป
เบีย้ประชุมคณะ
กรรมการตรวจ

สอบ
(#0�) E���:

1. �.�	.�5	�   .� �5*�� �	�.��ก		�ก�	 395,368 -
2. ����	�j �5
2�5
�$1�� ก		�ก�	 297,832 -
3. �	.,(��ก�
� ก������ก$1 กรรมการ 283,580 -
4. ������	�- ����	(-/+�.� ก		�ก�	 283,580 -
5. ��*�1y�( 5	5
5�l�� ก		�ก�	 206,570 -
6. ���-��- �	(
5��/�	 ก		�ก�	 283,580 -
7. ���.(	���. 5ก�b( ก		�ก�	01��	�.��ก		�ก�	

�	,�-��
283,580 150,000

8. �����,� -������� ก		�ก�	01�ก		�ก�	�	,�-�� 283,580 120,000
9. ���5
 �� ,)�*�	( ก		�ก�	01�ก		�ก�	�	,�-�� 283,580 120,000
10. Mr. Douglas E. Barnett ก		�ก�	 283,580 -
11. ����yb ��bg��	�9( ก		�ก�	 283,580 -
12. ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� ก		�ก�	01��16��/ก�	 283,580 -

หมายเหตุ ดร. กติติน อดุมเกียรติ ดํารงตําแหนงรองประธานกรรมการ อยูในวาระ 2 เดือน (เดอืน
มกราคม 2548-เดอืนกุมภาพันธ 2548) ไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมและเงินโบนัสกรรมการเปน
จํานวน 53,340 บาท และนายกติตพิงษ เมฆวิจติรแสง ดํารงตําแหนงกรรมการ อยูในวาระ 2 เดือน
(เดอืนมกราคม 2548-เดอืนกุมภาพันธ 2548) ไดรับคาตอบแทนคาเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ
จํานวน 44,670 บาท
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• คาตอบแทนอืน่ 
โครงการ ESOP
 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2546 ทีป่ระชุมวิสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ไดมีมติ
อนุมัตใิหบริษัทออกและ

เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและ
พนกังานของบริษัท โดยมีสาระสรุปได ดังนี้

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ : 12,500,000 หนวย
วนัทีอ่อกใบสําคัญแสดงสิทธิ : 1 เมษายน 2547
อายใุบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นบัแตวนัทีบ่ริษัทออกใบสําคญัแสดง
สิทธิ
วนัหมดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 31 มีนาคม 2550
ราคาการใชสิทธิ : ราคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 60 วนัทําการยอนหลัง
กอนวันทีบ่ริษัทออกใบ

สําคัญแสดงสิทธิ

วนักาํหนดใชสิทธิ : สามารถใชสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญไดทกุ
เดือน ในวนัทําการสุดทายของ

 เดอืนตลอดอายขุองใบสําคัญแสดงสิทธิ คอื 3 ป
โดยกําหนดวนัที่    
 สามารถใชสิทธิคร้ังแรก (First Exercise Date) คอืวนัที่ 31
กรกฎาคม  
 2547 และวันสุดทายจะกําหนดขึน้ภายหลัง

���	�ก�	& %-
.
 : &�-��+�j0-�*-
.
 1 ��),� : 1 �/%�-���j&��)

	0*QR!�ก		�ก0	��2#	$%&�� !^\�	&#ก0	.&\�		9#�70/&86�\2�$�5$6�4	0*QR!�)�&ก20�� !^\�	&#ก0	.&\�		9#�70/&8

6�\2�$�5$1ก$�ก��0	��*�4 5 ��2.70���9#�70/&86�\2�$�5$� !.4��ก6�41����0*�&r2(�\

�70\&# 	0*QR!� .70���9#�70/&86�\2�$�5$ /$\1�k�	��*�4

(1) �.�	.�5	�   .� �5*�� 257,000 2.06
(2) ����	�j �5
2�5
�$1�� 214,000 1.71
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(3) �	.,(��ก�
� ก������ก$1 171,500 1.37
(4) ������	�- ����	(-/+�.� 171,500 1.37
(5) ��*�1y�( 5	5
5�l�� 171,500 1.37
(6) ���-��- �	(
5��/�	 171,500 1.37
(7) ���.(	���. 5ก�b( 171,500 1.37
(8) �����,� -������� 171,500 1.37
(9) ���5
 �� ,)�*�	( 171,500 1.37

(10) Mr. Douglas E. Barnett 171,500 1.37
(11) ����yb ��bg��	�9( *                1,131,500 9.05
(12) ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� * 891,500 7.13

* ���	*���0��)*ก		�ก�	01�5��ก*��6�*�	
��
	,�&�-��+�j0-�*-
.
(2��ก01��-��6���7*-
7� 12,500,000 ��),�
�7*�(7 b ,��(2 31 .��,�+� 2548 ��)�(ก		�ก�	)��&�0-�*+,���	�-*+�& %-
.
���&�-��+�j0-�*-
.


9.4  การปฏิบัติตามหลักการกํากบัดูแลกิจการท่ีดี
บริษัทใหความสําคัญของการกํากบัดูแลกิจการที่ดี  ซ่ึงเปนปจจัยหลักในการ

เสริมสรางใหองคกรมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โดยทีผ่านมาคณะ
กรรมการบริษัทมีการปฏบิัตติามขอพึงปฏบิัติทีด่ีสําหรับกรรมการบริษัท
จดทะเบียน (Code of Best Practice) ทีเ่ปนไปตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ในเร่ืองดังตอไปนี้

1.  นโยบายเกี่ยวกบัการกํากบัดูแลกิจการ

คณะกรรมการไดกําหนดนโยบายเกีย่วกบัการกํากบัดูแลกจิการ เนือ่งจากเห็น
วาเปนส่ิงทีมี่ความสําคัญและจําเปนตอการดําเนนิธุรกิจใหมีการเจริญเตบิโตที่ยัง่ยนื
คณะกรรมการบริษัทมีความมุงม่ันและตั้งใจทีจ่ะปฏบิัติตามหลักการดงักลาว โดยได
กําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนนิงานของบริษัททีใ่หความสําคัญตอระบบการ
ควบคุมและการตรวจสอบภายใน กํากบัดแูลฝายบริหารใหดําเนนิการตามนโยบาย
อยางมีประสิทธิภาพ เพือ่ประโยชนในระยะยาวของผูถือหุนภายใตกรอบขอกําหนด
ของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธขิองผูถือหุน

ในป 2548 บริษัทมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 จํานวน 1 คร้ัง เม่ือ
วนัที ่28 เมษายน 2548 บริษัทไดจัดสงหนงัสือนัดประชุมพรอมทั้งขอมูลประกอบการ
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ประชุมตามวาระตางๆ ใหผูถือหุนทราบลวงหนากอนวนัประชุมเปนเวลา 7 วนั ซ่ึงเปน
ไปตามขอบงัคับของบริษัทโดยในแตละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบ
และมีการบันทึกการประชุมถูกตอง ครบถวน เพือ่ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได
ทัง้นี้สําหรับการประชุมผูถือหุนทีจ่ะจัดขึน้ในป 2548 บริษัทมีนโยบายเพิ่มทางเลือกให
กบัผูถือหุนโดยใหกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบอํานาจจากผูถือหุนในกรณีที่ผูถือ
หุนไมสามารถเขารวมประชุมได

ในการประชุมผูถือหุน บริษัทจะจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสมและ
ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกันในการแสดงความเห็นและตั้งคําถามใดๆ
ตอทีป่ระชุมตามระเบยีบวาระการประชุมและเร่ืองทีเ่สนอ 

3. สิทธขิองผูมีสวนไดเสีย
�	
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4. การประชุมผูถอืหุน

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 เม่ือวนัที ่28 เมษายน 2548 มีกรรมการ
เขารวมประชุมทัง้ส้ิน 8 ทาน ซ่ึงรวมถึงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผูจัดการ โดยกอนเร่ิมการประชุม ประธานทีป่ระชุมไดช้ีแจง
กตกิาทัง้หมด รวมถึงวิธีนับคะแนนเสียงของผูถือหุนทีต่องลงมตใินแตละวาระตาม
ขอบังคบัของบริษัท การใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระอยางชัดเจน และ
เปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมทกุรายแสดงความคดิเห็น ขอเสนอแนะ ถามคําถาม
ในแตละวาระ และไดมีการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเหมาะสมและปฏบิัติตอผูถือ
หุนทกุรายอยางเทาเทยีมกนั อีกทัง้ ประธาน และผูบริหารไดใหความสําคัญกับทุก
คําถามและตอบขอซักถามอยางชัดเจน พรอมทั้งมีการบันทกึการประชุมอยางถูก
ตองครบถวน และสรุปดวยการลงมติและนบัคะแนนเสียง ซ่ึงระยะเวลาทีใ่ชในการ
ประชุมผูถือหุนแตละคร้ังประมาณ 2 ช่ัวโมง 

5. ภาวะผูนําและวิสัยทัศน

คณะกรรมการเปนผูกําหนดทศิทางธุรกจิ แผนธุรกจิ แผนการลงทนุและการ
จัดหาแหลงเงนิทนุ ตลอดจนกาํกับดแูลควบคุมและติดตามการปฏบิัตงิานใหเปนไป
ตามแผนธุรกิจ โดยมีการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ คณะ
อนกุรรมการ และคณะจัดการ อยางชัดเจน รายละเอยีดอยูในหัวขอคณะกรรมการ
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6. ความขัดแยงทางผลประโยชน

บริษัทฯ มีแนวปฏิบตัิทีชั่ดเจนเพือ่ปองกนัความขัดแยงทางผลประโยชน ใน
กรณีทีมี่กรรมการที่มีสวนไดเสียในวาระใดๆ กรรมการใดทานนั้นตองเปดเผยใหที่
ประชุมทราบและไมมีสิทธิออกเสียงในวาระดังกลาว นอกจากนีไ้ดกําหนดนโยบาย
และวิธีการดูแลไมใหกรรมการ ผูบริหารและผูที่เกีย่วของนําขอมูลภายในของบริษัท
ไปใชเพือ่ประโยชนสวนตน โปรดดูหัวขอการควบคุมภายใน

7. จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการมีนโยบายที่จะจัดทําแนวทางเกีย่วกบัจริยธรรมธุรกจิหรือจรรยา
บรรณ เพือ่ใหกรรมการและพนักงานทกุคนไดทราบและเขาใจถึงมาตรฐานการ
ปฏบิัตตินตอบริษัท ผูมีสวนไดเสียทุกกลุมและสาธารณชนและสังคม

