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ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

 2556 2555 2554
 ข้อมูลทางการเงิน
รวมสินทรัพย์	 843,776	 627,127	 636,434		
รวมหนี้สิน	 352,154	 135,835	 146,298		
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 491,622	 491,292	 490,061		
รายได้รวม	 386,585	 320,637	 313,070		
รายได้จากการดำาเนินงาน	 378,903	 301,436	 301,701		
กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธ	ิ 330	 574	 (83,659)
จำานวนพนักงาน	 192	 156	 183
 อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 0.44	 2.58	 3.42		
อัตรากำาไรขั้นต้น	(%)	 24.85	 23.55	 20.11		
อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	(%)	 (0.32)	 (4.75)	 (26.30)
อัตรากำาไรสุทธิ	(%)	 0.79	 (0.39)	 (26.72)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 0.62	 (0.25)	 (15.55)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์(%)	 0.70	 (0.48)	 (10.08)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.72	 0.28	 0.30		
 ข้อมูลต่อหุ้น
กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 0.01	 (0.01)	 (0.33)
เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	 -		 -		 -	
มูลค่าหุ้นตามบัญช	ี(บาท)	 1.97	 1.97	 1.96	

Àหน่วย : พันบาท

Unit : Thousand Baht

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

(ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์)
ประธานกรรมการ 

	 แนวโน้มของธุรกิจบริการด้านไอทีในปัจจุบัน	เป็นการบริการเพื่อตอบสนองการทำางานที่มีความสามารถในการทำางานแบบเคลื่อนที	่การ
ประมวลผลแบบคลาวด	์เทคโนโลยีเครือข่ายสังคมออนไลน์	และข้อมูลขนาดใหญ	่ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม	เทคโนโลยีใน
ตลาดและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น	 ทำาให้บริษัท	 อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 กำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจ	 โดยเน้นการให้บริการ
ตอบสนองธุรกิจของลูกค้าบนในลักษณะเป็น	Infrastructure	as	a	service	provider	นอกจากนี้	ยังปรับกระบวนการดำาเนินงานให้มีความ
คล่องตัว	เพื่อ	เพิ่มขีดความสามารถในการดำาเนินธุรกิจ	และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันในตลาดได้	ภายใต้ภารกิจที่จะสร้างองค์กรให้สามารถ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว
	 ในปทีีผ่า่นมา	บรษิทั	อนิเทอรเ์นต็ประเทศไทย	จำากดั	(มหาชน)	กำาลงักา้วเขา้สูท่ศวรรษใหมใ่นการเตบิโต	บรษิทัฯ	ได้มกีารวจิยัและพฒันา
บรกิารใหม่ๆ 	ทีม่มีลูคา่เพิม่สงูขึน้	เพือ่เพิม่สว่นแบง่ทางการตลาดและสรา้งรายได	้ใหแ้กบ่รษิทัเพิม่ขึน้ในอนาคต	ควบคู่กบัการเพิม่ประสิทธภิาพ
การให้บริการ	และลดต้นทุนต่างๆ	อย่างจริงจัง	เพื่อผลประกอบการ	ที่ดีของบริษัทฯ	ภายใต้นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ส่งผลให้บริษัท
มีรายได้สูงขึ้น	26%	มีกำาไรขั้นต้นสูงขึ้น	32%	และ	มีกำาไรสุทธิสูงขึ้น	345%จาก	ปี	2555

สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

 (นางมรกต กุลธรรมโยธิน)
กรรมการผู้จัดการ

	 ไอเนต็ใหค้วามสำาคญักบัทรพัยากรบคุคลและสง่เสรมิการพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	การเตรยีมความพรอ้มของบรษิทัเพือ่เพิม่ขดีความสามารถซึง่
ไม่ได้จำากัดเพียง	เชิงนโยบายและทีมผู้บริหารเท่านั้น	บริษัทฯ	ยังได้ดำาเนินการสร้างเสริมประสิทธิภาพและเริ่มปลูกฝังพนักงานในทุกระดับให	้
มองไปขา้งหนา้ในทศิทางเดยีวกนั	รวมทัง้การใหข้อ้มลูขา่วสารทีท่นัตอ่เหตกุารณแ์กพ่นกังาน	และให้ความใสใ่จตอ่การดแูลสงัคม	ชมุชน	สภาพ
แวดล้อม	 ตลอดจนให้ความสำาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย	ตามหลักการความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ	 (Corporate	 Social	
Responsibility)	ด้วย	การดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	เพื่อนำาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จอย่างยั่งยืน
		 ในโอกาสนี้ขอขอบคุณ	คณะผู้บริหารของไอเน็ตที่สามารถบริหารธุรกิจของบริษัทในปี	 2556	 ให้มีการเติบโตอย่างน่าพอใจ	และพนักงาน
ทุกท่านสำาหรับความทุ่มเทความอุตสาหะและเป็นกำาลังสำาคัญในการมีส่วนร่วมในการขยายธุรกิจ	รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	คณะกรรมการ
บริษัททุกท่าน	 จะพยายามอย่างเต็มท่ีท่ีจะนำาพาบริษัทฯให้ก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	 และร่วมกันขยายธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป	
และขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นสำาหรับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นใน	ศักยภาพของไอเน็ตที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ	ตลอดมา
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

1.	 ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	
	 ประธานกรรมการ	
	 และประธานกรรมการบริหาร
2.		 ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล
	 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร		
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง			 	
	 และที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมิน	 	
	 ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
3.		 นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร
		 กรรมการ
4.		 ดร.มนต์ชัย	หนูสง
	 กรรมการ
5.	 นางสาวธันวด	ีวงศ์ธีรฤทธิ์
  กรรมการ	และกรรมการประเมินผล	 	
	 การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
6.	 นายอนิรุทธ์	หิรัญรักษ์
  กรรมการ

คณะกรรมการ

123 4 56
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

7.		 ศ.กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย
	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการ		
	 ตรวจสอบ
8.	 นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์
  กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหา	
	 และกำาหนดค่าตอบแทน	
	 และกรรมการตรวจสอบ
9.	นายสหัส	ตรีทิพยบุตร
  กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 และกรรมการสรรหาและกำาหนด
	 ค่าตอบแทน
10.	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ
  กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการ	 	
	 บริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบ
11	 นางมรกต	กุลธรรมโยธิน
 กรรมการ	กรรมการบริหาร	
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
	 และรักษาการเลขานุการบริษัท

7 8 9 10 11
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

ผู้บริหารบริษัท

12 34

1.	 นางมรกต	กุลธรรมโยธิน
 กรรมการผู้จัดการ
2.		 นายวัลล์ชัย	เวชชีวะดำารงค์
 รองกรรมการผู้จัดการ
3.		 นายศักดิ์นนท์	กังสัมฤทธิ์
 ผู้อำานวยการอาวุโส
4.		 นางสาวมนัสนันท์	นิยมสุขนิรันดร์
	 ผู้อำานวยการ
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การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญ
ของบริษัทในปี 2556



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

วิสัยทัศน์ (Vision) 
	 -	 เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน	ICT	ชั้นนำา	มีความน่าเชื่อถือ	มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

ภารกิจ (Mission)
	 -	 มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้าโดยการนำาเสนอบริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพใน

ระดับมาตรฐานสากล	สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ	ด้วยราคาเป็นธรรม
	 -	 ดำาเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน	
	 -	 เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม	ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

คุณค่าหลัก (Core Value)
	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็น
โอกาสทางธุรกิจ	 โดยคำานึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของบริษัทเพื่อสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่าหลัก	 4	 ประการ	
ดังนี้
	 1.	 นวัตกรรม	 (Innovation)	 เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิดเพื่อพัฒนาทางออกที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการ

ของลูกค้าได้ดีขึ้น	 นวัตกรรมมีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดีขึ้น	 แต่ยังรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย	นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของบริษัททุกคน

	 2.	 ความเป็นกลาง	 (Neutral)	 เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น	 ลูกค้า	 พนักงาน	
พันธมิตร	คู่ค้าและสังคมไทยโดยรวม	บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

	 3.	 ความกระตือรือร้น	 (Energetic)	 เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ของบุคลากร	กิจการของบริษัท
ประสบความสำาเร็จโดยการสื่อสาร	 แลกเปล่ียนความคิดเห็น	 การทำางานทั้งร่วมกันและกับลูกค้า	 มีความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ
ตลอดเวลา	เพือ่ตอบสนองกบัลกูคา้ทัง้ภายในและภายนอกดว้ยความรูส้กึกระตอืรอืลน้	ทำางานตรงตามเวลาทีก่ำาหนดอยา่งต่อเนือ่ง
และทำาให้มั่นใจว่า	การดำาเนินภารกิจของเราจะเสร็จอย่างรวดเร็ว	 เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในปัจจุบัน
และในอนาคต	

	 4.	 ความซือ่สตัยเ์ชือ่ถอืไดแ้ละการยดึมัน่ในคณุธรรม	(Trustworthy)	บคุลากรของบรษิทัปฏบิตัตินอยา่งมอือาชพีทีม่คีวามซือ่สตัย	์รบั
ผิดชอบ	มีจริยธรรม	และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี	บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง	เราเชื่อว่าการทำาธุรกิจอย่างตรง
ไปตรงมากส็ามารถนำาพาองคก์รไปสูค่วามสำาเรจ็ได	้บรษิทัปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยความเปน็ธรรมตามหลกัของการแขง่ขนั
เสรีซึ่งจะนำาประโยชน์สู่ผู้บริโภค

วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

	 บริษัทมีศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	(Internet	Data	Center	:	IDC)	ให้บริการอยู่	2	แห่ง	คือ	ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร	์และอาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร	์เพือ่สามารถใหบ้รกิาร	IDC	ไดอ้ยา่งครบวงจรอยา่งปลอดภยัและมเีสถยีรภาพ	และยงัสามารถใหบ้รกิาร	Managed	
Services	ได้	ในปี	2556	บริษัทได้ดำาเนินการปรับปรุงศูนย์	INET	IDC	ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้บริการแล้ว	
โดยใช้เทคโนโลยีทีช่่วยปลอดฝุ่นและประหยดัพลงังาน	(clean	and	green)	ตามมาตรฐาน	ISO	14644	และระบบควบคมุความปลอดภยั
ภายในแบบ	Centerline	Management	ที่แสดงผลในรูป	3	มิติ	รวมถึงมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติการตามหลักแผนการให้บริการ
ธุรกิจอย่างต่อเน่ือง	(Business	Continuity	Planning	:	BCP)	ด้วยความร่วมมือจากผู้นำา	IT	ด้าน	Network	จาก	บริษัท	ซิสโก้	ซิสเต็มส์	จำากัด	
และด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จาก	บริษัท	ฮิวเลตต	์-	แพคการ์ด	(ประเทศไทย)	เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการของบริษัทอยู่บนศูนย์ข้อมูลที่
ทนัสมยั	ไดม้าตรฐาน	มีระบบสำารองขอ้มลูซึง่กนัและกนัดว้ยระบบเครอืขา่ยทีเ่ขม้แขง็	สามารถใหบ้รกิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งโดยไมห่ยุดชะงัก
	 ในปี	2556	บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27001	:	2005	สำาหรับการให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	ที่อาคารบางกอกไทย	ทาวเวอร์	และอาคารไทยซัมมิท	ทาวเวอร์	
	 และในปนีี	้ศนูยข์อ้มลูอนิเทอรเ์นต็	ท่ีอาคารบางกอกไทย	ทาวเวอร	์ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานดา้นความมัน่คงปลอดภยัตามมาตรฐาน	
ISO/IEC	 27001	 :	 2005	 บริการคลาวด์เป็นรายแรกของประเทศไทยอีกด้วย	 และเพื่อให้ลูกค้ามีความเช่ือม่ันในบริการที่บริษัทมีให้แก่
ลูกค้า	ทางบริษัทได้ดำาเนินการขอการรับรองมาตรฐาน	 ISO/IEC	20000-1	 :	 2011	 เป็นที่เรียบร้อยและจะได้รับใบประกาศในปี	 2557	 
ต่อไป
	 นอกจากนีท้างบรษิทัฯไดป้รบัเปลีย่นกลยทุธ	์และโครงสรา้งของบรษิทัเพือ่เปน็การลดคา่ใชจ้า่ยทีม่ากกวา่กอ่ใหเ้กดิรายได	้ทางบรษิทัฯ
จึงตัดสินใจปิดสาขาในต่างจังหวัดลงทั้งหมด	7	สาขา	
	 ในด้านความร่วมมือกับพันธมิตรกับบริษัท	ทรานแซคชั่น	เน็ตเวิร์ค	เซอร์วิสเซส	จำากัด	ผู้ให้บริการเครือข่ายชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต
ระดับโลก	ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน	PCI	DSS	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ได้นำาระบบนี้มาให้บริการในประเทศไทย	ส่งผลให้ลูกค้าธนาคาร
ของบรษัิทฯไดใ้ชบ้รกิารเครอืขา่ยชำาระเงนิผา่นบตัรเครดติทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน	PCI	DSS	ทนัทดีว้ยระบบเครอืขา่ยรบัชำาระเงินผา่น
บัตรเครดิตที่ได้มาตรฐาน	PCI	DSS	ทำาให้บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากบริษัท	อเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	(AMEX)	ผู้ให้บริการชำาระเงินผ่าน
บัตรเครดิตอเมริกัน	เอ็กซ์เพรส	ครอบคลุมทั่วโลก	ที่เลือกใช้บริการระบบเครือข่ายของบริษัทฯในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญของบริษัทในปี 2556
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
	 บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น	2	ลักษณะดังนี้

1. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำาหรับธุรกิจ (Full Internet Access for Business)
	 บรษิทัดำาเนนิธรุกจิเปน็ผูใ้หบ้รกิารเชือ่มตอ่อนิเทอรเ์นต็ดว้ยความเรว็ทีห่ลากหลาย	มพีืน้ทีใ่หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ครอบคลมุทกุจงัหวดั	
ทำาใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถเชือ่มตอ่เขา้สูเ่ครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ไดท้ัว่ประเทศ	บรกิารอนิเทอรเ์นต็นีส้ามารถเชือ่มตอ่ไดผ้า่นทกุชอ่งทางสือ่สาร	
ไดแ้ก	่เชือ่มผา่นโครงขา่ยอนิเทอรเ์นต็บรอดแบนด์	สายวงจรเช่า	(Leased	Line)	โครงขา่ย	MetroLAN	ทีเ่ช่ือมโยงเครอืขา่ยภายในสำานกังาน
บนอาคารชั้นนำาใจกลางกรุงเทพมหานคร	ด้วยความเร็วตั้งแต่	10	Mbps	บนโครงข่าย	Fiber	Optic	ขนาด	10	Gbps.	บริษัทมุ่งเน้นการให้
บรกิารทีม่คีณุภาพและเสถียรภาพสงู	มกีารบรหิาร	Bandwidth	ใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของลกูคา้	สามารถตรวจสอบสถานะการใช้
งานแบบ	Real	Time	ได้ตลอดเวลา	พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค	ตลอด	24	ชั่วโมงทุกวัน	ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและ
เลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร	

2. บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Solutions)
 2.1 บริการ Internet Data Center (IDC) INET IDC	เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำาหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ	ที่ต้องการ
นำาเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย	 Internet/Intranet	 ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ	 (Public	 Network)	 และเครือข่ายส่วนบุคคล	 (Private	
Network)	มีบริการในรูปแบบต่างๆ	เช่น	
	 •	 Business	 Continuity	 Planning	 /	 Disaster	 Recovery	 Center:	 ศูนย์สำารองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐานข้อมูลอย่างมี

ประสทิธภิาพและปลอดภยั	ดว้ยพืน้ทีก่ารทำางานสำารองพรอ้มอนิเทอรเ์นต็และอปุกรณอ์ำานวยความสะดวก	และรองรบัการทำางาน
ของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน	เช่นวิกฤตนำาท่วม

	 •	 INET	Security	Center:	ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบ	IT	พร้อมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร	์(Log	
Management)	ที่สอดรับกับ	พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร	์พ.ศ.	2550	ซึ่งครอบคลุมทุกความต้องการ
และงบประมาณขององค์ทุกระดับ	 นอกจากนี้ยังมีผู้เช่ียวชาญด้านการรักษาความปลอดภัย	 และด้าน	 IT	 คอยให้คำาปรึกษาและ
ช่วยเหลือ	เมื่อมีการบุกรุกระบบ

	 •	 Dedicated	 Server	 :	 การบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์	 สำาหรับองค์กรท่ีต้องการความเป็นส่วนตัว	พร้อมแผนเช่าซ้ือเซิร์ฟเวอร์ท่ีหลาก
หลาย

	 •	 Co-Location:	บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์	สำาหรับองค์กรท่ีต้องการความเป็นส่วนตัวนำาเคร่ืองท่ีมีอยู่แล้วมาฝากในพ้ืนท่ีท่ีจัดไว้
	 ศูนย์	 IDC	ของบริษัททั้ง	2	แห่ง	คือ	ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์	และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์	มีการสำารองระบบเครือข่ายกัน
ระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ	 Full	 Redundancy	 ด้วย	Metro	 Ethernet	 Ring	 ขนาด	 10	Gbps.	 พร้อมกับระบบรักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	และมีบริการอำานวยความสะดวกครบวงจรตลอด	24	ชั่วโมง	 สำาหรับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำา
ของประเทศตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำาธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมจำานวน
มาก	รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย
 2.2 บรกิาร Cloud Services เปน็บรกิารการใชท้รพัยากรคอมพวิเตอรร์ว่มกนัผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยั
ที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน	ISO27001:2005	แบ่งเป็น	3	ประเภท	ดังนี้	
	 •	 Infrastructure	as	a	Service	(IaaS)		เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้าน	IT	
	 •	 Platform	as	a	Service	(PaaS)	เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำา	Application	มาทำางานอยู่บนระบบนี	้โดยจะช่วยให้ผู้

บริการใช้ไม่ต้องลงทุนทางด้าน	Hardware	และ	Software	
	 •	 Software	as	a	Service	(SaaS)	จะเป็นการให้บริการทางด้าน	Application	เช่น	Email	on	Cloud,	Antivirus	เป็นต้น
 2.3 บริการ EDC Network Pool	เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องรับชำาระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อธนาคารกับร้านค้าผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ	อาทิ	โทรศัพท์พื้นฐาน	โทรศัพท์เคลื่อนที	่และอินเทอร์เน็ต	ทำาให้สามารถทำาธุรกรรมผ่านบัตรเครดิต
ได้อย่างปลอดภัย	คล่องตัวในทุกพื้นที่ทั่วไทย	ในปี	2555	บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท	ทรานแซคชั่น	เน็ตเวิร์ค	เซอร์วิสเซส	จำากัด	
(TNS)	ผูน้ำาดา้นการใหบ้รกิารการชำาระเงนิระดบัโลก	เพือ่พฒันามาตรฐานการใหบ้รกิารเพือ่รองรบัรปูแบบและกฎเกณฑใ์หมจ่ากองค์กรการ
เงินระดับสากลที่กำาหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน	PCI	DSS	ให้ทุกองค์กรที่เก็บรักษา	ประมวลผล	หรือส่งต่อข้อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์	
มีการดูแลเครือข่ายและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มั่นคงปลอดภัย	เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร	รวมถึงมีระบบสำารอง
ข้อมูล	(Backup	Switching)	ที่มีความเสถียรภาพและความมั่นคงสามารถทำางานแทนระบบหลักได้ทันทีตลอด	24	ชั่วโมง
 2.4 บริการ Software Services	 เป็นบริการ	online	application	สำาหรับลูกค้า	 เช่น	ระบบรับสมัครงาน	online	 recruitment	
บริการ	mail	services	เป็นต้น	

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำากัด
	 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท	แมนดาลา	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด	เป็นบริษัทย่อย	มีทุนจดทะเบียน	10	ล้านบาท	แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน	1	ล้าน
หุน้	มลูคา่หุน้ละ	10	บาท	โดยบรษิทัเข้าถอืหุน้จำานวนรอ้ยละ	99.99	มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ดำาเนนิการใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็ซึง่หมายถงึการให้
บริการการเข้าถึงเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ใด	ๆ 	ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลกและมีการสื่อสาร
ข้อมูลโดยใช้มาตรฐานอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลร่วมกัน	รวมทั้งบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริการ

	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัท	แมนดาลา	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	มีรายนามดังต่อไปนี้

	 1.	นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	 	 ประธานกรรมการ
	 2.	นายทรงศักดิ์	ทนุบำารุงสาสน์	 	 กรรมการ
	 3.	นางสาวพรทิพย์	วชิรางกูร	 	 กรรมการ

สิทธิใบอนุญาตการให้บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำากัด
	 บริษัท	แมนดาลา	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด	เป็นบริษัทย่อยของบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ประกอบธุรกิจให้บริการ
อินเทอร์เน็ต	โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต	ิ(กทช.)	ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
แบบที่หนึ่ง	คือ	เป็นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง	(เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่นๆ)	ทั้งนี้	ได้รับ
ใบอนุญาตตั้งแต่วันที่	16	กุมภาพันธ์	2549	ปัจจุบันได้รับการต่ออายุจนถึงวันที่	15	กุมภาพันธ	์2565

การลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

กิจกรรมเพื่อสังคม

ด้านสังคม
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำาวันของสังคมสมัยใหม่	 โดยเฉพาะ
การใชง้านในเดก็และเยาวชน	บรษิทัดำาเนนิการสนบัสนนุการใชอ้นิเทอรเ์นต็อยา่งปลอดภยัและสรา้งสรรคด์ว้ยใหก้ารสนบัสนนุการทำางาน
ของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	(www.inetfoundation.or.th)	อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา	10	ปี	ในการดำาเนินกิจกรรมส่ง
เสริมการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลาง	ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	โดยเฉพาะในชนบท	ชุมชน	และ
ผู้ด้อยโอกาส	ให้สามารถเรียนรู้	คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี	้ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น	
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยได้ร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตพัฒนาไทย	 จัด
กิจกรรม	“ปลูกใจ ปลูกป่า ปลูกต้นกล้าความดี”	ปลูกป่าชายเลนที่จังหวัดสมุทรสาคร	นอกจากนี้ได้บริจาคกางเกงแก้วให้แก่ทีมอาสา
ดุสิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนำาท่วมที่จังหวัดปราจีนบุรี

ด้านการศึกษา
	 บริษัทได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ	 และองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชม	 INET	 Data	 Center	 หรือบริการศูนย์ข้อมูล
คอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำาคัญของการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลก	พร้อมทั้งเรียนรู้การดำาเนินงาน
ของบริษัท	โดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัท	อาทิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	สำานักงานปลัดกระทรวง
ยุติธรรม	และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ฯลฯ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

การตลาดและสภาวะการแข่งขัน

กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
ทิศทางธุรกิจ
	 บรษัิทไดด้ำาเนนิการตามทศิทางองคก์รและกลยทุธธ์รุกจิทีก่ำาหนดไวอ้ยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่ใหบ้รรลุเปา้หมายระยะสัน้และระยะยาวในการ
เปน็ธรุกจิใหบ้รกิารดา้นอนิเทอรเ์นต็ช้ันนำา	อยา่งไรกต็ามการเปลีย่นแปลงดา้นสภาพแวดลอ้ม	เทคโนโลยใีนตลาดและการแขง่ขนัทีร่นุแรง
มากขึน้	ไดส้ง่ผลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิของบรษิทั	ทำาใหบ้รษิทัไดป้รบัแนวทางการใหบ้รกิารไปเปน็	ผู้ใหบ้รกิารโครงสรา้งพืน้ฐานดา้น	
ICT	(	Infrastructure	as	a	Service	Provider)	ปรับกระบวนการดำาเนินงานให้มีความคล่องตัว	เพื่อให้มีขีดความสามารถในการดำาเนิน
ธรุกจิเพิม่ขึน้และมตีน้ทนุทีส่ามารถแขง่ขนัในตลาดได	้และเพือ่เตรยีมความพรอ้มสำาหรบัการเตบิโตและการสรา้งองคก์รใหแ้ขง็แกรง่และ
ยั่งยืนสำาหรับการแข่งขันในระยะถัดไป
	 บรษัิทไดท้ำาการวเิคราะหส์ภาวะแวดลอ้มและการแขง่ขนัทีม่ผีลกระทบตอ่การดำาเนนิธรุกจิขององคก์รทัง้ภายในและภายนอกแลว้	ได้
กำาหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่เข้มข้นและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 และนำาไปสู่การบรรลุเป้า
หมายในการดำาเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ
	 กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจที่จะนำามาใช้เพื่อให้บริษัทฯ	สามารถบรรลุเป้าหมายได	้
	 1.	 เน้นการให้บริการ	 Cloud	 โดยเฉพาะ	 Server,	 Storage	 ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ให้ความสำาคัญกับคุณภาพการให้บริการ	 เช่น

กลุ่มสถาบันการเงิน	กลุ่มบริษัทขนาดใหญ่
	 2.	 ร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ	Internet	Broadband	(FTTX)	