8. การถวงดุลของกรรมการท่ีไมเปนผูบริหาร

บริษัทมีคณะกรรมการทัง้ส้ินจํานวน 12 ทาน รายละเอยีดเปนดังนี้

สถานะ กรรมการท่ีเปน
ผูบริหาร

กรรมการท่ีไม
เปนผูบริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการที่เปนตัวแทน
ผูถือหุน

- 5 -

ก ร ร ม ก า ร ที่ ไ ม เ ป น
ตวัแทนผูถือหุน

2 2 3

ดังนั้นบริษัทมีกรรมการที่เปนอิสระทั้งหมด 5 ทาน คิดเปนรอยละ 41.66 ของคณะ
ก ร ร ม ก า ร ทั้ ง ค ณ ะ ซ่ึ ง มี  12  ท า น  
โดยกรรมการตรวจสอบไมไดเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญและไมไดเปนผู
บริหาร

9. การรวมหรือแยกตําแหนง

ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญซ่ึงถือหุนรอยละ 17 ของหุน
ทั้งหมด โดยประธานกรรมการไมเปนบุคคลเดียวกันกับกรรมการผูจัดการ เพื่อ
เปนการแบงแยกหนาที่ในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการบริหารงาน
ประจํา นอกจากนีโ้ครงสรางคณะกรรมการของบริษัทซ่ึงประกอบดวยกรรมการที่เปน
อสิระจะทําใหเกดิการถวงดุลและการสอบทานการบริหารงาน

10.   คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

บริษัทไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยคา
ตอบแทนอยูในระดับเดยีวกับ               อุตสาหกรรมและเหมาะสมกับหนาที่และ
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ความรับผิดชอบทีไ่ดรับมอบหมาย รวมทั้งอยูในระดับทีสู่งเพียงพอทีจ่ะดึงดูดและ
รักษากรรมการที่มีคณุสมบัติทีต่องการไดและไดขออนมัุติจากทีป่ระชุมผูถือหุนแลว
สวนคาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท
กําหนด ซ่ึงเช่ือมโยงกบัผลการดําเนินงานของบริษัทและผลการดําเนนิงานของผู
บริหารแตละทาน โดยปจจุบันบริษัทยงัไมมีคณะอนกุรรมการกําหนดคาตอบแทนแต
มีกระบวนการพจิารณาคาตอบแทนทีเ่หมาะสม โดยใชขอมูลคาตอบแทนของบริษัท
ในอตุสาหกรรมเดยีวกันและมีขนาดใกลเคียงกนั รวมทัง้ผลประกอบการของบริษัท
ประกอบการพจิารณา ทั้งนี้รายละเอยีดของจํานวนคาตอบแทนกรรมการและผู
บริหารในป 2548 อยูในหัวขอคาตอบแทนผูบริหาร

นอกจากนีบ้ริษัทคาดวาจะจัดตัง้คณะอนกุรรมการกําหนดคาตอบแทนเพื่อ
เปนผูพจิารณาและนําเสนอจํานวนคาตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมตอคณะ
กรรมการบริษัทและทีป่ระชุมผูถือหุนเพือ่พจิารณาและอนมัุติขัน้สุดทาย

11.   การประชุมคณะกรรมการ

บริษัทไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอย 3 เดอืนตอคร้ัง และมี
การประชุมพิเศษเพิ่มตามความจําเปน โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนลวงหนาและมี
วาระพิจารณาติดตามผลการดําเนนิงานเปนประจํา โดยมีการจัดหนงัสือเชิญประชุม
พรอมระเบยีบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมเปน
ระยะเวลาลวงหนา 7 วนักอนวันประชุมทกุคร้ัง เพือ่ใหคณะกรรมการไดมีเวลาศกึษา
ขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุม ปกตกิารประชุมแตละคร้ังจะใชเวลา
ประมาณ 3 ช่ัวโมง โดยในป2548 ที่ผานมา คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 10 คร้ัง
คร้ังพเิศษจํานวน 2 คร้ัง โปรดดใูนหัวขอคณะกรรมการเร่ืองการเขาประชุมของคณะ
กรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป 2548 

12.   คณะอนุกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไดมีการแตงตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงไดจดัตั้งขึ้น
เม่ือวนัที ่14 กนัยายน 2544 
เพีอ่ชวยในการกํากบัดูแลกิจการของบริษัท โดยอํานาจและหนาทีข่องคณะ
กรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียด
ในหัวขอคณะกรรมการ ทัง้นีใ้นป 2547 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด 9
คร้ัง

  โดยในป 2549 บริษัทไดแตงตัง้คณะกรรมการสรรหา ซ่ึงไดจัดตั้งขึน้เม่ือวนัที่
30 มกราคม 2549 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ซ่ึงเปนกรรมการทีไ่มไดเปนผูบริหาร
และเปนกรรมการทีเ่ปนอิสระ เพือ่คัดเลือกบคุคลที่สมควรไดรับการเสนอรายช่ือเปน
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กรรมการใหม โดยอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาเปนไปตามราย
ละเอียดในหัวขอคณะกรรมการ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะแตงตัง้คณะกรรมการกําหนดคา
ตอบแทน เพือ่เปนการกระจายอํานาจการบริหารงานและการดําเนนิงานเพื่อใหมี
ประสิทธิภาพและมีความคลองตัวเพิ่มสูงขึน้ โดยคณะกรรมการจะผูกําหนดบทบาท
หนาที ่ความรับผิดชอบ และองคประกอบของอนกุรรมการแตละชุด รวมทัง้ความถ่ี
ในการประชุม

13.    ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทไดใหความสําคัญตอระบบควบคุมภายในทัง้ในระดับบริหารและระดับ
ปฏบิัตงิาน โดยมีฝายตรวจสอบภายในทําหนาทีต่รวจสอบเพือ่ใหม่ันใจวาการปฏบิัติ
งานหลักและกจิกรรมทางการเงินทีสํ่าคญัของบริษัทไดดําเนินการตามแนวทางที่
กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏบิตัิตามกฎหมายและขอกําหนด
ทีเ่กีย่วของกบับริษัท (Compliance Control) และเพือ่ใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีความ
เปนอิสระ สามารถทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการจึง
กําหนดใหฝายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดรับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย สําหรับ
เร่ืองบริหารความเส่ียง บริษัทอยูในระหวางดําเนนิการพฒันาระบบใหแลวเสร็จได
ภายในป 2549  

14.    รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผดิชอบตองบการเงนิของบริษัท และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําป งบการเงินดังกลาวจัดทําขึ้นตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและ
ถือปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทํา รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน

คณะกรรมการไดจัดใหมีการดํารงรักษาไว ซ่ึงระบบควบคุมภายในที่ มี
ประสิทธิผล เพื่อใหม่ันใจไดอยางมีเหตุผลวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมีความถูก
ตอง ครบถวน และเพียงพอที่จะดํารงรักษาไวซ่ึงทรัพยสิน และเพื่อใหทราบจุดออน
เพือ่ปองกนัไมใหเกิดการทจุริตหรือการดําเนนิการทีผ่ิดปกตอิยางมีสาระสําคัญ

ในการนีค้ณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงประกอบ
ดวยกรรมการที่ไมเปนผูบริหารเปนผูดูแลรับผิดชอบเกีย่วกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงนิและระบบควบคุมภายใน 
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ป (แบบ 56-1)

คณะกรรมการมีความเห็นวาระบบควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยูใน
ระดบัที่นาพอใจและสามารถสรางความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลตอความเช่ือถือไดของ
งบการเงินของบริษัท

15.  ความสัมพันธกับผูลงทุน

คณะกรรมการใหความสําคัญตอการเปดเผยขอมูลที่มีความถูกตอง ครบถวน
โปรงใส และทัว่ถึง ทัง้รายงานขอมูลทางการเงนิและขอมูลทัว่ไป ตลอดจนขอมูล
สําคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของบริษัทโดยไดเผยแพรขอมูลขาวสาร
ตางๆ ดังกลาวเพือ่ใหผูลงทนุและผูทีเ่กีย่วของไดรับทราบ โดยผานชองทางและส่ือ
การเผยแพรขอมูลตางๆ ของตลาดหลักทรัพย  website (http://www.inet.co.th/ir ) ของบริษัท
สามารถตดิตอหนวยงานนกัลงทนุสัมพนัธไดที่ e-mail address : ir@inet.co.th นอกจากนี ้ในป
2548 บริษัทไดมีการจัดกจิกรรมนกัลงทนุสัมพนัธ มีดงันี้

1.  การอธิบายผลการดําเนนิงานแกนกัวเิคราะหหลักทรัพย นกัลงทนุ และ/หรือ
ส่ือมวลชน 6 คร้ัง
2. การออกเอกสารขาวตางๆ ทีเ่กีย่วของกับการดําเนนิธุรกจิของบริษัท (News
Release) 16 เร่ือง             3. การตอนรับนกัวเิคราะหหลักทรัพยและนกั
ลงทนุเขาเยีย่มชมกิจการของบริษัท (Site Visit) 12 คร้ัง
 4. การจัดใหนกัวเิคราะห/นักลงทุนเขพบผูบริหารบริษัทโดยตรง (Company Visit)

10 คร้ัง 
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9.5  ก0	\�6�1	R!�2ก0	9Q�������]0*9�

บริษัทไดกําหนดระเบยีบเกีย่วกบัการรักษาความลับและ/หรือขอมูลภายใน
ของบริษัทซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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ทั้งนีบ้ริษัทไดแจงใหกรรมการและผูบริหารของบริษัท ทราบถึงหนาทีใ่นการ
รายงานการไดมาหรือจําหนายหลักทรัพยของบริษัทตอสํานกังานก.ล.ต. และ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายใน 3 วันทําการนบัจากวนัทีมี่การซ้ือ ขาย
โอน หรือรับโอน ตามแบบและวธีิการที่สํานกังาน ก.ล.ต. กําหนด ในกรณีทีก่รรมการ
หรือผูบริหารมีการนําขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนจะตองมีโทษตามที่
ระบใุน พรบ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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ป (แบบ 56-1)
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10.การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 9/2548 เม่ือวนัที ่11 พฤศจิกายน 2548

โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบประชุมดวย คณะกรรมการไดประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ ทัง้ 5 ดาน คือ       องคกร
สภาพแวดลอม การบริหารความเส่ียง การควบคุมการปฏบิตังิานของฝายบริหาร
ระบบสารสนเทศการส่ือสารขอมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมีความ
เห็นสอดคลองกบัคณะกรรมการตรวจสอบวา บริษัทมีระบบความควบคุมภายในที่
เพยีงพอและสอดคลองกบัแบบประเมินของสํานกังาน ก.ล.ต.
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ป (แบบ 56-1)

11. รายการระหวางกันท่ีเกี่ยวของ
1)  รายการทีบ่ริษัทรับและใหบริการ
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2)  รายการทีเ่ปนลูกหนี้และเจาหนี้ ณ วนัส้ินงวด
ลูกหนี้

-  บริษัท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน) 88,894   พนับาท
-  สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ        11   พนั

บาท
-  บริษัท เน็ตเบย จํากดั      144      พันบาท  

รวม 89,049   พนับาท

เจาหนี้
-  บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 13,007 พนับาท
-  บริษัท ทโีอท ีจํากัด (มหาชน)    3  ,650      พนั  บาท  

รวม  16,657 พนับาท

3) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
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ป (แบบ 56-1)

4) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ขัน้ตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหวางกนั บริษัทไดปฏิบตัิตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบงัคบั ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยผูที่มีสวนไดเสียในการทํารายการใดๆ
ไมมีสิทธิออกเสียงอนมัุติการทํารายการนั้นๆ ทัง้นีบ้ริษัทไดกําหนดมาตรการดัง
กลาวในขอบงัคบัของบริษัท

5) นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอนาคต รายการระหวางกนัดงักลาวจะยงัคงเกิดขึน้อยางตอเนื่อง โดย

บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับผดิชอบดูแลและพิจารณาการเปด
เผยขอมูลของบริษัทในกรณทีี่เกิดรายการเกีย่วโยง หรือรายการที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการ
และขัน้ตอนการอนมัุติการทํารายการระหวางกนัในอนาคต โดยเลอืกดาํเนนิการตาม
วธีิดงัตอไปนี้
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6) มาตรฐานการคุมครองผูลงทุน
- บริษัทมีขอกําหนดที่ชัดเจนเกีย่วกับรายการระหวางกนัในขอบังคับของ

บริษัท โดยกรรมการซ่ึงมีสวน  
ไดเสียในเร่ืองใด ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้

- บริษัทจะเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกัน พรอมทัง้
เหตผุลในการเลือกทํารายการดงั 
กลาวตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทในรายงานประจําป

12. ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
(1) งบการเงิน
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��01��	
���)��
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

01�0-�*9���ก�	�*
��M5���	
�� b ,��(2 31 .��,�+� 2548 01� 2547 #1ก�	�����
�*��01�ก	�0-�*
�-�
-���	���=-
7�-/�,����(�,ก��6�*0�)1��=6�*�	
��  <��:$ก�%�*���(2+,	&�-�	�-��+�j����1�กก�	��j ((2	��	�*
�2,��

*�ก�	�*
�-���	���=-
7�-/�,��(2 31 .��,�+� 2546 01� 2547 �	,�-��<��#$%-����j (	����/j����ก
�	
�� �5	%',����	����-�+$���	�- ���(����- ���ก�� ';2*0-�*+,������0����)�(�*42���6 ���	��*��1*,��(2 25
ก/�8�5��.� 2547 01� 25 ก/�8�5��.� 2548 ,)�*�ก�	�*
���*ก1)�,0-�*9���ก�	�*
� b ,��(2 31 .��,�+� 2546 01�
2547 #1ก�	�����
�*��01�ก	�0-�*
�-�-���	���=-
7�-/�,����(�,ก��6�*�	
�� <��:$ก�%�*���(2+,	&�-�	�
-��+�j����1�กก�	��j ((2	��	�*�2,��

E0	02�	
�2#ก0	12$�
(ก) *��/1                                                                                                                                       (��),� : 5����)

2#\
� �70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25481/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 2547

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 2546

.70��� 	��*�4 .70��� 	��*�4 .70��� 	��*�4

�$��	&)*+

�$��	&)*+(�
�1� *�

�*
�-�01�	��ก�	�(���)��*
�-� 21,359.66 2.55 39,168.45 4.60 28,338.50 3.51

�*
�1*/� �2,+	�, 170,498.99 20.39 345,643.55 40.59 412,896.94 51.12
1$ก��(7ก�	+%�--/.
 137,090.61 16.39 176,820.00 20.76 100,811.65 12.48
	����%+%�*	�� 147,428.14 17.63
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

�*
�&�%ก$%�4�0ก)5��ก*��(2:;*ก�����
	�� ��	�8��&���;2*�=

- - - - 238.77 0.03

1$ก��(7���-�jj�� )�ก�	�*
�(2:;*
ก�����	�� ��	�8��&���;2*�=

30,405.74 3.64 17,494.28 2.06 14,364.74 1.78

-
�+%�+*��14� 2,211.44 0.26 1,368.75 0.16 4,444.81 0.55

�*
�1),*��%��542�-
�	�5�� 28,202.72 3.37 6,235.71 0.73 - -

-
�	�5����/��,(���42� 27,587.83 3.30 20,611.82 2.42 23,252.30 2.87

	,�-
�	�5����/��,(�� 564,785.13 67.53 607,342.56 71.32 584,347.71 72.34

�$��	&)*+^��(�
�1� *�

1$ก��(7���-�jj�� )�ก�	�*
� 44,368.37 5.31 23,379.62 2.74 31,994.95 3.96

�*
�&�%ก$%�4�	�����, 17,185.00 2.05 - - - -

�*
�1*/�(2���;ก<��,
.(-),���%�-(� 2,667.32 0.32 1,956.09 0.23 - -

�*
�1*/�	�����,�42� 20,619.31 2.47 15,000.00 1.76 15,000.00 1.86

�/�ก	b�--/.
 133,910.54 16.01 170,307.24 20.00 146,423.68 18.13

-
�	�5����)�(��,��--/.
 32,141.67 3.84 17,673.76 2.08 15,000.37 1.86

-
�	�5��8��(�*
���%	�ก�	�����j ( 4,560.67 0.55 3,846.58 0.45 4,166.49 0.51

-
�	�5����)��/��,(���42� 16,083.26 1.92 12,106.35 1.42 10,799.06 1.34

	,�-
�	�5����)��/��,(�� 271,536.14 32.47 244,269.64 28.68 223,384.55 27.66

	���$��	&)*+ 836,321.27 100.00 851,612.20 100.00 807,732.26 100.00

                                                                                                                                                         (��),� : 5����)
2#\
�  (E��) �70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25481/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25472/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25462/

.70��� 	��*�4 .70��� 	��*�4 .70��� 	��*�4

(� r�$�6�4������2a��jR�(
��
หน้ีสินหมุนเวียน

��%���(7ก�	+%� 111,352.01 13.31 104,153.22 12.23 73,153.34 9.06

��%���(7�42� 7,310.48 0.87 9,291.78 1.09 8,774.81 1.09
	����%+)��	
ก�		��1),*��%� 10,269.18 1.23 8,763.89 1.03 9,837.56 1.22

8��(�*
���%�
�
�/++1+%�*�)�� 3,667.45 0.44 11,830.45 1.39 10,318.85 1.28
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

��(7-
����-�jj�� )�ก�	�*
�(2:;*
ก����� ��	�8��&���;2*�=

3,061.07 0.37 2,672.60 0.31 5,745.52 0.71

+)�& %�)��+%�*�)�� 11,347.56 1.36 12,400.93 1.46 16,183.26 2.00

��(7-
���/��,(���42� 23,344.18 2.79 30,195.58 3.55 26,107.36 3.23

	,���(7-
���/��,(�� 170,351.93 20.37 179,308.45 21.06 150,120.70 18.59
หน้ีสินไมหมุนเวียน

��(7-
����-�jj�� )��*ก�	�*
� 2,215.92 0.27 3,355.54 0.39 4,859.75 0.60

��(7-
���)��/��,(���42� 120.25 0.01 154.34 0.02 842.13 0.10

	,���(7-
���)��/��,(�� 2,336.17 0.28 3,509.88 0.41 5,701.88 0.70

	,���(7-
� 172,688.11 20.65 182,818.33 21.47 155,822.58 19.29

������2a��jR�(
��

/��	4���/%� 250,020.80 29.89 250,000.00 29.36 250,000.00 30.95

-),��ก
��$1+)��/%� 272,133.96 32.54 272,044.00 31.94 272,044.00 33.68

กําไรสะสม
  จ ัดสรรแลวสํารอง– 

ตามกฎหมาย
  ยงัไมไดจัดสรร

23,397.32
118,081.02

2.80
14.12

19,785.90
126,963.96

2.32
14.91

15,191.84
114,673.84

1.88
14.20

สวนของผูถือหุนสวน
นอย

0.06 0.00001 - - - -

	,�-),�6�*#$%:4��/%� 663,633.16 79.35 668,793.87 78.53 651,909.68 80.71

	��(� r�$�6�4������2a��jR�(
�� 836,321.27 100.00 851,612.20 100.00 807,732.26 100.00

(�0*1(E
 :  1/ *�ก�	�*
�	,� ��%	,�*�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 01�6�*�	
���)��(2�	
���6%�1*/���7*0�),��(2 4 �/1�+� 2548
';2*��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก�� (�o��/�����*��)�	
2������
�ก�	) 01���42�*��ก�	
���	
2��(�	
���)��
��3�+	�7*0	ก �;*��)�(6%��$1��	(���(��-���	��*�ก�	�*
�	,� 

        2/ *�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 

(6) *�ก���	6��/�                                                                                                                        (��),� : 5����)

2#ก70^	�0\�
� �70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25481/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25472/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25462/

.70��� 	��*�4 .70��� 	��*�4 .70��� 	��*�4
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

	����%��กก�	&�%�	
ก�	 825,281.02 89.58 660,204.83 95.09 618,042.48 93.81
รายไดจากการขาย 95,972.84 10.42 34,079.01 4.91 40,813.94 6.19

  	,�	����%��กก�	�����
�*�� 921,253.86 100.00 694,283.84 100.00 658,856.42 100.00

�%�/��	
ก�	 541,821.68 58.81 349,495.69 50.34 327,236.31 49.67
�%�/�6�� 78,402.61 8.51 30,102.95 4.33 31,996.83 4.85