ภาวะการแข่งขัน
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการไอซีที
	 ภาวะเศรษฐกจิชว่งป	ี2556	–	2557	อยูใ่นชว่งชะลอตวั	จากขอ้มลูของสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาติ	ประเมนิวา่เศรษฐกจิ
ไทยปี	2557	จะขยายตัวที่ระดับ	4-5%	โดยมีปัจจัยหลักที่สนับสนุนได้คือการส่งออก	ประกอบการค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง	สำาหรับการ
บริโภคเอกชน	จะขยายตัว	2.7%	เพิ่มจากปี	2556	ที่ขยายตัวเพียง	0.8%	แต่ก็ไม่สามารถกระตุ้นได้มาก	เพราะประชาชนมีกำาลังซื้อลด
ลง	อย่างไรก็ตาม	เนื่องจากบริการ	infrastructure	ของบริษัท	เป็นส่วนที่จะช่วยองค์กรลดค่าใช้จ่าย	เปลี่ยนการลงทุนด้วยจำานวนเงินสูง	
เปน็การเชา่ใชร้ายเดอืน	ทำาใหส้ามารถดำาเนนิธรุกจิไปไดด้ว้ยตน้ทนุทีต่ำาลง	จงึเปน็โอกาสทีจ่ะนำาเสนอบรกิารตา่งๆในภาคเอกชนในป	ี2557
จากสถานการณ์ภัยพิบัติอันไม่คาดฝัน	 ทั้งจากภัยธรรมชาติและการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง	 2-3	 ปีที่ผ่านมา	 และมีโอกาสจะเกิดอีกใน
อนาคต	ทำาให้องค์กรต่างๆ	มีความตื่นตัวเรื่องการบริหารจัดการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง	(Business	Continuity	
Management)	โดยเฉพาะระบบ	IT	และข้อมูลสำาคัญ	ทำาให้บริษัทมีโอกาสที่จะนำาเสนอบริการ	DR	site	(Disaster	Recovery	Site)	และ
บริการ	BCP	บนศูนย์	IDC	ที่ได้มาตรฐานของบริษัท
	 แนวโน้มเทคโนโลยีของโลกเข้าสู่การใช้	Mobile	 Internet	 ด้วย	Mobile	Device,	Mobile	Applications	 รวมทั้งในประเทศไทย	
เนื่องจากการประมูล	3G	และจะประมูล	4G-LTE	ในอนาคตอันใกล	้ส่งผลให	้จำานวน	Subscribers	ที่ใช้	Mobile	Data	จะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	จากการสำารวจตลาดของเนคเทค	คาดว่าสัดส่วน	Smart	Phone	จะคิดเป็น	78%	ของโทรศัพท์ทั้งหมด	ซึ่งส่งผลให้ฝัง	Supply	
คือผู้ให้บริการ	Application,	e-Commerce,	Content	ต่างๆ	ต้องปรับตัวเข้าสู่การให้บริการ	On	Cloud	อยู่บนศูนย	์IDC	ที่มีเครือข่าย
เชื่อมต่อขนาดใหญ่ที่มีเสถียรภาพ	อันเป็นโอกาสของบริษัทที่จะให้บริการ	Infrastructure	as	a	Service	ให้กับตลาดกลุ่มนี้
	 จากการประมลูดจิติอลทวีแีละการใหบ้รกิาร	IPTV	ทีเ่ตบิโตรบักบัเทคโนโลย	ีBroadband	ทีพ่ฒันามากจนสามารถสง่ขอ้มลูได้สงูมาก
เป็น	Gbps	และ	life	style	ที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม	่ทำาให้เกิดความต้องการบริโภค	 Internet	ถึงบ้านด้วยความเร็วสูง	มีเสถียรภาพ	
ด้วยเทคโนโลยี	FTTX	(Fiber	To	The	X)	บริษัทเล็งเห็นโอกาสที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตร่วมกับพันธมิตรผ่านเครือข่ายความเร็วสูงไปยัง
ที่อยู่อาศัยในตลาด	mass	โดยอาศัยจุดแข็งของบริษัทที่มีประสบการณ์	ความชำานาญในการให้บริการอินเทอร์เน็ตมาอย่างยาวนาน	 

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท 
	 เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัทที่วางไว	้จึงได้กำาหนดกลยุทธ์การแข่งขัน	ดังนี้	
	 •	 ใช้แนวทาง	Customer	Centric	เพื่อนำาเสนอขายบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มธุรกิจ
	 •	 เน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ	เชื่อถือได้	จากทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ	ภายใต้ราคาที่แข่งขันได้
	 •	 ร่วมมือกับพันธมิตรร่วมให้บริการที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า
	 •	 ปรับกลยุทธ์การทำาธุรกิจ	มุ่งเน้นให้บริการคุณภาพ	สร้างผลกำาไรให้กับองค์กร	มีโอกาสขยายบริการเพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองการทำา

ธุรกิจของลูกค้า	มากกว่าลูกค้ารายย่อย
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การทำาตลาดในปีที่ผ่านมา และช่องทางการจำาหน่าย
	 ในป	ี2556	บรษัิททำาการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง	นำาเสนอบรกิารไปยงักลุม่ลกูคา้เปา้หมายแตล่ะกลุม่	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่สนิคา้และบรกิาร
ของบริษัทสามารถช่วยลูกค้าทำาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	และทำาได้การขายผ่านพนักงานขายของบริษัท

เปรียบเทียบคู่แข่งขันในภาพรวม
	 •	 ตลาด	Internet	Access	และการใหบ้รกิารเฉพาะการเชือ่มตอ่	Network	เป็นตลาดทีม่กีารแขง่ขนัสงูมาก	เน่ืองจากผู้ใชม้องวา่ไมม่ี
ความแตกต่าง	สามารถเปลี่ยนไปใช้รายใหม่ได้อย่างง่าย	ผู้ที่มีความได้เปรียบมากคือ	Network	Provider	ที่มีโครงข่ายเอง	ทำาให้สามารถ
ทำาต้นทุนที่ตำาได้	กลยุทธ์คือการบริหารจัดการต้นทุนให้ตำาที่สุด	และการนำาบริการ	Access	เป็นหนึ่งใน	Solution	ที่ให้บริการลูกค้า	
	 •	 ตลาด	IDC	บริษัทมุ่งเน้นให้บริการในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการศูนย	์IDC	ที่ทันสมัย	ได้มาตรฐาน	ISO/IEC	27001:2005	Data	Center	
Management	สามารถประหยัดพลังงาน	ทำาให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ยืนยาว	ตั้งอยู่บนเครือข่ายขนาดใหญ่	มีเสถียรภาพ	ซึ่งมีผู้ให้
บริการน้อยราย	บริษัทมีข้อได้เปรียบเนื่องจากมีศูนย์	IDC	ที่ได้มาตรฐานสูง	2	แห่ง	พร้อมให้บริการทันที	ทำาให้ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ทันที	
	 •	 ตลาดการให้บริการ	Cloud	Computing	กระแสของ	Cloud	ได้เริ่มในต่างประเทศมากว่า	5	ปีแล้ว	แต่ในประเทศไทย	เริ่มมีการ
ให้บริการ	Cloud	อย่างจริงจังประมาณปี	2555	โดยบริษัทจัดเป็นผู้บุกเบิกในการให้บริการ	Public	Cloud	รายแรกๆของประเทศ	โดย
เฉพาะเป็นบริการด้วย	 Platform	ที่มีคุณภาพสูง	 บริการมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 ตลาดที่บริษัทมุ่งเน้นคือการให้บริการ	 Cloud	ที่ได้
มาตรฐาน	ผ่านการรับรองคุณภาพการบริการ	ISO/IEC	27001:2005	Cloud	Service	และอยู่บนศูนย	์IDC	ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
การบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศ	ISO/IEC	27001:2005	

จำานวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน
	 ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท	มีจำานวนบริษัทที่จัดว่าเป็นคู่แข่งขันของบริษัทประมาณ	5	บริษัท	 โดยเมื่อเทียบกับบริษัทที่จัดว่า
เป็นคู่แข่งขันของบริษัทแล้ว	บริษัทจัดว่าเป็นบริษัทขนาดกลางในกลุ่มคู่แข่งขัน	แต่บริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

รายละเอียดของรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป
    งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
    ปี 25561/ ปี 25551/ ปี 25541/

    ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %
	1.	บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	 	(Access	Business)	 98.4	 25.44	 94.4	 29.44	 130.25	 41.6	
	2.	บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
	 	สารสนเทศและการสื่อสาร
	 	(Business	Solutions)	2/	 280.5	 72.56	 207	 64.56	 171.45	 54.76
	 	รวมรายได้จากการดำาเนินงาน	 378.9	 98	 301.4	 94.00	 301.7	 96.37
	3.	รายได้อื่น	3/	 7.7	 2	 19.2	 6	 11.37	 3.63
	 	รายได้รวม	 386.6	 100	 320.6	 100	 313.07	 100
	4.	ส่วนแบ่งผลกำาไรในบริษัทร่วม	4/	 6.4	 4.2	 16	 5	 10.82	 3.46

โครงสร้างรายได้

หมายเหต ุ : 1/ งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำากัด

  2/ รายได้จากบริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(Business solutions) หมายถึง รายได้
จากการดำาเนินงานนอกเหนือจากการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) ได้แก่ รายได้จากบริการศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต(IDC) รายได้บริการ cloud services รายได้บริการ EDC Network Pool  รายได้บริการ software 
services  และรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  3/ รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น 

  4/ บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำาไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จำากัด
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

1. ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
	 ภายหลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ได้ออกประกาศหลัก
เกณฑแ์ละวธิกีารจดัเกบ็รายไดเ้พือ่นำาไปใช้ในการจดัใหม้บีรกิารโทรคมนาคมพืน้ฐานโดยทัว่ถงึและบรกิารเพือ่สงัคม	เมือ่เดอืนพฤษภาคม	
2555	โดยกำาหนดใหผู้ใ้หบ้รกิารทีม่รีายไดส้ทุธสิงูกวา่	20	ลา้นบาทมหีนา้ทีต่อ้งนำาส่งรายไดใ้หแ้กก่องทนุวจิยัและพฒันากจิการกระจายเสยีง	
กจิการโทรทศัน	์และกจิการโทรคมนาคมเพือ่ประโยชนส์าธารณะในอตัรารอ้ยละ	3.75	ตอ่ป	ีของรายไดส้ทุธทิำาใหผู้ใ้หบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็
มภีาระตน้ทนุการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้	นอกจากนัน้	กสทช.ยงัไดอ้อกประกาศเรือ่งค่าธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบกจิการโทรคมนาคม	พ.ศ.
2555	สาระสำาคัญคือ	กำาหนดให้ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมซึ่งรวมถึงผู้รับใบอนุญาตให้บริการอินเทอร์เน็ตจะต้องชำาระ
ค่าธรรมเนียมรายปีจากรายได้จากการประกอบกิจการโทรคมนาคม	ซึ่งรวมถึงการให้บริการอินเทอร์เน็ตด้วย	 โดยจัดเก็บในลักษณะขั้น
บันไดแบบอัตราก้าวหน้า	กล่าวคือ	หากมีรายได้จากการให้บริการโทรคมนาคมมาก	จะต้องชำาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสูงตามรายได้ที่
เกดิขึน้	ซึง่จะทำาใหผู้ใ้หบ้รกิารกจิการโทรคมนาคม	รวมถงึผู้ใหบ้รกิารอนิเทอรเ์นต็รายเล็กมตีน้ทนุการใหบ้รกิารเพิม่ขึน้	เพราะเป็นลกัษณะ
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมตามรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ	
	 อย่างไรก็ตาม	นอกจากบริการอินเทอร์เน็ตแล้ว	 บริษัทยังให้บริการ	 ICT	ครบวงจร	 ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ใกล้เคียงกัน	 และมีแนวโน้ม
เติบโตสูงกว่าการให้บริการอินเทอร์เน็ต

2. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
	 เทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 เกิดการหลอมรวมระหว่างเครือข่ายและ
สารสนเทศ	เช่น	broadband	Internet,	mobile	Internet,	social	network,	cloud	computing,	data	center	and	BCP	บริษัทฯมี
การติดตาม	ศึกษาเทคโนโลยีต่างๆอย่างต่อเนื่อง	เพื่อนำามาพัฒนาเป็นบริการรูปแบบใหม่ๆ	ที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า	โดยต่อยอดจาก
บริการหลักของบริษัท

3. ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดำาเนินธุรกิจที่แข่งขันกันเอง
	 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่	คือ	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	(“กสท”)	และ	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	(“ทีโอที”)	
ซึ่งแต่ละบริษัทดังกล่าวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ	16	ของทุนจดทะเบียน	และเรียกชำาระแล้วของบริษัท	โดย	กสท	และ	ทีโอที	ได้ส่ง
กรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท	ขณะนี้ทั้ง	กสท	และทีโอที	ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิง
พาณชิยแ์กบ่คุคลทัว่ไปดว้ยเช่นกนั	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัไดด้ำาเนนิการปอ้งกนัโดยกำาหนดแนวทางการกำากบัดแูลทีด่	ี(Code	of	Conduct)	
เกี่ยวกับการรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัท	และการกำาหนดให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่มีส่วนได้
เสียดังกล่าวไว้ในระเบียบของบริษัท	 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบข้อกำาหนดตามระเบียบดังกล่าวแล้ว	 ซ่ึงกรรมการทุก
ทา่นไดร้บัการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้และไดช้ีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์อ่นเขา้รบัตำาแหนง่ตามพระราช
บัญญัติบริษัทมหาชน	นอกจากนี	้บริษัทกับทั้ง	กสท	และทีโอที	ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในการให้บริการลูกค้าร่วม
กัน	เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง	

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่ดำาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกำาหนดผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
จากหน่วยงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	 กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	 ซึ่งจะมีการออกประกาศ	
ระเบียบเพื่อกำากับดูแลทั้งในด้านโทรคมนาคมและกิจการกระจายเสียงอย่างต่อเนื่อง	บริษัทฯ	 จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมาย	และการวางนโยบายจากภาครัฐ	ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
โครงการใหมข่องบรษิทัฯ	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯ	ไดใ้หค้วามสำาคัญกบัการศึกษาขอ้กฎหมายตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งละเอยีดกอ่นการตดัสนิ
ใจลงทุน	รวมถึงการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ	เหล่านี้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา	เพื่อให้สามารถกำาหนดแผนการ
พัฒนาโครงการได้อย่างเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ

5. ความเสี่ยงจากการการให้บริการลูกค้าราชการ
	 บริษัทฯ	มีลูกค้าจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจประมาณ	30%	ในช่วงสภาวะเหตุการณ์การเมืองที่ผ่านมา	ส่งผลต่อการดำาเนินงานของ
หนว่ยงานรฐั	อนัจะส่งผลกระทบตอ่ผลการดำาเนนิงานและฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯบางสว่น	อยา่งไรกต็าม	บรษิทัฯไดว้างแผนกระจาย
ฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าเอกชนมากขึ้น