  ก���	6�7��%� 301,029.57 32.68 314,685.20 45.33 299,623.28 45.48

	����%�42� 8,135.44 0.88 7,869.82 1.13 15,528.96 2.35
+)�& %�)��&�ก�	6��01��	
��	 206,881.81 22.46 199,479.07 28.73 187,177.03 28.41

6��/���กก�	�%��+)�6�*�*
�1*/� (3,380.69) (0.37)

  ก���	��กก�	�����
�*�� 98,902.51 10.73 123,075.95 17.73 127,975.21 19.42
-),�0�)*ก���	 (6��/�) &��	
��
�)��01��	
��	),�

711.23 0.08 43.88 0.01 - -

ก���	ก)����ก��ก��(7�01�8��( 99,613.74 10.81 123,032.07 17.72 127,975.21 19.42
��ก��(7��)�� 840.63 0.09 1,275.61 0.18 1,625.76 0.24

ก���	ก)��8��(�*
���% 98,773.11 10.72 121,756.46 17.54 126,349.45 19.18
8��(�*
���% 26,544.87 2.88 29,875.21 4.30 31,823.87 4.83

ก���	ก)��-),�6�*#$%:4��/%�-),��%��
&��	
���)��

72,228.24 7.84 - - - -

6��/�-/.
6�*#$%:4��/%�-),��%��&�
�	
���)��

0.005 - - - - -

  ก���	-/.
-���	���= 72,228.25 7.84 91,881.25 13.23 94,525.58 14.35

กําไรตอหุนขัน้พื้นฐาน
ก���	-/.
-���	���= (��) 0.29 0.37 0.38

(�0*1(E
 :  1/ *�ก�	�*
�	,� ��%	,�*�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 01�6�*�	
���)��(2�	
���6%�1*/���7*0�),��(2 4 �/1�+� 2548
';2*��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก�� (�o��/�����*��)�	
2������
�ก�	) 01���42�*��ก�	
���	
2��(�	
���)��
��3�+	�7*0	ก �;*��)�(6%��$1��	(���(��-���	��*�ก�	�*
�	,� 

        2/ *�ก�	�*
��M5��6�*�	
��
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

(+) *�ก	�0-�*
�-� 
(��),� : 5����)

2#ก	46�12$��\
�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25481/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25472/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25462/

   กระแสเงนิสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน
   ก���	-/.
 72,228.25 91,881.25 94,525.58
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

รายการปรับปรุง
  สวนของผูถือหุนสวนนอย (0.005) - -

+)��-42��	�+�01�+)���������)�� 68,662.93 64,017.14 48,535.55
+)��#42���(7-*-����-$j 1,053.24 - 2,606.65
��(7-$j 18.33 (969.58) (479.30)
6��/���กก�	6���/�ก	b� (1.20) 106.80 7.03

   ��ก��(7�	��6�*1$ก��(7���-�jj�� )�ก�	�*
� (529.87) (775.14) (342.17)
��ก��(7��)��6�*1$ก��(7���-�jj�� )�ก�	�*
� 840.63 1,275.61 1,625.77

-),�0�)*(ก���	)6��/�&��	
���)��01��	
��	),� (711.23) 43.88 -
+)��#42�6��/���กก�	�%��+)�6�*�*
�1*/� 3,380.69 - -

ก0	1�� !*�6��2��212$��
�(�
�1� *�
- 1$ก��(7ก�	+%� 38,657.82 (75,038.78) (26,023.93)
- �*
�&�%ก$%�4�0ก)5��ก*�� - 238.77 9,259.94
- 	����%+%�*	�� (147,428.14) - -
- 1$ก��(7���-�jj�� )�ก�	�*
� (33,370.33) 6,260.93 (28,968.57)
- -
�+%�+*��14� (842.69) 3,076.07 10,008.20
- �*
�1),*��%��542�-
�	�5�� (21,967.01) 6,235.71
- -
�	�5����/��,(���42� (6,952.28) (9,717.40) (3,281.57)
- -
�	�5��8��(�*
���%	�ก�	�����j ( (714.10) 319.92 (615.65)
- -
�	�5����)��/��,(���42� (3,976.91) (1,307.30) 5,959.19
- ��%���(7ก�	+%� 7,198.79 30,999.88 (936.50)
- 	����%+)��	
ก�		��1),*��%� 1,505.29 (1,073.67) (2,583.38)
- 8��(�*
���%�
�
�/++1+%�*�)�� (8,162.99) 1,511.60 4,063.47
- ��(7-
��42� (9,920.15) 135.07 (6,564.47)

ก	�0-�*
�-���กก
�ก		������
�*�� (41,030.94) 117,220.75 106,795.84
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

(��),� : 5����)
2#ก	46�12$��\ (E��) �70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25481/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25472/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25462/

ก	46�12$��\.0กก$.ก		��2�
�

�*
�-��)���542�&�%��%��';2*-
�	�5����)�(��,�� (20,462.62) (4,050.02) (8,299.35)
�*
�-��)���542�'47��/�ก	b� (24,555.32) (86,287.95) (63,179.18)
�*
�-��)���542�'47��*
�1*/�&��	
���)��01�
�	
��	),�

- (1,999.97) -

�*
�-��)���542�'47��*
�1*/��2,�� (9,000.00) - -
�*
�-�	����ก#$%:4��/%�-),��%�� 0.07 - -
�*
�-�	����กก�	6���/�ก	b� 13.27 786.77
�*
�-�	����กก�	:���*
�1*/� �2,+	�, 175,144.55 67,253.40 58,789.45

�*
�-�-/.
 (& %��) &�ก
�ก		�1*/� 121,139.95 (24,297.77) (12,689.08)
กระแสเงนิสดจากกจิกรรม

จัดหาเงนิ
    ��	���(7-
����-�jj�� )�ก�	�*
� (3,343.78) (7,095.97) (5,711.82)
   �*
�&�%ก$%�4�	�����, (17,185.00) - -
   �*
�-�	����กก�	��ก�/%�/� 110.76 - -
   �*
��o�#1�)�� (77,499.78) (74,997.06) (100,000.00)
�*
�-�-/.
 (& %��) ��กก
�ก		�������*
� (97,917.80) (82,093.03) (105,711.82)

12$��\6�4	0*ก0	1� *#1��012$��\1)$!��tr� (�\�2)

�
�5$

(17,808.79) 10,829.95 (11,605.06)

���+*��14��%��= 39,168.45 28,338.50 39,943.56
���+*��14��1���= 21,359.66 39,168.45 28,338.50

������ก	46�12$��\1�u\1a*1)$!�1E$�
8��(�*
���%�)�� 35,421.96 28,043.70 28,376.06
��ก��(7��)�� 840.63 1,275.61

	0*ก0	� !^��9Q�12$��\� !� �0	4�70/&8
ก�	'47��/�ก	b�<����-�jj�� )�ก�	�*
� 1,700.00 1,100.00 3,700.00
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

(�0*1(E
 :  1/ *�ก�	�*
�	,� ��%	,�*�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 01�6�*�	
���)��(2�	
���6%�1*/���7*0�),��(2 4 �/1�+� 2548
';2*��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก�� (�o��/�����*��)�	
2������
�ก�	) 01���42�*��ก�	
���	
2��(�	
���)��
��3�+	�7*0	ก �;*��)�(6%��$1��	(���(��-���	��*�ก�	�*
�	,� 

        2/ *�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

(*) ���	�-),��*ก�	�*
�(2-��+�j

�&E	0�����02ก0	12$� �70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25481/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 25472/

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 2546 2/

�&E	0�����]0)/���2 (Liquidity Ratio)

���	�-),�-8�5+1)�* (�)�) 3.32 3.39 3.89

���	�-),�-8�5+1)�*��/��	�, (�)�) 1.93 3.13 3.61
���	�-),�-8�5+1)�*ก	�0-�*
�-� (�)�) -0.24 0.71 0.71

���	�-),���/��,(��1$ก��(7ก�	+%� (�)�) 3/ 3.98 4.95 7.25

	����,1��ก����(7�M1(2� (,��) 3/ 91 73 50

���	�-),���/��,(����%���(7 (�)�) 5.76 4.28 4.89

	����,1� ��	���(7 (,��) 63 85 74
�&E	0����6�\2/�0��0�0	j9�ก0	�70ก70^	

(Profitability Ratio)

���	�ก���	6�7��%� 32.68% 45.33% 45.48%

���	�ก���	��กก�	�����
�*�� 10.74% 17.73% 19.42%

���	��*
�-��)�ก�	��ก���	 -41.46% 95.24% 83.45%

���	�ก���	-/.
 7.77% 13.09% 14.02%

���	�#1���0�#$%:4��/%� 10.84% 13.91% 14.44%
�&E	0����6�\2�	4�$�5$]0)9�ก0	\701�$�20�

(Efficiency Ratio)

���	�#1���0���ก-
�	�5�� 8.56% 11.07% 11.62%
���	�#1���0���ก-
�	�5��:�,	 92.63% 98.44% 104.47%

���	�ก�	��/�6�*-
�	�5�� (�)�) 1.10 0.85 0.83
�&E	0�����$1/	04(+�i*#0*�02ก0	12$� (Financial

Policy Ratio)
���	�-),���(7-
��)�-),�6�*#$%:4��/%� (�)�) 0.26 0.27 0.24

���	�-),�+,��-���	: ��	�8�	�#$ก5�� (Cash
Basis) (�)�)

-0.33 0.71 0.61

���	�ก�	�)���*
��o�#1 4/ 55.38% 76.19% 84.63%
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�&E	0�����02ก0	12$� (E��) �70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 2548

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 2547

�70(	&#�:

�$r��
\ 31 5./. 2546 1/

������E��(
�� 

�$1+)��/%�(2�	��,% (��) 1.00 1.00 1.00

�$1+)��/%������j ( (��) 2.65 2.68 2.61

ก���	-/.
�)��/%� (��) 0.29 0.37 0.38

�*
��o�#1�)��/%� (��)4/ 0.16 0.28 0.32
(�0*1(E
 :  1/ *�ก�	�*
�	,� ��%	,�*�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 01�6�*�	
���)��(2�	
���6%�1*/���7*0�),��(2 4 �/1�+� 2548