ปัจจัยความเสี่ยง
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

 ลำาดับที ่ ชื่อ/สกุล จำานวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (%)
	 1	 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ 42,500,000	 17.00
	 2	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	 40,000,000	 16.00
	 3	 บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	 40,000,000	 16.00
	 4	 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด	 7,550,500	 3.02
	 5	 นายธวัชชัย	ตันติพจน์	 4,876,000	 1.95
	 6	 ABN	AMRO	NOMINEES	SINGAPORE	PTE	LTD	 3,600,000	 1.44
	 7	 นางอรพรรณ	มายะการ	 3,400,000	 1.36
	 8	 นายธนบด	ีฮุ่นตระกูล	 3,000,000	 1.20
	 9	 นายเจริญ	ศศิลักษณานุกุล	 2,989,200	 1.20
	 10	 นายพรชัย	คูวิวัฒนชัย	 2,591,400	 1.04

ที่มา : รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557  จัดทำาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์   (ประเทศไทย) จำากัด

ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR) 
	 ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2557	บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร	์จำากัด	มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำาหรับการออกใบแสดงสิทธิในผล
ประโยชนท์ีเ่กดิจากหลกัทรพัยอ์า้งองิไทย	(Non-Voting	Depository	Receipt	:	NVDR)	จำานวน	7,550,500	หุน้	หรอืคดิเปน็รอ้ยละ	3.20	
ของทุนชำาระแล้ว	ผู้ถือ	NVDR	จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น	เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอน								
หลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำากว่าร้อยละ	 30	 ของกำาไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำาเป็นอื่นใด	 โดย
ขึน้อยูก่บัสภาวะเศรษฐกจิและโครงการดำาเนนิธรุกจิในอนาคตของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย	และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ไมม่ผีลกระทบตอ่การ
ดำาเนินงานปกติของบริษัท

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น
	 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำานวน	10	รายแรก	ณ	วันที	่28	กุมภาพันธ์	2557	ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุด	ปรากฏดังนี้
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักกรรมการผูจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

สายงานสนับสนุนสายงานปฏิบัติการและวิศวกรรมสายงานธุรกิจ สายงานโครงการ

รายงานประจำาปี 2556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีโครงสร้างดังนี้

โครงสร้างการจัดการ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบสำนักกรรมการผูจัดการ สำนักตรวจสอบภายใน

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

สายงานสนับสนุนสายงานปฏิบัติการและวิศวกรรมสายงานธุรกิจ สายงานโครงการ

รายงานประจำาปี 2556 21



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

	 คณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	11	ท่าน	ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา	68	แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำากัด	พ.ศ.	2535	และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่	กจ.12/2543	เรื่อง	การขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม	่ฉบับลงวันที	่22	มีนาคม	2543	ทุกประการ	ดังนี้
	 (1)	 ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์		 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร	
	 (2)	 ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล		 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	และทีปรึกษาคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ	
	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการ
	 (3)		ดร.มนต์ชัย	หนูสง	1	 กรรมการ
	 (4)	 นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	2	 กรรมการ
	 (5)	 นางสาวธันวดี	วงศ์ธีรฤทธิ์		 กรรมการ	และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	
	 (6)	 นายอนิรุทธ์	หิรัญรักษ์		 กรรมการ
	 (7)	 ศ.กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย		 กรรมการอิสระ	และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 (8)	 นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย	์	 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
	 	 	 	 กำาหนดค่าตอบแทน	และกรรมการตรวจสอบ
	 (9)	 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	3		 กรรมการอิสระ	ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 	 	 และกรรมการตรวจสอบ
	 (10)	 นายสหัส	ตรีทิพยบุตร		 กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
	 (11)		นางมรกต	กุลธรรมโยธิน		 กรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการบริหารความเสี่ยง	และรักษาการเลขานุการบริษัท	
หมายเหต	ุ:	
	 1.	ดร.มนต์ชัย	หนูสง	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายสมศักดิ	์มหาวิริโย	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2556
		 2.	นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนนายกำาธร	ไวทยกุล	เมื่อวันที	่4	พฤศจิกายน	2556	
		 3.	นางสาวนฤมล	วงัศธรธนคุณ	ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตรวจสอบ	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2556	

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม
	 กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท	ประกอบด้วย	“นายไพรัช	ธัชยพงษ์	หรือ	นายทวีศักดิ์	กออนันตกูล	คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อร่วมกับ	นายมนต์ชัย	หนูสง	นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	นางสาวธันวด	ีวงศ์ธีรฤทธิ์	นายอนิรุทธ์	หิรัญรักษ์	คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน	
และประทับตราสำาคัญของบริษัท”	หรือ	“นายมนต์ชัย	หนูสง	หรือ	นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ	นางสาว
ธันวดี	วงศ์ธีรฤทธิ์	หรือ	นายอนิรุทธ	์หิรัญรักษ์	คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน	และประทับตราสำาคัญของบริษัท”	

ขอบเขต อำานาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 
	 คณะกรรมการบรษิทัมอีำานาจหนา้ทีจ่ดัการบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงคข์อ้บงัคบัของบรษิทัมตทิีป่ระชมุของผูถ้อืหุน้	และให้รวม
ถึงอำานาจหน้าที่	ดังนี้
 1.		กำาหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
	 2.		อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
	 3.		กำาหนดแผนการลงทุน	และจัดหาเงินลงทุน
	 4.		ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
	 5.		ดูแลจัดการ	และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด	ตามแนวทางของข้อบังคับของบริษัท	และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
	 6.		มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง	หรือหลายคน	หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน	คณะกรรมการได้	
	 7.		กรรมการจะตอ้งไมป่ระกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนั	และเปน็การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั	หรือเขา้เปน็หุน้สว่นในหา้ง

หุน้สว่นสามญั	หรอืเปน็หุน้สว่นไมจ่ำากดัความรบัผิดชอบในหา้งหุน้ส่วนจำากดั	หรอืเปน็กรรมการของบรษิทัเอกชน	หรอืบรษิทัอืน่ที่
ประกอบกจิการอนัมสีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทัไมว่า่จะทำาเพือ่ประโยชนส์ว่นตนหรอืประโยชน์
ของผู้อื่น	เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

	 8.		กรรมการตอ้งแจง้ใหบ้รษิทัทราบโดยไมช่กัชา้	หากมส่ีวนไดเ้สียไมว่า่โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาบรษิทัทำาขึน้หรอืถอืหุน้หรอืหุน้
กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำาเนินการ
	 1.	เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือ

คณะกรรมการ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

	 2.	 การทำารายการท่ีเก่ียวโยงกัน	 ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎ	 ระเบียบหรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
	 3.	การซื้อขายสินทรัพย์สำาคัญ	ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	ตามกฎระเบียบหรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไป	ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
	 ทัง้นี	้บรษิทัไดม้กีารทบทวนขอบเขตอำานาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่	ี(Good	
Corporate	Governance	Policy)	
	 รวมทั้งได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญของการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททั้ง	 11	 ท่าน	 เข้าร่วมอบรมหลักสูตร	
Director	Accreditation	Program	(DAP)	และหลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(Thai	Institute	of	Directors)	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ตาม	Fiduciary	Duties	และหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดี	

คณะกรรมการบริหาร
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 23	ธันวาคม	2553	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร	 เพื่อทำาหน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในการดูแลการบริหาร	การจัดการ	 และนโยบายในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริหาร	4	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 (1)	ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	 ประธาน
	 (2)	ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล	 รองประธาน
	 (3)	นายสหัส	ตรีทิพยบุตร	 กรรมการ
	 (4)	นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	 กรรมการและเลขานุการ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	 1.	 สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์	 นอกจากน้ียังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร	 การจัดการ	 และ
นโยบายในการประกอบธุรกิจ	เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำาหนดไว้
	 2.	พิจารณางบประมาณประจำาปีของบริษัทก่อนนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 3.	พจิารณาการเริม่ดำาเนนิธรุกจิใหม่ๆ 	ของบรษิทั	เพือ่ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายของบรษิทักอ่นนำาเสนอ	ตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
	 4.	พจิารณาและอนมุตักิารลงทนุดำาเนนิโครงการซือ้ขายอปุกรณส์ำานกังาน	การกอ่สรา้งการซอ่มแซม	และการปรบัปรงุอาคารสำานกังาน	
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน	30	ล้านบาท	
	 5.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว
ทัง้นี	้ใหค้ณะกรรมการบรหิารมกีำาหนดวาระในการดำารงตำาแหนง่คราวละ	3	ป	ีใหส้อดคลอ้งกบัการดำารงตำาแหนง่เปน็กรรมการของบรษิทั

คณะกรรมการตรวจสอบ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	 (มหาชน)	 เมื่อวันที่	 29	ธันวาคม	2551	มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	เพ่ือทำาหนา้ทีเ่สรมิสรา้งประสทิธภิาพในการดำาเนนิการและเพิม่มลูคา่ใหอ้งคก์ร	ซึง่จะกอ่ใหเ้กดิประสิทธผิลตอ่ความเชือ่มัน่และ
ความนา่เชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิเพิม่มากขึน้	ปรบัปรงุหนา้ทีแ่ละกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก	และปรบัปรงุ
ให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท	สำานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการตรวจสอบ	มีจำานวน	3	ท่าน	(กรรมการทั้ง	3	ท่าน	มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์
ด้านบัญชีหรือการเงิน)	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 (1)	ศ.กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	 	 ประธาน
	 (2)	นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์	 	 กรรมการ
	 (3)	นายชวลิต	อัตถศาสตร์	1	 	 กรรมการ
	 (4)	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	2	 	 กรรมการ
	 (5)	นางสาวศราพร	วาทะสัตย์		 	 เลขานุการ
หมายเหตุ :
	 1.	นายชวลิต	อัตถศาสตร์	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที	่9	ตุลาคม	2556	
	 2.	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที	่13	พฤศจิกายน	2556
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	 1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ	 โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้
บริหารที่รับผิดชอบจัดทำารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำาปี
	 2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล	 และพิจารณา
ความเปน็อสิระของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนใหค้วามเหน็ชอบในการพจิารณาแตง่ตัง้	โยกยา้ย	เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงานตรวจ
สอบภายใน
	 3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมาย	
ระเบียบ	ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
	 4.	 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท	 รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริษัท	เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น	โดยพิจารณาความเป็นอิสระ	และความน่าเชื่อถือ	ความเพียงพอของทรัพยากร	และปริมาณงานตรวจสอบ
ของสำานกังานตรวจสอบบญัชนีัน้	รวมถงึประสบการณข์องบคุลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ำาการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั	รวมทัง้เขา้รว่ม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 5.	 พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อ
กำาหนดของตลาดหลักทรัพย์	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	 6.	จัดทำารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพื่อเสนอเป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำา
ปีของบริษัท	ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
	 7.	คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเหน็ทีเ่ปน็อสิระจากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็วา่จำาเปน็ดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท
	 8.	ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ตามความจำาเป็นและเหมาะสม
	 9.	ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 ตามทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	อนิเทอรเ์นต็ประเทศไทย	จำากดั	(มหาชน)	เมือ่วนัที	่25	มถินุายน	2552	ไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการ
สรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	เพือ่ทำาหนา้ทีค่ดัเลอืกคณะบคุคลกลุ่มหนึง่	เพือ่เขา้ดำารงตำาแหนง่คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ
ชุดอื่นๆ	เพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในองค์กร	พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท	คณะกรรมการชุดอื่นๆ	และกรรมการผู้จัดการ	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	มีจำานวน	2	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 (1)	นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์	 ประธาน
	 (2)	นายสหัส	ตรีทิพยบุตร		 กรรมการ
	 (3)	นายชวลิต	อัตถศาสตร์	1		 กรรมการ
	 (4)	นายยศไกร	รุจิพงษ์วาที	 เลขานุการ
หมายเหตุ :
	 1.	นายชวลิต	อัตถศาสตร์	ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที	่9	ตุลาคม	2556

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 1.	เสนอแนวทาง	วิธีการ	และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ	ที่คณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้ง	รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณา
	 2.	เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ	(Management	Incentive)	โดยให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงานของ
บริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	 3.	พจิารณาสรรหาผูจ้ะมาดำารงตำาแหนง่กรรมการบรษิทั	กรรมการตรวจสอบ	กรรมการอิสระ	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
หรือกรรมการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการนั้นๆ	ขึ้น	เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
	 4.	 กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำารงตำาแหน่งตามข้อ	 3	 และ/หรือวิธีการ	 และหลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการดำาเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนและสรรหา
		 5.	ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2553	ได้มติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง	 เพื่อทำาหน้าท่ีกำาหนดกรอบนโยบาย	 แนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแล
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

เก่ียวกับความเส่ียงต่างๆ	ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัทท้ังปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและยอมรับได้
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	มีจำานวน	3	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 (1)	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	 ประธาน
	 (2)	ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล	 กรรมการ
	 (3)	นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	 กรรมการ
	 (4)	นายวัลล์ชัย	เวชชีวะดำารงค์	1	 รักษาการเลขานุการ
หมายเหตุ :
	 1.	นายวัลล์ชัย	เวชชีวะดำารงค์	รักษาการเลขานุการแทนนายภัทร์	หอสิร	ิมีผลตั้งแต	่วันที่	31	ธันวาคม	2555