';2*��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก�� (�o��/�����*��)�	
2������
�ก�	) 01���42�*��ก�	
���	
2��(�	
���)��
��3�+	�7*0	ก �;*��)�(6%��$1��	(���(��-���	��*�ก�	�*
�	,� 

        2/ *�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 
       3/  +���,b��ก1$ก��(7ก�	+%�	,�	����%+%�*	�� �7*�(7 ��ก5
��	b��M5��-),�6�*1$ก��(7ก�	+%��ก�
 &��= 2548 �	
���(	���

�,1��ก����(7�M1(2� �)�ก�� 74 ,�� ���	�-),���/��,(��1$ก��(7ก�	+%� 4.92 �)�
         4/ +���,b��ก�*
��o�#1�)��-���	��*,�ก�	�����
�*��

 -   &��= 2548 �(ก�	�)���*
��o�#1	��,)�*ก�1 -���	��#1ก�	�����
�*�� 6 ��4��0	ก6�*	��	����,1���j (
�= 2548 (�ก	�+� 2548 v �
:/���� 2548) &����	��/%�1� 0.16 �� -���	������,��/%� 250.02 1%���/%�
�$1+)�(2�	��,%�/%�1� 1 ��  01���กก�	�	� /�+b�ก		�ก�	�	
��+	�7*(2 2/2549 ��42�,��(2 27
ก/�8�5��.� 2549 �(��
��/���
ก�	�)���*
��o�#1�5
2���
�-���	��#1ก�	�����
�*�� 6 ��4���1�*6�*	��
	����,1���j (�= 2548  (ก	กt�+� 2548 v .��,�+� 2548) &����	��/%�1� 0.08 �� 	,���3��*
��o�#1
�	�����= 2548 �7*-
7� &����	��/%�1� 0.24 ��  ';2*ก�	�)���*
��o�#1�5
2���
���*ก1)�,���-���)�(2
�	� /�&�j)#$%:4��/%�5
��	b���/���
�)���
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

(2) คําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงนิและผลการดําเนินงาน
+���.
���01��,
�+	�����)����(7+,	�)���	�ก��ก��*�ก�	�*
�	,�01�*�ก�	�*
��M5��6�*�	
�� 01�

�������/�	�ก��*�ก�	�*
�6�*�	
�� �7*�(7 �= 2548 ��3��=0	ก(2�	
����%�����*�ก�	�*
�	,�6�*�	
�� <����%	,�*�ก�	
�*
��M5��6�*�	
�� 01�6�*�	
���)��(2�	
���6%�1*/���7*0�),��(2 4 �/1�+� 2548 ';2*��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2�
���ก�� (�o��/�����*��)�	
2������
�ก�	) 01���42�*��ก�	
���	
2��(�	
���)����3�+	�7*0	ก �;*��)�(6%��$1��	(���(��-���	��*�ก�	
�*
�	,�  ��*��7�&�+���.
���01�ก�	,
�+	�����(7  ก�	�%�*�
*&�c :;*#1ก�	�����
�*��01�9����*ก�	�*
�6�*�	
��f &�
0�)1��=(2	��/�,% ���(2	��/�,%&�+���.
���01�ก�	,
�+	����&�-),��(7 &�%����+,��:;* #1ก�	�����
�*��01�9���ก�	�*
�
�M5��6�*�	
�� ';2*-
7�-/� b ,��(2 30 .��,�+� 6�*�=��7�c

ภาพรวมของผลการดําเนินงานท่ีผานมา
�= 2548 ��3��=(2�	
���(ก�	5�l��&��1���%�� �542���3�	�ก9��-���	��ก�	��
�<��)���&����+��7*&�-),�6�*

./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	����� (Access Business)  01�./	ก
� Business Solutions  ก�	��1(2��0�1*(2-��+�j +4� ก�	�����7*
�	
���)�� ��%0ก) �	
�� 0����1� +���$�
�+ �2� ���ก�� �����(�������7*��3��
�
�/++1 ��42�,��(2 12 �/1�+� 2548 <���	
��
:4��/%�&�-��-),�	%��1� 99.99 6�*/������(�� 1 1%���� �542�	�*	��ก�	6���./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	����� ./	ก
�
<	+���+�01�ก�	-42�-�	 01�./	ก
�(2�ก(2�,��42�* &�	$�0��(2�(+,���1�ก�1����ก�
2*6;7���547�9��<+	*-	%�*�+	4�6)��
��
�6�*�	
�� �o��/�����%	����/j����3�#$%&�%�	
ก�	�
���	�������ก+b�ก		�ก�	ก��ก��ก
�ก�	<	+���+�0�)* ��
 (ก .)
01%, ��*��7��	
���;*�(ก�	�������3�*�ก�	�*
�	,��%,� �542�ก�		��	$%#1ก�	�����
�*��6�*�	
��01��	
���)�� 

��ก��ก�(7 �	
����%1*/�&��	
�� 0��<'1$ �
�05+ ���ก�� �����(�������7*��3��
�
�/++1 ��42�,��(2 29 -
*��+�
2548 �o��/����	
��:4��/%���$)&�-��-),�	%��1� 9 6�*6�*/������(�� 100 1%���� <��+��,)�ก�	1*/��(7�� ),��5
2�
��ก�8�5&�ก�	6���./	ก
��%�� e-Business and Media Services &�%+	��+1/�01��(�	�-
.
8�5�
2*6;7� ';2*�	
�� 0��<'1$
�
�05+ ���ก�� ��%�	
2������
�ก�	01%,��7*0�)�1���= 2548 

-���	��#1ก�	�����
�*��6�*�= 2548 ��42���	(���(��ก���=(2#)���� �	
���(ก���	-/.
 ����,� 72 1%���� ก���	
-/.
�)��/%� �)�ก�� 0.29 �� +
���3�1�1*	%��1� 21 01��(ก���	��กก�	�����
�*�� 99 1%���� +
���3�1�1*	%��1� 20 01�
�(ก���	ก)����ก��ก��(7� 8��( +)��-42��	�+� 01�+)���������)�� (EBITDA) 168 1%���� +
���3�1�1*	%��1� 10 �����3�#1��ก
���	�ก�	��ก���	(2�2��1*&�./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	����� 01��%�/�ก�	&�%�	
ก�	(2�5
2�6;7���กก�	6���./	ก
� Business
Solutions ';2*��*<+	*ก�	��$)&� ),*�	
2��%������
�ก�	 ��*��)-���	:-	%�*	����%&�%ก���	
����)�*����(2 	,�:;*ก�		��	$%#1
6��/���กก�	�%��+)�6�*�*
�1*/�&��	
�� ,(���� ���ก�� ����,� 3.38 1%���� �7*�(7 ��ก#1�	�ก��ก�	(2�(ก���	
6�*�	
�� �������� ���ก�� ';2*��3��	
��	),� ��&�%&��= 2548 �	
��	��	$%-),�0�)*#1ก���	���,
.(-),���%�-(� (Equity Income)
����,� 0.71 1%���� �o��/��� �	
�� �������� ���ก�� ��%	����/j��&�%�����
�ก�	&�%�	
ก�		��--)*6%��$1 	��,)�*#$%�	�ก��
ก�	����6%�01�-)*��กก��	���+��5
,���	�6�*ก	��/1ก�ก	 (Custom License Gateway)

 

หนาที ่ 64



บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

&��= 2548 �	
���(	����%	,��7*-
7� 929 1%���� �5
2�6;7�	%��1� 32 ��42���	(���(��ก���=(2#)������3�#1��กก�	
��
�<�:;*	%��1� 185 6�*./	ก
� Business Solutions &�/กก1/)��	
ก�	 <���M5����)�*�
2*&�ก1/)��	
ก�	 Professional Services
01�./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	� 42���)��
���	�����&�-),�6�*ก1/)�1$ก+%��*+�ก	 (Business Access) ';2*��
�<��5
2�6;7�	%��1� 8 ��ก�=
(2#)���� -	/�-��-),�6�*	����%	��,)�*./	ก
� Business Solutions 01� Access Business &��= 2548 �(7�)�ก�� 37 : 63 (�= 2547
�)�ก�� 17 : 83) 

�o��/��� �	
���(/������(�� ��	�01%, �)�ก�� 250,020,799 �� �5
2�6;7�-/.
 20,799 �� ';2*�ก
���กก�	& %-
.

���&�-��+�j0-�*-
.
'47��/%�-���j6�*�	
�� (INET-W1) ��42�,��(2 31 �(��+� 2548 ����,�	,� 20,799 ��),� 

&��= 2548 �	
����%�(ก�	�)���*
��o�#1 2 +	�7* ��3��*
��7*-
7�  78 1%���� ��%0ก) �*
��o�#1-���	��#1ก�	�����
�
*��+	;2*�=�1�*6�*�= 2547 &����	� 0.15 ���)��/%� 01��*
��o�#1-���	��#1ก�	�����
�*��+	;2*�=0	ก6�*�= 2548 &����	�
0.16 ���)��/%� (+
���3�	%��1� 89 6�*ก���	-/.
-���	��*,�  6 ��4���(7 )

&��=(2#)���� �	
����%	��	�*,�1 !�*+�ก	�(��)�0�)*�= 2548" &�-�6�./	ก
��	
ก�	�%����( ��ก+b�����,�ก�	���
*���*+�ก	�(��)�0�)*�= 01����*-4�5
�5��-%��*��	�9ก
� -���-�/�<�� �$1�
.
�542�-�*+��� ';2*��3�	�*,�1(2���&�%ก��
�*+�ก	8�+	�901���ก �(2�����
�./	ก
��%,�+,��<�	)*&-01���3�.		� �(�1�ก�	
��	���ก�	(2�( 01��(#1�	�ก��ก�	��
�<�
��)�*�)���42�* <���	
����3�#$%&�%�	
ก�	�
���	�����	����(�,&��	�����(2��%	��	�*,�1�(7 &�-�6�./	ก
��	
ก�	�%����(

��กก�	�	� /�+b�ก		�ก�	�	
��+	�7*(2 2/2549 ��42�,��(2 27 ก/�8�5��.� 2549 ��%�(��
��/���
ก�	�)���*
��o�#1
-���	��#1ก�	�����
�*�� 6 ��4���1�*6�*	��	����,1���j (�= 2548  (ก	กt�+� 2548 v .��,�+� 2548) &�%0ก)#$%:4��/%� &�
���	��/%�1� 0.08 �� �7*�(7 ��ก	,�ก���*
��o�#1	��,)�*ก�1-���	��#1ก�	�����
�*��*,�+	;2*�=0	ก6�*�= 2548 ����,�
0.16 ���)��/%� ';2*�	
����%�)������42���4��ก������ 2548 ��	,���3��*
��o�#1�	�����= 2548 �7*-
7� 0.24 �� +
���3�
���	�ก�	�)���*
��o�#1	%��1� 83.08 6�*ก���	-/.
	,��7*�= 2548 �	4�+
���3����	�#1���0�	%��1� 8.11 (+���,b��ก
	�+��q� 2.96 �� b ,��(2 27 ก/�8�5��.� 2549)  ';2*ก�	�)���*
��o�#1�5
2���
���*ก1)�,���-���)�(2�	� /�&�j)#$%:4��/%�
5
��	b���/���
�)���

ผลการดําเนินงานท่ีผานมา

	0*^\�

บริษัทมีรายไดจากการขายและบริการในป 2548 จํานวน 921 ลานบาท เพิม่ขึน้
รอยละ 33 จากรายไดจํานวน 694 ลานบาทในป 2547 สัดสวนรายไดระหวางธุรกิจ Access
และธุรกิจ Business Solutions เทากบั  63 : 37 ตามลําดบั (ป 2547 เทากบั 83 : 17)  ทัง้นี้
โครงสรางรายไดมีการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจน โดยสัดสวนรายไดจากธุรกิจ
Business Solutions เพิม่ขึน้เปนไปตามกลยุทธที่บริษัทไดวางไว  เพือ่ลดความเส่ียงจาก
การพึง่พารายไดหลักจากธุรกจิการใหบริการอินเทอรเน็ต ( Access)  

1. รายไดจากธุรกิจการใหบริการอนิเทอรเนต็ (Access)
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&��= 2548 �	
���(	����%�1�ก��ก./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	����� ����,� 579 1%���� �5
2�6;7���ก ����,� 574
1%����&��= 2547 <���5
2�6;7���)�* �����&�-),�6�*1$ก+%��	��8�*+�ก	 ';2*�(	����%��
�<�	%��1� 8 ��ก�=ก)�� �����3�#1
��ก�	
ก�	,*�	� )� 01��	
ก�	 MetroLAN  ��)�*�	ก���� ��กก�	(2./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	� 42���)��
���	�����-),��/++1
(Home Access) ��%	��#1ก	����กก�	06)*6��(2	/�0	*�%��	�+� 01�#1ก	��6�*�	
ก�	 �	��0����	�+�:$ก ��&�%8�5
<��	,�6�*./	ก
�ก�	&�%�	
ก�	�
���	�����6�*�	
�� �(	����%��
�<��5
2�6;7��5(�*	%��1� 1 ��ก�=(2#)���� -��-),�	����%
	��,)�*1$ก+%��	��8�*+�ก	 (Business Access) 01�1$ก+%��	��8�/++1 (Home Access) �)�ก�� 93 : 7
(�= 2547 �)�ก�� 87 : 13)

&� ),*�1���= 2548 �	
����%	),��4�ก��5��.�
�	�*./	ก
��542�6���9��1$ก+%��*+�ก	  <���	
����%	),�ก���	
��
(<�( ���ก�� (��� �) &�ก�	&�%�	
ก�	  !Broadband Plus"  ';2*��3��	
ก�	�
���	�����+,���	�,-$* (Broadband Internet)
0�������)��	����4�� ��)���ก�� �2,<�*& %*���)���4�� (Unlimited) <���/)*��%�1$ก+%��*+�ก	6���ก1�*01�6����)�� (SMEs)
��ก��ก�(7 �	
����%	��ก�	0�)*��7*��3�5��.�
�	#$%&�%�	
ก�	 iPSTAR &��	�������ก�	
�� (<�( ���ก�� (��� �) ';2*
��&�%�	
�����-��*+,���%�*ก�	6�*1$ก+%���%�(&�547�(2';2*,*�	� )���)-���	:&�%�	
ก�	��%   

2. รายไดจากธุรกิจ Business Solutions
&��= 2548 �	
���(	����%��ก./	ก
�  Business Solutions ����,� 343 1%���� �5
2�6;7�	%��1� 185 ��42��(��ก���=(2

#)���� ��3�#1����กก�	��
�<�6�*	����%&�/กก1/)��	
ก�	 <���M5����)�*�
2*&�ก1/)��	
ก�	 Professional Services (2��3�
<+	*ก�	&�1�ก�b�-�jj��%�*�����
�ก�	';2*�(ก�		��	$%	����%��3���������	�-),�6�**��(2���-	�� �7*�(7 �	
����%	��+,��
�,%,�*&���ก1$ก+%�&�%�����
�*��&�1�ก�b��(7	,���3��$1+)�6�*<+	*ก�	';2*��-�jj�01%, b -
7��= 2548 �7*-
7� 479 1%����
<����%	��	$%��3�	����%&��= 2548 ����,� 156 1%���� +*��14��$1+)�*��(2��*��)��%	��	$%��3�	����% ����,� 321 1%����

��ก���4���กก1/)��	
ก�	 Professional Services 01%, �	
����*�(ก�	1*/��542�6�����ก�8�56�*./	ก
�&�ก1/)�
�	
ก�	�42�c �%,�  ��%0ก)

- ก�	1*/��5
2��542�6���547�(2&�%�	
ก�	6�*�$���6%��$1�
���	����� (INET Data Center: IDC) (2��+�	��'���
 
�,�,�	� �542�	�*	��+,���%�*ก�	6�*1$ก+%�(2�5
2�6;7� <����%�	
2�&�%�	
ก�	01��(	����%�6%���&���	��- 3 6�*�=
2548

- ก�	1*/�&�<+	*ก�		���-�	-���8$�
��-�	� ';2*��3�<+	*ก�	�
�:)��8�5�*��ก��+,��1���(��-$*��ก 
�542�#1
���3�0#�(29�� (Digital Base map) ��3��%� �o��/�����$)&�6�7����ก�	�
�:)��8�5 01�+��,)� 8�5:)��&�
	���0	ก ��01%,�-	��8��&�+	;2*�=0	ก6�*�= 2549

- ก�	1*/�&�<+	*ก�	 In-Store Advertising �542�&�%�	
ก�	-42�<a�b��
�
��1#)����51�-��01��� POP &��%�*
�-<ก% <1��-&��6�ก	/*�501��	
�bg1 ��7� ��%�	
2������
�ก�	01�	��	$%	����%01%,&��= 2548 �(7 

�7*�(7 &��= 2548 �	
���(	����%6�����-�jj�� )�'47� ����,� 35 1%���� ��กก�	�����	���+��5
,���	�-���	��
�	
��	-42�<a�b��
�
��1��1�
�(��(�-���
�
0���+	4�6)��0ก)�	
��0�)*��;2*8��&�%-�jj�� )�'47� �(	����,1� 3 �= ';2*��
�&��=
2547 ��*��)�(	����%&�-),��(7
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ตนทุนขายและบริการ
�	
���(�%�/�6��01��	
ก�	&��= 2548 ����,� 620 1%���� �5
2�6;7� 241 1%���� �	4��5
2�6;7�	%��1� 63 ��42�

��	(���(��ก���=(2#)���� �	�ก���%,�
1) �%�/�ก�	&�%�	
ก�	�ก�
 ����,� 403 1%���� �5
2�6;7�	%��1� 15 ��ก�= 2547 �(-����/��ก

- ก�	�5
2�6���+,���	�,,*�	-42�-�		��,)�*�	��� ��3� 373 Mbps �	4��5
2�6;7�	%��1� 42 ��ก b -
7��= 2547 (2
�)�ก�� 263 Mbps 	,��7*ก�	� )�-��,*�	 (Leased lines) (2�5
2�6;7� �542�	�*	��ก�	&�%�	
ก�	0ก)1$ก+%��	��8
�*+�ก	(2�(����,�-$*6;7�  ';2*�%�/�(2�5
2�6;7���1)��(7-��+1%�*ก��ก�	��
�<�6�*	����%��กก�	&�%�	
ก�	
�
���	�����0ก)1$ก+%��	��8�*+�ก	

- ก�	6���ก�	1*/�&��/�ก	b��+	4�6)���5
2�6;7���)�*�)���42�*�542��5
2���ก�8�5&�ก�	06)*6�� 01�	�*	��ก�	&�%
�	
ก�	(2�(+/b8�5 -)*#1&�%�(+)��-42��	�+�';2*��3�-),���;2*6�*�%�/��	
ก�	�5
2�6;7�

- ก�	6���./	ก
� Business Solutions ��&�%�(�%�/�ก�	&�%�	
ก�	��*-),�(2�5
2�6;7�  ';2*��*<+	*ก�	��$)&� ),*
�	
2��%������
�ก�	  ��*��)-���	:-	%�*	����%&�%ก���	
����)�*����(2

2) �%�/�6�**��<+	*ก�	&�1�ก�b�-�jj��%�*�����
�ก�	 ����,� 138 1%���� -��5��.�ก��	����%(2�5
2�6;7�&�ก1/)��	
ก�	
Professional Services  ';2*��
�&��= 2547 ��*��)�(�%�/�&�-),��(7

3) �%�/�6�� ����,� 78 1%���� �5
2�6;7�	%��1� 160 ��ก�= 2547 -��5��.�ก��	����%��กก�	6��(2�5
2�6;7� <��&��= 2548 �(7
�(�%�/�6��8��&�%-�jj�� )�'47� ����,� 25 1%���� ';2*��
�&��= 2547 ��*��)�(�%�/�&�-),��(7

/�09Q�.�0*9�ก0	�0*6�4#	$(0	
&��= 2548 �	
���(+)�& %�)��&�ก�	6��01��	
��	 �)�ก�� 203 1%���� �5
2�6;7�	%��1� 4 ��42��(��ก���=(2#)����

��3�#1��ก+)�& %�)���*ก�	�1��(2�5
2�6;7���กก�	-	%�*0�	��� (Rebrand) (2�)���42�*����ก�1���= 2547 �542�-	%�*�	�-
�+%�
&�%��3�(2	$%��ก01�&�%#$%�	
<8+	��	$%&�+/b8�56�*�	
��#)���	�-
�+%�(2�����*)��01���3���ก1�ก�b�6�*�	
�� �7*�(7 &��=
2548 �	
���(+)�& %�)���*ก�	�1�� +
���3� 15% 6�*+)�& %�)��&�ก�	6��01��	
��	�7*���

ก70^	
ผลจากการแขงขนัในธุรกจิการใหบริการอินเทอรเน็ต (Access Business) ที่สูงขึน้

ทําใหอัตราการทํากําไรของธุรกิจอนิเทอรเน็ตมีแนวโนมลดลง รวมทั้งตนทุนที่เพิม่
ขึน้จากการขยายธุรกิจ  Business Solutions ดังกลาวขางตน ทําใหกําไรสุทธิของบริษัท
สําหรับป 2548 เทากบั 72 ลานบาท  กําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.29 บาท  ลดลงรอยละ 21
เม่ือเทียบกบัปทีผ่านมา โดยมีอตัราการทํากําไร  เปนดงันี้
                                                                          ป 2548                ป 2547    
���	�ก���	6�7��%�                                                 33%                   45%
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

���	�ก���	��กก�	�����
�*��                              11%                   18%
อตัรากาํไรสุทธิ                                                     8%                    13%
EBITDA margin                                                 18%                    27%
อตัราผลตอบแทนผูถือหุน                                   11%                   14%

w0�4ก0	12$�

1. �$��	&)*+

สวนประกอบของสินทรัพย
ณ ส้ินป 2548 บริษัทมีสินทรัพยรวมทัง้ส้ิน 836 ลานบาท สวนใหญเปนสินทรัพย

หมุนเวยีน คดิเปนรอยละ 67 ของสินทรัพยรวม เม่ือเปรียบเทยีบกับปที่ผานมา พบวา
บริษัทมีสินทรัพยรวมลดลง 15 ลานบาท หรือลดลงรอยละ 2 โดยมีสัดสวนของ
สินทรัพยหมุนเวยีนลดลงเปนรอยละ 67 จากเดิมรอยละ 71 ในป 2547 เนือ่งจากการลด
ลงของเงนิสดและเงนิลงทนุช่ัวคราว ลดลงสุทธิ 193 ลานบาท ซ่ึงใชไปในการจาย
เงนิปนผล 2 คร้ัง รวม 78 ลานบาท การลงทุนในสินทรัพยและตนทนุเพื่อการดําเนิน
งาน และการลงทุนในบริษัท แอปโซลูท อมิแพค จํากดั จํานวน 9 ลานบาท  รวมถึง
การลดลงของลูกหนี้การคา-สุทธิ ซ่ึงลดลงสุทธิ 40 ลานบาท  ลูกหนีส้วนใหญรอยละ
89 เปนลูกหนี้ทีย่งัไมครบกําหนดชําระและลูกหนีท้ี่คางชําระไมเกนิ 3 เดือน  สําหรับ
รายไดคางรับ จํานวน 147 ลานบาท เปนรายไดจากสัญญาจางดําเนินการที่ยงัไมได
เรียกเก็บ เนื่องจากยังอยูในขั้นตอนการตรวจรับงานจากผูวาจาง

&�-),�6�*-
�	�5����)��/��,(��(2�(-��-),��5
2�6;7���3� 33% ��ก��
�	%��1� 29 &��= 2547 ��42�*��ก 1$ก��(7���
-�jj�� )�ก�	�*
�(2�5
2�6;7� ��กก�	(2�	
����%�������กก�	�����	���+��5
,���	�-���	���	
��	-42�<a�b��
�
��1
��1�
�(��(�-���
�
0���+	4�6)��0ก)�	
��0�)*��;2*8��&�%-�jj�� )�'47� �(	����,1� 3 v 4 �= 01��*
�&�%ก$%�4�	�����, ';2*��3�
�*
�&�%ก$%�4�0ก)�	
��0�)*��;2* <����3��*
�ก$%�4�(2�(�1�ก�	�ก��&�-ก/1�*
��� 01��(ก����� ��	�+4�8��&� 2 �=  ';2*��
�&��=
2547 ��*��)�(-
�	�5����1)��(7

ในป 2548 บริษัทมีการลงทุนเพื่อซ้ืออุปกรณ สิทธิการใชซอฟตแวรและ
สัมปทาน จํานวน 45 ลานบาท และลงทุนในหุนสามัญ รวมเปนเงิน 10 ลานบาท ซ่ึง
สินทรัพยบางสวนยังไมกอใหเกิดรายไดอยางเต็มที่ สงผลใหอัตราสวนการบริหาร
สิ น ท รั พ ย ล ด ล ง จ า ก ป ก อ น   ดั ง นี้
                                                                          �= 2548                      �= 2547
���	�#1���0��)�-
�	�5��:�,	                     93%                        98%
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

���	�#1���0���ก-
�	�5��	,�                      9%                        11%
���	�ก�	��/�6�*-
�	�5�� (�)�)                        1.1                          0.8

คุณภาพของสินทรัพย
สินทรัพย
ในป 2548 บริษัทมีการตัง้คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคาของเงนิลงทุนในบริษัท

วไีทยดอท จํากดั จํานวน 3.38 ลานบาท ซ่ึงประกอบธุรกจิใหบริการดานพาณิชย
อเิล็กทรอนกิส (e-Commerce) จากเงนิลงทุนทั้งส้ิน 15 ลานบาทซ่ึงเปนการลงทนุในหุน
สามัญ จํานวน 1.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 10 บาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10
ของทุนจดทะเบยีน 150 ลานบาท

��ก(� r

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีลูกหนีก้ารคา-สุทธิ จํานวน 137.09 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 16.39 ของสินทรัพยรวม  ทัง้นี้ บริษัทมีนโยบายการใหเครดิตแกลูกคาแบง
เปน  2  ประเภท ดังนี้

- 1$ก��(7�	��8-),��/++101�1$ก��(7�*+�ก	-),�(2��3���ก � �(	����,1� ��	���(7 (Credit) 30 ,��
- 1$ก��(7�*+�ก	-),�(2��3�	� ก�	�	4�	�9,
-��ก
� �(	����,1� ��	���(7  (Credit) 90 ,��

หากพิจารณาในสวนของลูกหนีก้ารคาปกติ พบวาในป 2548 บริษัทมีระยะเวลา
เก็บหนีเ้ฉล่ีย 74 วนั ใกลเคียงกบัปที่ผานมาซ่ึงเทากับ 73 วนั และจากตารางขางลาง
แสดงรายละเอยีดลูกหนีก้ารคา ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยมูลคาลูกหนีท้ี่คางชําระ
เปนเวลาไมเกิน 90 วนัตามนโยบายการใหเครดิตของบริษัทมีจํานวนเทากบั 129.44
ลานบาท ซ่ึงคิดเปนอัตราสวนสูงถึงรอยละ 88.86 ของลูกหนีก้ารคาทัง้หมด ซ่ึง
สอดคลองกบันโยบายการใหเครดิตของบริษัท และไมกอใหเกดิปญหาในการเรียก
เก็บหนี้แตอยางใด

ลู ก ห นี้ ก า ร ค า  ณ  วั น ที่  31  ธั น ว า ค ม  2548

ระยะเวลาคางชําระ หนวย : ลานบาท
ยอดที่ยงัไมครบกําหนดชําระ 72.74
ไมเกิน 3 เดอืน 56.70
3 v 6 เดอืน 6.28
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

6 v 12 เดอืน 2.54
เกนิกวา 12 เดอืน 7.42
ลูกหน้ีการคารวม 145.68
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (8.59)
ล ูกหน้ีการคา สุทธิ– 137.09

บริษัทมีนโยบายตัง้คาสํารองเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ดงันี้
�ลูกหนีป้ระเภทสวนบคุคลและลูกหนีอ้งคกรสวนทีเ่ปนเอกชน

- ลูกหนีจั้ดช้ันสงสัยจะสูญ (หนีท้ี่คางชําระ 181-360 วนั) ใหตั้งสํารองไมต่ํากวา
รอยละ 50 ของยอดหนี้คงคาง 

- ลูกหนีจั้ดช้ันสูญ (หนี้ทีค่างชําระเกนิกวา 360 วนั) ใหตั้งสํารองเตม็จํานวน
�ลูกหนีอ้งคกรสวนทีเ่ปนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ใหพิจารณาและเสนอขออนมัุติ

เพือ่กนัสํารองเฉพาะเปนรายๆ ตามทีเ่ห็นสมควร

นอกจากนี ้ณ ส้ินป 2548 บริษัทมีรายไดคางรับ จํานวน 147 ลานบาท เปนราย
ไดจากสัญญาจางดําเนนิการที่ยงัไมไดเรียกเกบ็ เนื่องจากยงัอยูในขัน้ตอนการตรวจ
รับงานจากผูวาจาง

2. สภาพคลอง
กระแสเงนิสด

-���	���= 2548 �	
���(�*
�-�01�	��ก�	�(���)��*
�-��1���=1�1*-/.
 17.81 1%����  <��ก	�0-�*
�-���ก
ก
�ก		��)�*c ��3���*�(7

ก	�0-�*
�-�-/.
-/.
��กก
�ก		�ก�	�����
�*�� 1�1*����,� 41.03 1%���� 0�%,)��	
�����(ก���	��กก�	
�����
�*��ก)��ก�	��1(2��0�1*&��*
�/���/��,(�� -$*:;* 144.99 1%����   -����/�1�ก�ก
���ก	����%+%�*	�� ����,�
147.43 1%���� ';2*��3�	����%��ก-�jj��%�*�����
�ก�	(2��*��)��%�	(�ก�ก�� ��42�*��ก��*��$)&�6�7����ก�	�	,�	��*����ก#$%,)�
�%�*  �	�ก��ก���*
�/���/��,(��(2��1(2��0�1*1�1* 38.59 1%���� 

ก	�0-�*
�-�-/.
��%��&�ก
�ก		�ก�	1*/�����,� 120.14 1%���� ��กก�	:���*
�1*/� �2,+	�,  ����,�
175.14 1%���� ';2*-),�&�j)& %��&�ก�	1*/��542�'47��/�ก	b� -
�	�5����)�(��,������,� 45.02 1%���� 01�1*/�&��/%�
-���j 9 1%����  �542�	�*	��ก�	&�%�	
ก�	(2��6�����,&����+�   

กระแสเงนิสดสุทธิใชไปในกจิกรรมจัดหาเงินจํานวน 97.92 ลานบาท  สวนใหญ
ใชไปในการจายเงนิปนผลใหแกผูถือหุน โดยบริษัทไดมีการจายเงนิปนผลสําหรับผล
การดําเนนิงานคร่ึงปหลังของป 2547 ในอตัรา 0.15 บาทตอหุน ซ่ึงจายในเดอืน
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