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 1.	พิจารณานโยบาย	และกรอบการบริหารความเสี่ยง	(Risk	Framework)	เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
	 2.	ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
	 3.	ติดตามกระบวนการบ่งชี	้และประเมินความเสี่ยง
	 4.	ประเมิน	และอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
		 5.	รายงานต่อคณะกรรมบรษิทัเกีย่วกบัความเสีย่งและการจดัการความเส่ียง	เพือ่ทราบเปน็ประจำาในกรณทีีม่เีรือ่งซึง่กระทบตอ่บรษิทั
อย่างมีนัยสำาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
	 6.	สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำาคัญ
	 7.	ดำาเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที	่23	ธันวาคม	2553	ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผูจ้ดัการ	เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำาหนดหลักเกณฑ์และวธิใีนการประเมนิและตดิตามผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	ทุก	6	เดือน	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	มีจำานวน	2	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 (1)	ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล	 ที่ปรึกษา
	 (2)	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	1	 ประธาน
	 (3)	นางสาวธันวดี	วงศ์ธีรฤทธิ์	 กรรมการ
	 (4)	นายสมศักดิ์	มหาวิริโย	2	 กรรมการ
	 (5)	นายยศไกร	รุจิพงษ์วาที	 เลขานุการ
หมายเหตุ :
	 1.	 นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ประธาน	ลาออกเมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2556
	 2.	 นายสมศักดิ์	มหาวิริโย	กรรมการ	ลาออกเมื่อวันที่	2	กันยายน	2556	

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 1.	 กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบ
	 2.	 แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
	 3.	 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก	6	เดือน	และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
เห็นชอบผลการประเมิน
	 4.	 แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ 
	 คณะกรรมการทีเ่ปน็อสิระมหีนา้ทีด่แูลไมใ่หเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหวา่งบรษิทัจดทะเบยีนกบัผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ	่หรอืกบับรษิทัอืน่ซึง่มผีูบ้รหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญก่ลุม่เดยีวกนั	และเปน็อสิระจากผูถ้อืหุน้รายใหญข่องบรษิทัหรอืกลุม่ของผูถ้อืหุน้
รายใหญ่	 รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน	นอกจากนี้	 บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำาหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการทั้งหมด
ที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่า	3	คน	
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ	4	ท่าน	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 (1)	นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์	 กรรมการอิสระ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

 1.	 ศ.ดร.ไพรัช		ธัชยพงษ์		 11/11	 10/10	 	 	 	

	 2.	 ดร.ทวีศักดิ	์	กออนันตกูล		 9/11	 8/10	 	 	 5/6	

	 3.	 นายสมศักดิ	์มหาวิริโย	1	 7/7	 	 	 	 	 3/5

	 4.	 นายกำาธร	ไวทยกุล 2	 8/8	 	 	 	 	

	 5.	 ดร.มนต์ชัย	หนูสง	3	 3/3

	 6.	 นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	4	 2/2	 	 	 	 	

	 7.	 นางสาวธันวดี		วงศ์ธีรฤทธิ์		 8/11	 	 	 	 	 5/5

	 8.	 นายอนิรุทธ	์	หิรัญรักษ์		 10/11	 	 	 	 	

	 9.	 ศ.กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา		จันทร์ฉาย		 10/11	 	 14/14	 	 	

	10.	 นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์		 10/11	 	 13/14	 6/6	 	

	11.	 นายชวลิต		อัตถศาสตร์	5			 6/8	 	 9/10	 6/6	 	

	12.	 นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	6	 7/8	 	 	 	 	 5/5

	13.	 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ		 10/11	 	 1/1	 	 6/6

	14.	 นายสหัส		ตรีทิพยบุตร		 10/11	 8/10	 	 6/6	

	15.	 นางมรกต		กุลธรรมโยธิน		 11/11	 10/10	 	 	 6/6

ราย ชื่อ กรรมการ 
ผู้ เข้า ร่วม ประชุม

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร

การประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา
และกำาหนด
ค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

การประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ

กรรมการ
ผู้จัดการ

การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ

การประชุม

คณะกรรมการ

บริษัท

การเข้า
ร่วมประชุม 

(รวม 11 ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม 

(รวม 10 ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม 

(รวม 14* ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม 
(รวม 6 ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม 

(รวม 6* ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม 
(รวม 5 ครั้ง)

* เป็นการประชุมร่วมกันระหว่างกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการตรวจสอบจำานวน 2 ครั้ง

 (2)	ศ.กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	 กรรมการอิสระ
	 (3)	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	 กรรมการอิสระ
	 (4)	นายสหัส	ตรีทิพยบุตร	 กรรมการอิสระ
หมายเหตุ : 
	 1.	 นายชวลิต	อัตถศาสตร์	ลาออกเมื่อวันที	่9	ตุลาคม	2556		 	
	 2.	 นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ลาออกเมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2556
	 รายละเอียดประวัติของกรรมการที่เป็นอิสระแต่ละท่านตามเอกสารแนบ	

เลขานุการบริษัท
	 	 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2556	เมื่อวันที	่7	กุมภาพันธ์	2556	ได้มี
มติให้นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	รักษาการกรรมการผู้จัดการ	และกรรมการ	ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทแทนนายภัทร	์หอสิริ	ซึ่งลาออก
จาตำาแหน่งเลขานุการบริษัท	เพื่อทำาหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น	รวมทั้งจัดทำารายงานการประชุม
คณะกรรมการ	 รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น	 รายงานประจำาปี	 ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำาหนด	 และดูแลให้บริษัทมีการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้อง	และปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างกระบวนการสรรหาเลขานุการบริษัทคนใหม่

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำาปี 2556
	 คณะกรรมการบริษัทมีการกำาหนดการประชุมล่วงหน้าและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำาเป็น	 โดยมีการกำาหนดวาระชัดเจนไว้
ลว่งหนา้และมวีาระพจิารณาตดิตามผลการดำาเนนิงานเปน็ประจำา	ประธานกรรมการ	กรรมการผูจ้ดัการ	และรองกรรมการผูจ้ดัการ	ไดร้ว่ม
กันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาให้มั่นใจว่าเรื่องที่สำาคัญจะได้นำาเข้าสู่วาระการประชุม	นอกจากนี	้กรรมการแต่ละท่าน
มีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมได้	เลขานุการคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำาหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระ
การประชุม	และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย	7	วัน	เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม
	 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแตล่ะครัง้	ประธานกรรมการไดจ้ดัสรรเวลาอยา่งเพยีงพอ	จดัใหม้กีารจดบนัทกึรายงานการประชมุ
เปน็ลายลกัษณอ์กัษร	และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่า่นการรบัรองจากประธานกรรมการ	พรอ้มใหค้ณะกรรมการบรษิทัและผู้ทีเ่ก่ียวขอ้ง
ตรวจสอบได้
	 ในปี	 2556	 ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัท	 มีการประชุมทั้งสิ้น	 11	 ครั้ง	 คณะกรรมการบริหาร	 มีการประชุมทั้งสิ้น	 10	 ครั้ง	 คณะ
กรรมการตรวจสอบ	มกีารประชมุทัง้สิน้	14*	ครัง้	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	มกีารประชมุทัง้ส้ิน	6	ครัง้	คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้น	6*	ครั้ง	และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	มีการประชุมทั้งสิ้น	5	
ครั้ง	รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทม	ีดังนี้
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

หมายเหตุ :
	 	 1.	นายสมศักดิ์	มหาวิริโย	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	2	กันยายน	2556	
	 	 2.	ดร.กำาธร	ไวทยกุล	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2556
	 	 3.	ดร.มนต์ชัย	หนูสง	เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายสมศักดิ	์มหาวิริโย	เมื่อวันที	่10	ตุลาคม	2556	
	 	 4.	นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายกำาธร	ไวทยกุล	เมื่อวันที	่4	พฤศจิกายน	2556
	 	 5.	นายชวลิต	อัตถศาสตร์	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	9	ตุลาคม	2556
	 	 6.	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	9	ตุลาคม	2556

กรรมการผู้จัดการ
	 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั	ครัง้ที	่3/2556	เมือ่วนัที	่19	มนีาคม	2556	มมีตแิตง่ตัง้นางมรกต	กลุธรรมโยธนิ	ดำารงตำาแหนง่กรรมการ
ผู้จัดการ	มีผลตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2556

อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ครั้งที่	1/2544	เมื่อวันที	่14	กันยายน	2544	ภายใต้ความ
เหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดม้มีตมิอบอำานาจใหแ้กก่รรมการผู้จดัการทำาหนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการกจิการใหเ้กดิประสิทธภิาพ
และกระทำาการแทนในนามของบรษิทั	เชน่	การทำานติกิรรม	สัญญา	ขอ้ตกลง	เอกสาร	และหลกัฐานใดๆ	ทีบ่รษิทัทำากบับคุคลหรอืนติบิคุคล
ใดๆ	พร้อมทั้งมีการกำาหนดวงเงินสำาหรับการจัดหาวัสดุ	เป็นต้น	ทั้งนี้	การมอบอำานาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้ผู้รับมอบ
อำานาจสามารถอนมุตัริายการ	ซึง่ผูร้บัมอบอำานาจหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้มสีว่นไดเ้สยี	หรือมอีำานาจความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นกับบริษัท

การสืบทอดตำาแหน่ง
	 เนื่องจากบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	เป็นบริษัทมหาชนจำากัด	และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	ดังนั้น
ในการสรรหาและแตง่ตัง้ตำาแหนง่กรรมการผูจ้ดัการจงึตอ้งปฏิบตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจำากดั	และพระราชบญัญตัหิลักทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	โดยกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว	มีการทำาสัญญาว่าจ้างชัดเจน	และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำาเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง

ผู้บริหารบริษัท
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ผู้บริหารบริษัท	มีจำานวน	4	ท่าน	ดังรายนามต่อไปนี้
	 (1)	นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	 	 กรรมการผู้จัดการ	 	 	 	
	 (2)	นายวัลล์ชัย	เวชชีวะดำารงค์		 		 รองกรรมการผู้จัดการ	
	 (3)	นายศักดิ์นนท์	กังสัมฤทธิ์	 	 ผู้อำานวยการอาวุโส
	 (4)	นางสาวมนัสนันท	์นิยมสุขนิรันดร์	 ผู้อำานวยการฝ่ายการเงิน

กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
	 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทดำาเนินการ	ดังนี้
	 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท	ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า	11	คน	และไม่เกิน	
15	คน	ทั้งนี้	กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย	
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	จะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูพ้จิารณาเลอืกตัง้ใหด้ำารงตำาแหนง่กรรมการโดยขอ้บงัคบับรษิทักำาหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เปน็ผูแ้ตง่ตัง้กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์	และวิธีการ	ดังนี้
	 1.	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่	โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 2.	 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ	1	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
หลายคนเป็นกรรมการก็ได	้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
	 3.	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวน	 กรรมการที่พึงจะมี	 ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี	 คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพ่ือให้ได้
จำานวนกรรมการที่จะพึงมี
	 ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่ง
มีคุณสมบัติ	 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน	 ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่
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น้อยกว่า	¾	ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู	่เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า	2	เดือน	บุคคลซึ่งเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน	
	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิหก้รรมการคนใดออกจากตำาแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่	¾	ของจำานวน
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง	และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิ
ออกเสียงในการประชุมนั้น
 องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ
บริษัท
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง	คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน	คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา
และกำาหนดค่าตอบแทน	โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
	 กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ	่ประกอบด้วยตัวแทนจากสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ2	ท่าน	
ตัวแทนจากบริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	2	ท่าน	และตัวแทนจาก	บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	2	ท่าน
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1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 ตำาแหน่ง	 	 ประธานกรรมการ	ประธานกรรมการบริหาร
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาเอก	สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
	 	 	 มหาวิทยาลัยเคมบริดจ	์สหราชอาณาจักร
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 	 	 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2544	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	เน็ตเบย	์จำากัด
	 	 2548	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษาอาวุโส	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
	 	 	 และเทคโนโลยีแห่งชาติ	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 	 2547	-	2548	 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	
	 	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	ที่ปรึกษาคณะกรรมการ	ประเมินผลการปฏิบัติงาน
	 	 	 ของกรรมการผู้จัดการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาเอก	สาขา	Digital	Communications,
	 	 	 Imperial	College	of	Science	and	Technology,
	 	 	 มหาวิทยาลัยลอนดอน	สหราชอาณาจักร
		 ประวัติการอบรม		 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 	 	 และ	Roles	of	Chairman	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2553	-	ปัจจุบัน	 ที่ปรึกษา	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ	
	 	 	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2552	-	2553	 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 รองประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2550	-	2554	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2553	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
	 	 2549	-	2553	 รองผู้อำานวยการ	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

3.  ดร.มนต์ชัย หนูสง
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 Docteur	de	L’Ecole	Nationale	Superieure	des	Telecommunicatons	

(Informatique	et	Reseaux)	Telecom	Paris,	France	
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จัดโดย	
	 	 	 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Financial	Statement	for	Directors	(FSD)	จัดโดย	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2556	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2555	 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2554	-	2555	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2552	-	2553	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานบริหารการลงทุน	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2550	-	2552	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่	สำานักพัฒนาผลิตภัณฑ	์บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)

รายละเอียดโดยย่อของกรรมการ
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4.  นางปรียา ด่านชัยวิจิตร
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 MPCC	และ	MBA	Westminster	College	สหรัฐอเมริกา
	 	 	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จัดโดย	

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ	บริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2555	-	ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)