พฤษภาคม 2548 และเงนิปนผลสําหรับผลการดําเนนิงานคร่ึงปแรกของป 2548 ในอตัรา
0.16 บาทตอหุน ซ่ึงจายในเดือนกนัยายน 2548 รวมเงนิปนผลจายทัง้ส้ิน 77.50 ลานบาท

สภาพคลอง
บริษัทมีสถานะเปน Net Cash และยงัคงไมมีภาระหนีเ้งินกู โดย ณ ส้ินป 2548

บริษัทมีสภาพคลองลดลง เม่ือเทยีบกบั ณ ส้ินป 2547 โดยมีอตัราสวนสภาพคลอง
และอตัราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว เทากบั 3.3 เทา และ 1.9 เทา ตามลําดบั สาเหตุ
หลักเกดิจากเงนิสดและเงนิลงทุนช่ัวคราวที่ลดลงสุทธิ 193 ลานบาท ซ่ึงใชไปในการ
จายเงนิปนผล, การลงทุนในสินทรัพยและตนทนุเพือ่การดําเนนิงาน รวมถึงการ
ลงทนุในบริษัท แอปโซลูท อมิแพค จํากัด ดังไดกลาวไปแลวในขางตน

3. 	0*.�0*�2�
�
&��= 2548 �	
���(ก�	1*/�'47�-
�	�5��:�,		,� 26 1%���� -),�&�j) ��%0ก) �/�ก	b��+	4�6)�� 01�-),��	���	/*

��+�	� )� +
���3�-��-),�	%��1� 59 01�	%��1� 27 ���1����� ��ก��ก�(7 �	
����*�(ก�	1*/�&�-
�	�5����)�(��,��	,� 20
1%���� ';2*-),�&�j)��3�+)�-�����&�ก�	�����
�<+	*ก�	 In-Store Advertising �542�&�%�	
ก�	-42�<a�b��
�
��1#)����
51�-��01��� POP (Point of Purchase) &��%�*�-<ก% <1��-&��6�ก	/*�501��	
�bg1 ��7� <���	
����%�	
2������
�ก�	
01�	��	$%	����%01%,&��= 2548 �(7 

4. 6(��2� !�0��212$��
�

ความเหมาะสมของโครงสรางเงินทุน
�o��/����	
���(/������(�� 345.83 1%���� ��3�/�(2�	(�ก ��	�01%, 250.02 1%���� �5
2�6;7�-/.
 20,799 �� ';2*

�ก
���กก�	& %-
.
���&�-��+�j0-�*-
.
'47��/%�-���j6�*�	
�� (INET-W1) ��42�,��(2 31 �(��+� 2548 ����,�	,� 20,799
��),� 

ทีผ่านมารายจายลงทนุของบริษัทมาจากเงนิสดและกาํไรสะสม ยงัไมมีการกอ
หนีใ้นการลงทนุ  ซ่ึง ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีอตัราหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน
คอนขางต่าํ คดิเปน 0.26 เทา โดยเปนหนีสิ้นในสวนของเจาหนีก้ารคาเปนหลัก
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

สวนของผูถอืหุน
บริษัทมีกําไรอยางตอเนือ่งทุกป โดย ณ ส้ินป 2548 บริษัทมีสวนของผูถือหุน 664

ลานบาท มีกําไรสะสมที่ยงัไมไดจัดสรร 118 ลานบาท หรือ 0.47 บาทตอหุน มูลคาตาม
บญัชีหุนละ 2.65 บาท (มูลคาที่ตราไว 1 บาทตอหุน)  ทัง้นี้ สวนของผูถือหุนทีล่ดลงจาก
ณ ส้ินป 2547 จํานวน 5 ลานบาท  เนือ่งจาก มีการจายเงนิปนผล จํานวนรวม 77.50 ลาน
บาท  ในขณะที่มีกําไรสุทธิสําหรับป 2548 จํานวน 72 ลานบาท  

หน้ีสิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทมีหนี้สินรวม 173 ลานบาท ลดลงจํานวน 10 ลาน

บาท คิดเปนลดลงรอยละ 6 เม่ือเทยีบกบั ณ ส้ินป 2547 โดยหนีสิ้นสวนใหญเปนหนี้สิน
หมุนเวยีน คดิเปนรอยละ 99 ซ่ึงไดแก เจาหนีก้ารคา จํานวน 111 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 65 ของหนี้สินหมุนเวยีนรวม อนึง่ บริษัทยังไมมียงัไมมีภาระหนี้สินประเภทเงนิ
กูกบัสถาบนัการเงนิใด
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

ค า ต อ บ แ ท น ข อ ง ผู ส อ บ บั ญ ชี

1.    ค า ต อ บ แ ท น จ า ก ก า ร ส อ บ บั ญ ชี  (audit  fee)  

�	
���)��+)����0�ก�	-����j ( &�%0ก)

- #$%-����j (6�*�	
�� &�	���=��j ((2#)�����(����,��*
�	,�  720,000 ��

- #$%-����j (6�*�	
���)�� &�	���=��j ((2#)�����(����,��*
�	,�  40,000 ��

- -����ก*��-����j ((2#$%-����j (-�*ก��  �/++1�	4�ก
�ก�	(2�ก(2�,6%�*ก��#$%-����j (01�-����ก*��-����j ((2#$%-����j (
-�*ก�� &�	���=��j ((2#)�����(����,��*
�	,� - 0 - �� 

2.  ค า บ ริ ก า ร อ่ื น  (non-audit  fee)

&�	���=��j ((2#)�����	
����)�(ก�	�)��+)����0�6�**���	
ก�	�42� &�%0ก)
- #$%-����j (6�*�	
�� 
- -����ก*��-����j ((2#$%-����j (-�*ก�� �/++1�	4�ก
�ก�	(2�ก(2�,6%�*ก��#$%-����j (01�
-����ก*��-����j (��*ก1)�, 

ปจจัยและอิทธิพลหลักท่ีอาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินใน
อ น า ค ต   

เนือ่งจากในปจจุบนัผูใหบริการอนิเทอรเนต็อยูภายใตการควบคุมและกํากบัดูแล
ของคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (!กทช.") ซ่ึงเปนผูกํากับดูแล
กจิการโทรคมนาคม ซ่ึงไดเร่ิมออกกฎเกณฑตางๆ เพื่อใหผูรับอนญุาตการ
ประกอบกจิการโทรคมนาคมซ่ึงรวมถึงบริการอินเทอรเน็ตจะตองปฏบิัติ โดย
ลักษณะของกฎเกณฑมีแนวโนมที่จะเปดเสรีในบริการโทรคมนาคมมากขึน้ แต
ยงัคงขาดความชัดเจนในบางเร่ืองซ่ึงสําคัญตอแผนการขยายงานบางสวน อกี
ทัง้การแตงตัง้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทศันแหงชาติ
(!กสช.") ซ่ึงยงัไมเปนทีเ่รียบรอยอาจสงผลกระทบตอธุรกิจทีเ่กีย่วของและการให
บริการโทรคมนาคมตางๆ เชน คล่ืนความถ่ี ซ่ึงจะสงผลตอการเตรียมการของผู
ประกอบการ ใหเกิดอปุสรรคและแผนงานคลาดเคล่ือน และยงัอาจจะเปนปญหา
ตอแผนเตรียมการรองรับการแขงขันจากบริษัทตางชาติ ในชวงการเปดเสรี
โทรคมนาคมอกีดวย บริษัทไดดําเนนิการตดิตามเร่ืองการออกใบอนญุาตตางๆ
ของ กทช. อยางใกลชิด รวมถึงเสนอขอคดิเห็นตอ กทช. เพือ่เตรียมการวางแผน
ไดอยางทนัทวงที
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

13. ขอมูลอ่ืนท่ีเกีย่วของ
บุคคลอางอิง
(ก) นายทะเบยีนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลัก

ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
 ��+�	�1���1�ก	�5��0�)*�	�����  �7� 4 01� 6-7
 62 ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
 กรุงเทพฯ 10110
 <	��5� : 0-2359-1200
 <	-�	   : 0-2359-1259      

(ข)  ผูสอบบญัชี :  นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ  เลข
ทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3445

 นางณฐพร  พันธุอุดมโรจนกุล  เลขทะเบยีนผูสอบบัญชี
รับอนญุาต 3430

นายบุญมี  งดงามวงศ   เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับ
อนญุาต 3673

บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบเีอเอส จํากัด
ช้ัน 15 อาคารบางกอก ซิตี้ ทาวเวอร
 179/74-80 ถนนสาธรใต กรุงเทพ 10120
โทรศพัท  :  0-2286-9999
โทรสาร   :  0-2286-5050

ขอมูลอ่ืนท่ีเกีย่วของ
                 -ไมมี-
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

เอกสารแนบ   2    ขอมูลการดํารงตําแหนงของผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุมใน บมจ  .  
อนิเทอรเนต็ประเทศไทย    บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัททีเ่กีย่วของ ณ วันที่   31  
ธั น ว า ค ม    2548  
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บจก. เนต็
เบย

บจก. วไีทย
ดอท

��ก. 0��<'1$
�
�05+

1. �.�	 �5	�  .� �5*�� X
2. ����	�j �5
2�5
�$1�� /
3. �	. ,(��ก�
� ก������ก$1 /
4. ������	�- ����	(-/+�.� /
5. ��*�1y�( 5	5
5�l�� /
6. ���-��- �	(
5��/�	 /
7. ���.(	���. 5ก�b( /
8. �����,� -������� /
9. ���5
 �� ,)�*�	( /
10. Mr. Douglas E. Barnettt /
11. ����yb ��bg��	�9( 0 /
12. ��*�	ก� ก/1.		�<�.
� / /
13. �������	
j ก	�ก��	 // X / /
14. �����j � �	(-���/,��	 // 0 /
15. Mr. Craig Emmott //
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บรษัิท อนิเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                           แบบแสดงรายการขอมูลประจํา
ป (แบบ 56-1)

16. ���-/�,  � ��*1��� // / /
17. ��*1
�
9t� -/6-�-:�� // /
18. �����+� ���	�<�.� //

�������/ 1 :    X = �	�.��ก		�ก�	       0 = ก		�ก�	#$%���ก�	   / = ก		�ก�	 // = #$%�	
��	

 

หนาที ่ 76