5.  นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการ	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
	 	 	 University	of	Miami,	USA
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 ปัจจุบัน	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานกลยุทธ์องค์กร	
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2552	-	2555	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานธุรกิจโทรศัพท์
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	2552	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2550	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	สายงานธุรกิจซีดีเอ็มเอ
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)

6.  นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 M.	Engineering	(Electrical-Communications)
	 	 	 Cornell	University	USA
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	จัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2556	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการฝ่าย	10	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2552	-	2556	 ผู้จัดการฝ่าย	10	ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ	
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	2552	 ผู้จัดการฝ่าย	10	ฝ่ายวิศวกรรมโครงข่าย	
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2550	-	2551	 ผู้จัดการฝ่าย	10	ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม	
	 	 	 บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

7.  ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
	 ตำ�แหน่ง	 	 กรรมก�รอิสระ	ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
	 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิก�รศึกษ�	 	 ปริญญ�เอก	ส�ข�	Quantitative	Business	Analysis	
	 	 	 Arizona	State	University,	USA
	 ประวัติก�รอบรม	 	 หลักสูตรประก�ศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	และ	
	 	 	 Audit	Committee	Program	(ACP)	จัดโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร

บริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบก�รณ์ทำ�ง�น	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2552	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2549	-	ปัจจุบัน	 ศ�สตร�จ�รย์กิตติคุณ	หลักสูตรธุรกิจเทคโนโลยีและก�ร	จัดก�รนวัตกรรม	

จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดก�รโครงก�รมูลนิธิเพื่อก�รศึกษ�แห่งประเทศไทย
	 	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	
	 	 	 บริษัท	ไดเม็ท	(สย�ม)	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2550	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระและกรรมก�รตรวจสอบ	
	 	 	 บริษัท	แพน	ร�ชเทวี	กรุ๊ป	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระและประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ	บริษัท	สหยูเนี่ยน	จำ�กัด	(มห�ชน)

8.  นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
	 ตำ�แหน่ง	 	 กรรมก�รอิสระ	ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค�่ตอบแทน	
	 	 	 กรรมก�รตรวจสอบ
	 สัดส่วนก�รถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 คว�มสัมพันธ์ท�งครอบครัวระหว่�งผู้บริห�ร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิก�รศึกษ�	 	 ปริญญ�โท	ส�ข�รัฐประศ�สนศ�สตร์	(บริห�รง�นบุคคล)	
	 	 	 สถ�บันพัฒนบริห�รศ�สตร์
	 	 	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตร์ไฟฟ้�สื่อส�ร	จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย
	 ประวัติก�รอบรม	 	 หลักสูตรประก�ศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	จัดโดยสม�คม

ส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร	บริษัทไทย	(IOD)	และหลักสูตร	ประก�ศนียบัตร	
	 	 	 Audit	Committee	Program	(ACP)	จัดโดยสม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�ร

บริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบก�รณ์ทำ�ง�น	 2548	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รตรวจสอบ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมก�รอิสระ	และประธ�นกรรมก�รตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	แอปโซลูท	อิมแพค	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 2546	-	2547	 รักษ�ก�รกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	บริษัท	ทีโอที	จำ�กัด	(มห�ชน)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	และกรรมการตรวจสอบ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 0.02%
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	ศศม.	(เศรษฐศาสตร์)	สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ	

Marquette	University,	Milwaukee,	Wisconsin,	USA
	 	 	 ปริญญาโท	วท.ม.	(วิศวกรรมไฟฟ้า)	สาขาวิชาเอก	Data	Communication,	
	 	 	 University	of	Wisconsin,	Milwaukee,	Wisconsin,	USA
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	และ	
	 	 	 Audit	Committee	Program	(ACP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2552	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2554	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2552	-	2554	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการตรวจสอบ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	 	 	 บริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
	 	 	 บริษัท	เอแคป	แอ๊ดไวเซอรี่	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2553-	ธันวาคม	2555	 กรรมการ	บริษัท	ไอทีบีซี	บิซิเนสคอนซัลแทนต	์กรุ๊ป	จำากัด
	 	 2545	-	ปัจจุบัน	 Chief	Information	Officer	บริษัท	ไทยสมาร์ทคาร์ด	จำากัด

10. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการอิสระ	กรรมการบริหาร	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	สาขา	Computer	and	Information	Science,	Syracuse	

University,	USA
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Certification	Program	(DCP)	
	 	 	 และ	Audit	Committee	Program	(ACP)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย	(IOD)
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2544	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2549	-	ปัจจุบัน	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
	 ตำาแหน่ง	 	 กรรมการ	กรรมการบริหารความเสี่ยง	กรรมการบริหาร	กรรมการผู้จัดการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	 0.16%
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	สาขา	Computer	Science,	University	of	Missouri	Columbia,	

USA
	 	 	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	 ประวัติการอบรม	 	 หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	Program	(DAP)	Company	

Secretary	Program	(CSP)และ	Audit	Committee	Program	และ	Effective	
Minutes	Taking	(EMT)	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)

	 ประสบการณ์ทำางาน	 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2555	-	2556	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	อินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2542	-	2555	 รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	แมนดาลา	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด
	 	 2547	-	2554	 กรรมการ	บริษัท	เน็ตเบย	์จำากัด
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
	 ตำาแหน่ง	 	 	กรรมการผู้จัดการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		 0.16%
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 	ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 	ปริญญาโท	สาขา	Computer	Science	University	of	 	 	 	

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

	 ประวัติการอบรม	 	 	หลักสูตรประกาศนียบัตร	Director	Accreditation	
	 	 	 	Program	(DAP),	Company	Secretary	Program	(CSP)	
	 	 	 	และ	Effective	Minutes	Taking	(EMT)	
	 	 	 	จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	(IOD)	
	 ประสบการณ์ทำางาน		 2556	-	ปัจจุบัน	 กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2555	-	2556	 รักษาการกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหาร	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท	อินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2546	-	ปัจจุบัน	 กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2542	-	2555	 รองกรรมการผู้จัดการ	กรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2551	-	ปัจจุบัน	 ประธานกรรมการ	บริษัท	แมนดาลา	คอมมูนิเคชั่น	จำากัด
	 	 2547	-	2554	 กรรมการ	บริษัท	เน็ตเบย	์จำากัด

2.  นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำารงค์
	 ตำาแหน่ง	 	 รองกรรมการผู้จัดการ
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		 ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	สาขาบริหารธุรกิจ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 ประสบการณ์ทำางาน		 2556	-	ปัจจุบัน		 รองกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2555	-	ปัจจุบัน		 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)
	 	 2554	-	2555	 ผู้อำานวยการอาวุโส	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	
	 	 2550	-	2554	 รองกรรมการผู้จัดการ/ผู้อำานวยการฝ่ายขายและการตลาด
	 	 	 บริษัท	วอลล์	เทคโนโลยี	จำากัด	

3. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
	 ตำาแหน่ง	 	 ผู้อำานวยการอาวุโส
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		 	ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	สาขาบริหารจัดการสารสนเทศ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
	 ประสบการณ์ทำางาน	 2556	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการอาวุโส	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน) 
	 	 2555	-	ปัจจุบัน	 รักษาการผู้อำานวยการอาวุโส	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน) 
	 	 2554	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)  
	 	 2550	-	2554	 	ที่ปรึกษาอาวุโส	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	

4. นางสาวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์
	 ตำาแหน่ง	 	 ผู้อำานวยการ	
	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท		 	ไม่มี
	 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	 ไม่มี
	 คุณวุฒิการศึกษา	 	 ปริญญาโท	สาขาบริหาร	(Young	Executive	Program)	 	 	 	

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
	 ประสบการณ์ทำางาน					 2555	-	ปัจจุบัน	 ผู้อำานวยการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)		
	 	 2554	-	2555	 ผู้จัดการส่วนรายงานการเงินภายในประเทศ,	ธนาคารซิตี้แบงก์	 	
	 	 2550	-	2554	 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางบัญชี	และการเงิน,	
	 	 	 บริษัท	ชลัมเบอร์เจอร	์โอเวอร์ซีส์	จำากัด

รายละเอียดโดยย่อของผู้บริหาร
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

	 ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร	และผู้มีอำานาจควบคุมภายในบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทย่อย	และ
บริษัทร่วม	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	

	 1.		 ศ.ดร.	ไพรัช	ธัชยพงษ์	 C	 	 C

	 2.		 ดร.	ทวีศักดิ์	กออนันตกูล	 D	 	

	 3.		 นายมนต์ชัย	หนูสง	 D	 	

	 4.		 นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	 D	 	

	 5.		 นางสาวธันวดี	วงศ์ธีรฤทธิ์	 D	 	

	 6.		 นายอนิรุทธ	์หิรัญรักษ์	 D	 	

	 7.		 ศ.	กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	 D	 	

	 8.		 นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์	 D	 	

	 9.		 นายสหัส	ตรีทิพยบุตร	 D	 	 D

	10.		 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	 D	 	

	11.		 นางมรกต	กุลธรรมโยธิน	 D,	MD	 C	

	12.		 นายวัลล์ชัย	เวชชีวะดำารงค์		 M	 	 D

	13.		 นายศักดิ์นนท์	กังสัมฤทธิ์	 M	 	

	14.		 นางสาวมนัสนันท	์นิยมสุขนิรันดร์	 M	 	 	

 

รายชื่อ
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บจก. แมนดาลา

คอมมูนิเคชั่น

บริษัทย่อย

บจก. เน็ตเบย์

บริษัทร่วม

หมายเหตุ :		 C	=	ประธานกรรมการ	 MD	=	กรรมการผู้จัดการ	
	 	 	 	 D	=	กรรมการ	 M	=	ผู้บริหาร

ข้อมูลการดำารงตำาแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

	 ในปี	2556	ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท	รวม	15	ท่าน	ในวงเงินไม่เกิน	5.50	ล้านบาท	แก่
คณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยสำาหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่น	ซึ่งในปี	2556	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน
สำาหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท	และ		คณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด	และค่าตอบแทนอื่น	รวมทั้งสิ้น	5.50	ล้านบาท
	 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม	4	ท่าน	เท่ากับ	9.2	ล้านบาท	โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและค่าตอบแทนอื่นๆ	

หมายเหตุ :
	 1.	 นายสมศักดิ์	มหาวิริโย	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	2	กันยายน	2556	
	 2.	 ดร.กำาธร	ไวทยกุล	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	30	ตุลาคม	2556
	 3.	 ดร.มนต์ชัย	หนูสง	เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายสมศักดิ	์มหาวิริโย	เมื่อวันที่	10	ตุลาคม	2556	
	 4.	 นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	เข้ามาเป็นกรรมการแทนนายกำาธร	ไวทยกุล	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2556
	 5.	 นายชวลิต		อัตถศาสตร์	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที	่9	ตุลาคม	2556
	 6.	 นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	ลาออก	มีผลตั้งแต่วันที่	9	ตุลาคม	2556

	1.	ศ.ดร.ไพรัช		ธัชยพงษ์
	 2.	ดร.ทวีศักดิ์		กออนันตกูล

	3.	นายสมศักดิ์	มหาวิริโย	1

	 4.	ดร.กำาธร	ไวทยกุล	2

	 5.	นางสาวธันวดี		วงศ์ธีรฤทธิ์

	 6.	นายอนิรุทธ์		หิรัญรักษ์
	 7.	ดร.มนต์ชัย	หนูสง	3

	 8.	นางปรียา	ด่านชัยวิจิตร	4

	9.	ศ.กิตติคุณ	ดร.	อัจฉรา	จันทร์ฉาย
	10.	นายอรัญ		เพิ่มพิบูลย์
 
11.	นายชวลิต		อัตถศาสตร	์5

 
12.	นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ	6

 
13.	นางสาวนฤมล		วังศธรธนคุณ
 
14.	นายสหัส		ตรีทิพยบุตร
 
15.	นางมรกต	กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการ	/	ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	
รองประธานกรรมการบริหาร	/	ที่ปรึกษา
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ
กรรมการ	/	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ	
กรรมการ	/	กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการ	
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/	
กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการบริหารความ
เสี่ยง	/	กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่า
ตอบแทน	/	กรรมการบริหาร
กรรมการ	/	กรรมการบริหารความเสี่ยง	/	
กรรมการบริหาร

250,000
180,000

140,000

160,000
200,000

160,000
60,000
40,000

200,000
200,000

200,000

140,000

200,000

200,000

220,000

125,000
170,000

30,000

-
50,000

-
-
-

175,000
215,000

140,000

50,000

85,000

140,000

160,000

ค่าตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
 (บาท) ต่อปี

ค่าตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย
(บาท) ต่อปี

รายชื่อคณะกรรมการ / ตำาแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยได้	 และยึดม่ันในคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มี
ประสทิธภิาพ	ทีผ่า่นมาคณะกรรมการบรษิทัไดย้ดึมัน่ในขอ้พงึปฏบิตัสิำาหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 เพื่อให้มีการนำานโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำาแนวทาง	การบริหารงานด้วยการกำากับดูแล
กิจการที่ดีกำาหนดไว้ในวิสัยทัศน์	 ภารกิจ	 และนโยบายของบริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำาคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าว	และติดตาม	กำากับดูแล	ปรับปรุง	ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร	อันจะ
ส่งผลให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร	รวมถึงประเมินผลการดำาเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำาเร็จตามที่	ตั้งเป้าหมายไว้
ในปี	2556	บริษัทได้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบรษิทัไดใ้หค้วามสำาคญัตอ่สทิธ	ิและมคีวามเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้	โดยได้กำาหนดไวใ้นนโยบายการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่อียา่งชดัเจนถงึสทิธขิัน้พืน้ฐานเทา่เทยีมกนั	ซึง่ไดแ้ก	่สทิธใินการรบัสารสนเทศทีเ่พยีงพอ	ทนัเวลา	ทนัเหตกุารณ	์และในรปูแบบทีเ่หมาะ
สมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

1.1 การเปิดเผยข้อมูล
	 คณะกรรมการบรษิทัไดต้ระหนกัถงึการเปดิเผยขอ้มลูและสารสนเทศทีส่ำาคญัของบรษิทัอยา่งมคีณุภาพ	โดยเปน็ขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง	ครบ
ถ้วน	เพียงพอ	เป็นปัจจุบันทันเวลา	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และที่สำาคัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน	
	 ในปี	2556	บริษัทได้ทำาการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจด
ทะเบยีนอยา่งครบถว้นภายในระยะเวลาทีก่ำาหนด	โดยนำาสง่เอกสารตอ่สำานกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลกัทรพัยฯ์	รวมทัง้รายงานผ่านระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี	(Periodic	
Reports)	เช่น	งบการเงินประจำาป	ีงบการเงินรายไตรมาส	รายงานประจำาป	ีแบบแสดงรายการ		ข้อมูลประจำาปี	เป็นต้น	รวมทั้งประเภท
สารสนเทศสำาคญัตามเหตกุารณต์า่งๆ	(Non-Periodic	Reports)	เชน่	กำาหนดวนั	เวลา	และสถานทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ีรวมถงึ
ระเบียบวาระการประชุมและวันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม	(Record	Date)	และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา	
225	 ของ	 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	 การจ่ายเงินปันผลและวันกำาหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีรับเงินปันผล	
(Record	Date)	และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา	225	ของ	พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ	โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	แจ้งมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	เป็นต้น
	 แต่เนื่องจากในปีที่ผ่านมา	บริษัทได้จัดทำาและนำาส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาป	ี 2555	 (แบบ	 56-1)	 ฉบับที่ถูกต้องครบถ้วน
ล่าช้ากว่าระยะเวลาที่คณะกรรมการกำากับตลาดทุนประกาศกำาหนด	ส่งผลให้คณะกรรมการเปรียบเทียบที่รมว.กระทรวงการคลังแต่งตั้ง
ตามมาตรา	317	แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ	ได้พิจารณาเปรียบเทียบปรับบริษัท	ในความผิดปฏิบัติฝ่าฝืนมาตรา	56(4)	และ	199		แห่งพรบ.
หลักทรัพย์ฯ	เป็นจำานวนเงิน	90,900	บาท	
	 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำาคัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำาใดๆ	ที่จะต้องไม่เป็นการจำากัดโอกาส
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท	 ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้พยายามที่จะจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น	 รวมถึงนัก
ลงทุน	 ผู้สนใจทั่วไป	 และสาธารณชน	 เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน	 โดยจัดให้มีเว็บไซต์	
(www.inet.co.th)	เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล	และ
ง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
	 บริษัทกำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ	1	ครั้งภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท	และ
จัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย	คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำาคัญและเคารพ
สิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำาเนิน
งานของบริษัท	 มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญของบริษัท	 รวมทั้งตรวจสอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่าย
บริหาร		บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ	AGM	Checklist	ที่จัดทำาขึ้นโดยสมาคมส่ง

รายงานการกำากับดูแลกิจการที่ดี
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เสริมผู้ลงทุนไทย	สมาคมบริษัทจดทะเบียน	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิด
ชอบที่ต้องดำาเนินการด้วยความโปร่งใส	ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
ในปี	2556	บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	คือ	“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556”	ในวันพฤหัสบดีที	่24	เมษายน	2556	
เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุม	 INET	Hall	ชั้นไอที	อาคารไทยซัมมิท	ทาวเวอร์	 เลขที่	1768	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะป	ิเขต
หว้ยขวาง	กรุงเทพมหานคร	ซึง่มรีะบบขนสง่มวลชนทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใชใ้นการเดนิทางไปเขา้รว่มประชมุไดอ้ยา่งสะดวก	โดยบรษัิทไดจ้ดั
สิง่อำานวยความสะดวกสำาหรบัการประชมุไวอ้ยา่งครบครนั	ได้แก	่โสตทศันปูกรณท์ีใ่ชใ้นการนำาเสนอเรือ่งตอ่ทีป่ระชมุ	ระบบคอมพิวเตอร	์
และ	Barcode	ทีใ่ชใ้นการลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุและการนบัคะแนนเสยีงทำาใหเ้กดิความสะดวก	รวดเรว็	และการนับคะแนนเสยีงอยา่ง
แม่นยำา	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้
	 บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา	7.00	น.	ก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา	2	ชั่วโมง	และผู้ถือหุ้นที่เดินทาง
มาภายหลงัสามารถลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งจนถงึเวลาเลกิประชมุ	ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2556	เมือ่เริม่
การประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำานวน	24	ราย	และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมแทน	จำานวน	
18	ราย	รวมทั้งสิ้น	42	ราย	นับจำานวนหุ้นได้	87,251,902	หุ้น	จากจำานวนหุ้นทั้งหมดที่จำาหน่ายและเรียกชำาระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท
จำานวน	250,020,799	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	34.90	ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า	25	คน	และมี
จำานวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่	1	ใน	3	ของจำานวนหุน้ทีจ่ำาหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษิทั	ถอืเปน็ครบองค์ประชมุตามขอ้บงัคับของบรษิทั	
สำาหรบัการตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการแสดงตนเพือ่เขา้รว่มประชมุนัน้	บรษิทัไดม้อบหมายใหน้ติกิรของบรษิทัเปน็ผู้ตรวจสอบตามขัน้
ตอนที่พึงปฏิบัติ	และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
	 ในการประชุมคราวดังกล่าวมีกรรมการของบริษัท	 ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะพร้อมฝ่ายบริหารของบริษัทได้เข้าร่วมในการ
ประชุม	ผู้สอบบัญชี	และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท	เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ที่ประชุม		
 1.2.1 ก่อนการประชุม
	 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องสำาหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา	 กล่าว
คือ	 หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2556	 บริษัทได้แจ้งกำาหนดวัน	 เวลา	 สถานที่ประชุม	 และ
ระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับ
ทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก่อนเวลา	9.00น.	ในวันทำาการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ	
	 หนงัสอืเชญิประชมุไดร้ะบรุายละเอยีดวาระการประชมุพรอ้มความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั	รายละเอยีดของเรือ่งเพือ่พิจารณา
เหตผุลจำาเปน็	ผลกระทบท้ังดา้นบวกและลบในแตล่ะวาระ	หนงัสอืมอบฉนัทะ	และรายชือ่ของกรรมการอสิระ	เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืก
ทีจ่ะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ประชมุแทนได้	รวมทัง้สง่แผนทีแ่สดงสถานทีป่ระชมุแกผู่ถ้อืหุน้ลว่งหนา้	14	วนักอ่นการประชมุ	และไดโ้ฆษณาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า	 3	 วัน	 เพื่อบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า	
	 ทั้งนี้	บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ	โดยได้เผยแพร่หนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	และเอกสารประกอบทั้งชุด	ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าว
แล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า	2	เดือนก่อนวันประชุม
	 นอกจากนี้	บริษัทได้มอบให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด	ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำาเนินการ
จัดส่งเอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่	8	เมษายน	2556	ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนดให้บริษัท
จดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย	14	วันก่อนวันประชุม
	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2556	 บริษัทได้นำาแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ที่ส่งเสริมให้บริษัทจด
ทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม	รวมทั้งเสนอชื่อบุคคล
ทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการของบรษิทั	โดยบรษิทัไดป้ระกาศเชญิชวนผู้ถอืหุน้ผา่นทางชอ่งทางของตลาดหลกัทรพัย	์
และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทั	ระบุรายละเอยีดหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	กระบวนการในการพจิารณา	และชอ่งทางการเสนอเรือ่งไวอ้ยา่งชดัเจน	โดย
ให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่	1	มกราคม	ถึงวันที่	31	มกราคม	2556	ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของ
ผู้ถือหุ้น	สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	อย่างไรก็ดี	ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด	นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง
ที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการประชุม	 และ/หรือเสนอแนะ	 ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม	เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป	
 1.2.2 ระหว่างการประชุม
	 ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจำาป	ี2556	ประธานทีป่ระชมุไดแ้จง้องคป์ระชมุแนะนำากรรมการ	ฝา่ยบรหิาร	ผู้สอบบญัช	ีทีเ่ขา้รว่ม
ในการประชมุ	ตอ่จากนัน้ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนใหเ้ปน็ไปตามขอ้พงึปฏบิตัสิำาหรบัการจดัประชมุผูถ้อื
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หุน้ของบรษัิทจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยฯ์	รวมถงึวธิลีงคะแนนเสียงทีบ่รษิทัจดัใหม้บีตัรลงคะแนนในทกุเรือ่งทีเ่สนอตอ่ทีป่ระชมุ	ซึง่
ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม	โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์	และ	Barcode	ในการช่วยนับคะแนนเสียง	
	 ในระหวา่งการประชุม	ประธานท่ีประชมุทำาหนา้ทีด่ำาเนนิการประชมุไปตามลำาดบัทีแ่จง้ไวใ้นระเบยีบวาระการประชมุ	โดยเมือ่มกีาร
ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว	ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให	้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น	ข้อเสนอแนะ	ถามคำาถามใน
แต่ละวาระ	และให้เวลาอภิปราย	อย่างเหมาะสมเพียงพอ	จากนั้น	ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน	ตรงประเด็น	และให้ความ
สำาคญักบัทกุคำาถามแลว้จงึใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตใินเรือ่งทีพ่จิารณาซึง่ประธานทีป่ระชมุไดแ้จง้ผล	การออกเสียงในแตล่ะเรือ่งใหท้ีป่ระชมุทราบ
โดยแยกเป็น	“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	และ	“งดออกเสียง”	ทั้งนี้	เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น	บริษัทได้กำาหนดให้ใช้บัตรลงคะแนน
เสียงสำาหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุทกุราย	โดยใชร้ะบบคอมพวิเตอรช์ว่ยอำานวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงการพจิารณา
เลือกตัง้กรรมการและการพจิารณาอนมุตักิำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการไดม้กีารนำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาลงมตแิยกจากกนั	และใน
การเลือกตั้งกรรมการกำาหนดให้มีการลงมติเป็นรายคน	ซึ่งรวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ	2	ชั่วโมง	30	นาท	ีได้กำาหนดการ
ประชุมเวลา	09.00	น.	และ	เลิกประชุมประมาณ	12.00	น.	
 1.2.3  หลังการประชุม
	 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง	
“เห็นด้วย”	“ไม่เห็นด้วย”	และ”งดออกเสียง”	พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ	ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในวันทำาการถัดจากวันประชุม	ก่อน	9.00	น.
	 การจัดทำารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	 2556	 ได้มีการจัดทำาเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกสาระสำาคัญของแต่ละ
เรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม	 สรุปประเด็นสำาคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำาชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	 ข้อเสนอ
แนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของท่ีประชุม	 รวมทั้งมติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่อง
ไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน	 โดยบริษัทได้นำาส่งรายงานการประชุมที่จัดทำาแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุมส่งให้ตลาดหลัก
ทรพัยฯ์	สำานกังาน	ก.ล.ต.	และนายทะเบียน	(กรมพัฒนาธรุกจิการคา้)	เพือ่เปน็เอกสารตรวจสอบและอา้งองิ	พรอ้มกบัเผยแพรบ่นเวบ็ไซต์
ของบริษัท	ภายในกำาหนด	14	วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น	

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมการบริษัท	 และฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทุกรายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	 รายย่อย	 ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาต	ิ ตามที่ได้กำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการดำาเนินดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิ
ขัน้พ้ืนฐานเทา่เทยีมกนั	เนือ่งจากเหน็วา่เปน็สิง่ทีม่คีวามสำาคญัและจำาเปน็ตอ่การดำาเนนิธรุกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	โดยใหค้วาม
สำาคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	ซึ่งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ	ทันเวลา	ทันเหตุการณ์	และในรูปแบบ
ที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ	สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น	
	 เนื่องจากผู้ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลตามผล
ประกอบการของบริษัทมาโดยตลอด	อย่างไรก็ตามในป	ี2556	แม้บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำาไร	แต่บริษัทยังคงขาดทุนสะสม	บริษัท
จึงของดการจ่ายเงินปันผล	
	 ในการดำาเนนิการเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัสทิธข้ัินพืน้ฐานในการไดร้บัขอ้มลูขา่วสารของกจิการ	อยา่งเทา่เทยีมกนันัน้	นอกเหนอืจากการ
ปฏบิตัติามขอ้กำาหนดเกีย่วกบัการเปดิเผยขอ้มลูและสารสนเทศของสำานกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัยฯ์	บรษิทัไดเ้พิม่ชอ่งทางการเขา้
ถึงของข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท	ซึ่งได้จัดให้มีการนำาเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
เสมอ	
	 นอกจากนี้	ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี	2556	เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บริษัทได้
จัดทำาแบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท	ซึ่งบริษัทจะระบุ
รายชือ่ไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิยก์ำาหนดเพือ่ใหเ้ปน็ผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสยีงลงมตแิทนผู้ถอืหุน้ไดโ้ดยไมม่ี
เงื่อนไข	รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ	ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม	30	วัน	โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้
ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ	
	 การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบ	 วาระการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า	นับเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท	
	 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการกำาหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชนใ์หแ้กต่นเองหรอืผูอ้ืน่ในทางมชิอบ	ซึง่เปน็การเอาเปรยีบผู้ถอืหุน้	โดยคณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดแนวทางในการรกัษาความ
ลับคำาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	มาแล้วตั้งแต่ป	ี2544
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญในการดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทั้งภายในและภายนอกบริษัท	ตั้งแต่สังคม	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่
ค้า	 เจ้าหนี้	คู่แข่งทางธุรกิจ	และพนักงาน	รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม	โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและจัดทำา
ประกาศหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัและจรรยาบรรณ	(Code	of	Conduct)	ในป	ี2544	เพือ่เปน็แนวทางปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นได้
เสียเปน็ลายลกัษณอ์กัษร	โดยครอบคลมุถงึเรือ่งตา่งๆ	อาทเิชน่	นโยบายเก่ียวกบัคณะกรรมการบรษิทั	นโยบายการบรหิารทรพัยากรบุคคล
และจรรยาบรรณพนักงาน	นโยบายเก่ียวกับผลประโยชน์ขัดกัน	นโยบายเก่ียวกับการควบคุมภายใน	จรรยาบรรณของการจัดหา	นโยบาย
เก่ียวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน	นโยบายเก่ียวกับการสนับสนุน	กิจกรรมสาธารณะ	นโยบายเก่ียวกับความลับของบริษัทนโยบาย
เก่ียวกับการซ้ือขายหลักทรัพย์	เป็นต้น	ซ่ึงกรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท 
 ผู้ถือหุ้น
	 การปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั	การให้ขอ้มลูขา่วสาร
ที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น	การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำาคัญ	รวมทั้งเพื่อรับทราบ
การดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ของบริษัท	ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	การ
จัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น	และไม่กระทำาการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น	
	 ในปี	2556	ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ	เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น	หรือการกระทำาความผิดของกรรมการและผู้
บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน	
 คู่ค้า
	 บริษัทให้ความสำาคัญในกระบวนการจัดซ้ือจัดหา	 ซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญเพื่อกำาหนดค่าใช้จ่าย	 และคุณภาพสินค้า	 จึงต้องมีขั้น
ตอนการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 บริษัทให้ความสำาคัญกับคู่ค้า	 อันเป็นบุคคลท่ี
ช่วยเหลือและเป็นส่วนหน่ึงในการผลักดันให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทสำาเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	บริษัทต้องปฏิบัติต่อคู่ค้า
อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน
 เจ้าหนี้
	 บรษัิทใหค้วามสำาคญักบับรรดาเจา้หนีท้างการคา้	ซึง่เปน็ผู้มส่ีวนสำาคัญในการสนบัสนนุใหธ้รุกจิของบรษิทัสามารถดำาเนนิไปไดอ้ยา่ง
เรียบร้อย	โดยบริษัทเข้มงวดในการชำาระหนี้ค่าบริการ	และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตามกำาหนดเวลาทุกราย	โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก
 คู่แข่งทางธุรกิจ
	 บรษัิทใหค้วามสำาคญักับคูแ่ขง่ทางธรุกิจ	โดยไมไ่ดม้องวา่เปน็เพยีงคูแ่ขง่ทางธรุกจิดา้นเดยีว	แตบ่รษิทัยงัมองวา่ดว้ยสภาวะการแขง่ขนั
ทางธุรกิจ	คู่แข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำาคัญได้ในอนาคต	บริษัทจึงให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติต่อคู่แข่ง
ทางธุรกิจอย่างเป็นธรรม
 พนักงาน
	 บรษิทัใหค้วามสำาคญักบัการพฒันาบคุลากร	เพือ่เสรมิสรา้ง	และพฒันาความรู	้ความสามารถ	ทกัษะ	ทศันคต	ิศกัยภาพของพนกังาน
ในทุกระดับ	 ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน	 และผลสำาเร็จของธุรกิจ	 รวมทั้งการด้านการ
พัฒนาศักยภาพ	เพื่อให้บุคลากรมีขีด	ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	
	 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท	ได้ดำาเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำาหรับผู้บริหาร	และบริษัทสนับสนุนให้บุคลากรได้
รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการดำาเนินการด้านการจัดการความรู้	 (Knowledge	Management)	
พร้อมทั้งให้บุคลากรมีความพร้อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต	
	 นอกจากนี้	ในการพัฒนาบุคลากร	ยังคำานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำางานของบุคลากรโดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ	รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ	ที่เชื่อมโยงกับ	Core	Value	โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายใน	เป็น
หลักในการดำาเนินการ	เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน	เช่น	กิจกรรมประเพณีสงกรานต์	กิจกรรมทอดผ้าป่า
สามัคคี	การประชุมและสังสรรค์ประจำาปี	เป็นต้น  
 สังคม
	 บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญและอิทธิพลของการใช้ส่ือออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน	 ท้ังด้านสังคม	 ธุรกิจ	 และการศึกษา	 ในฐานะ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที	บริษัทเคร่งครัดในเร่ืองการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง	 อาทิเช่น	พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระ
ทำาความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์	และสนับสนุนกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย	ในปี	2556	บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุน
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กิจกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์	สำาหรับเด็ก	เยาวชนและครอบครัว	ผ่านมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย	

3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
	 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน	 เช่น	 เว็บไซต์ของบริษัท	 เลขานุการบริษัท	
หน่วยงานประชาสัมพันธ	์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ	์หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได	้นอกจากนี้	ผู้มีส่วน
ได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการ	กระทำาผิดกฎหมาย	หรือจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ	หรือกรรมการตรวจสอบ	เพื่อสั่งการ
ให้มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้	
	 กล่าวโดยสรุป	บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ได้กำาหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี	และ
นโยบายต่างๆ	ที่เกีย่วข้องกับผู้มสี่วนได้เสียที่ได้กำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	และในรอบปีที่ผ่านมาบริษทัไม่มขี้อพิพาทใดๆ	ในเรื่องทีเ่กี่ยวกบั
ผู้มีส่วนได้เสีย

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
	 คณะกรรมการบริษัท	 และผู้บริหารบริษัทให้ความสำาคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	 และถือเป็นนโยบายหลักของบริษัท	 ดังน้ัน	
บรษัิทจงึมนีโยบายไมส่ง่เสรมิ	สนับสนนุทัง้ทางตรงและทางออ้มในการใชซ้อฟตแ์วรใ์ด	ๆ 	ทีเ่ปน็การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญาของบคุคล
อืน่	โดยไดก้ำาหนดแนวปฏบิตัใิหพ้นกังานทกุคนจะตอ้งลงนามรบัทราบนโยบายขององคก์รทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใชซ้อฟตแ์วรค์อมพวิเตอรส์ว่น
บุคคล	นอกจากนั้น	บริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัทเรื่อง	“ห้ามกระทำาการอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย”	เนื้อหาโดยสรุป
เปน็การประกาศหา้มพนกังานกระทำาการใด	ๆ 	อนัเปน็การละเมดิทรพัยส์นิทางปญัญา	และ/หรอืกระทำาการอนัเปน็ความผดิตามพระราช
บัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดทางคอมพิวเตอร์

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย
	 คณะกรรมการบริษัท	 ผู้บริหารบริษัท	 และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระ
ทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน	สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการซื้อขายหุ้นของบริษัท	ทุกส่วนงาน
จึงได้ตระหนักและให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำาคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลัก
ความถูกต้อง	ความรวดเร็ว	ความโปร่งใส	และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม	ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดง
ความโปร่งใสในการดำาเนินงานและกิจกรรมต่างๆ	ที่เกิดขึ้น	
	 สารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง	 ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีมติข้อสรุปอย่างชัดเจน	และเพียง
พอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้	 และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
	 คณะกรรมการบริษัท	 และฝ่ายบริหารได้ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำาหนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตามหลัก
เกณฑ์ของสำานักงาน	ก.ล.ต.	 และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 เป็นหลัก	ทั้งข้อกำาหนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลา
บัญช	ี(Periodic	Reports)	และการเปิดเผยสารสนเทศสำาคัญตามเหตุการณ	์(Non-Periodic	Reports)	ช่องทางหลักที่ใช้ในการเปิดเผย
ขอ้มลูของบริษัท	ไดแ้ก	่การจดัสง่เอกสารใหแ้ก่สำานกังาน	ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัยฯ์	ผา่นระบบสือ่อเิลก็ทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์	
	 นอกจากนี้	บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา	และ	โปร่งใส	จึงได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่น
ในการเปดิเผยขอ้มลูเพือ่ใหม้กีารเขา้ถงึขอ้มลูไดท้ัว่ถงึมากยิง่ขึน้	ไดแ้ก	่เวบ็ไซตข์องบรษิทั	(www.inet.co.th/ir)	รวมท้ังแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์ 
	 บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ	์(Investor	Relations)	ที่ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	และรับผิดชอบ
การตดิตอ่สือ่สาร	เพ่ือสรา้งความสมัพนัธอ์นัดรีะหวา่งบรษิทักบัผูถ้อืหุน้	นกัลงทนุทัว่ไป	นักวเิคราะหห์ลกัทรพัย	์และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม	รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน	 เช่น	การเสนอผลการดำาเนินงานงบการเงิน	สารสนเทศที่
บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ	รวมถึงมีการทำาบทรายงานและการวิเคราะห์	 (MD&A)	สำาหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ
ทำาได้โดยทางโทรศัพท์	0	2257	7000	ทางโทรสาร	หมายเลข	0	2257	7222	เว็บไซต์ของบริษัทที่	www.inet.co.th/ir	และทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ที่	ir@inet.co.th	

5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
	 ในป	ี2555	บรษิทัไดเ้ปดิโอกาสใหน้กัวเิคราะหห์ลกัทรพัยจ์ากบรษิทัหลักทรพัยต์า่งๆ	อย่างทัว่ถงึ	และเปน็ธรรมในการใหข้อ้มลูตา่งๆ	
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ของบริษัท	ได้แก่	บริษัทหลักทรัพย์	เมย์แบงก	์กิมเอ็ง	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์	เกียรตินาคิน	จำากัด	(มหาชน)	บริษัทหลักทรัพย์	
เคจีไอ	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องผลประกอบการของบริษัท	แนวโน้มและทิศทางการดำาเนิน
ธุรกิจของบริษัท	เพื่อให้นักวิเคราะห์นำาไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป

6.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
	 บรษัิทไดม้กีารกำาหนดโครงสรา้งการจดัการเพือ่ใหส้อดคลอ้งตามขอ้กำาหนดและแนวทางทีบ่งัคบัใชแ้ละเสนอแนะโดยกฎหมายและ
หน่วยงานกำากับดูแล	ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	และตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำาหนดขึ้น		
	 ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท	ประกอบด้วยกรรมการจำานวน	11	ท่าน	ซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท	กรรมการ
มีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน	(วิศวกรรม	เศรษฐศาสตร	์บัญชี	การบริหารธุรกิจ	กฎหมาย)	มีความรู้
ความสามารถประสบการณ	์	ในการทำางาน	ทักษะ	ความเชี่ยวชาญ	คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ		ทั้งการ
กำาหนดทิศทางและนโยบายการกำากับดูแลการบริหารงานและการดำาเนินงานของฝ่ายบริหาร	 กรรมการบริษัทมีวาระการดำารงตำาแหน่ง
คราวละ	3	ปี	ตาม	พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด	พ.ศ.	2535
	 ทั้งนี้	 กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซ่ึงได้กระทำาโดยทุจริตและไม่มี
ประวัติการทำารายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
	 ในรอบปีที่ผ่านมา	บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	1	ท่าน	คือ	กรรมการผู้จัดการ	โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท	และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ (สวทช.)	แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การ
เปน็ประธานอยา่งเปน็อสิระ	ไมค่รอบงำาหรอืชีน้ำาความคดิในระหวา่งการอภปิราย	และส่งเสรมิใหก้รรมการทกุคนไดม้โีอกาสรว่มอภิปราย	
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที	่โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่นำาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง	
	 จำานวนกรรมการ	(ที่ไม่รวมกรรมการอิสระ)	ในคณะกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม	
ไดแ้ก	่กรรมการผู้แทนผูถ้อืหุน้รายใหญ	่ไดแ้ก	่สำานกังานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต	ิ(สวทช.)	(ซ่ึงถอืหุน้รอ้ยละ	17)	จำานวน	
2	ท่าน	บริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งถือหุ้นร้อยละ	16)	จำานวน	2	ท่าน	และบริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	(ซึ่งถือหุ้น
ร้อยละ	16)	จำานวน	2	ท่าน
	 นอกจากนี	้	ไมม่กีรรมการรายใดของบรษิทัทีด่ำารงตำาแหนง่ในบรษิทัจดทะเบยีนเกนิกวา่	3		บรษิทั	ซ่ึงสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ในการพจิารณาประสทิธภิาพและการอทุศิเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีใ่นฐานะกรรมการของบรษิทั		และเพือ่ใหก้รรมการผู้
จดัการซึง่เปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการบรหิารสงูสดุของบรษิทัสามารถปฏบิตัหินา้ทีไ่ดอ้ยา่งเตม็ทีแ่ละมโีอกาสไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ	์
สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆ	ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท
	 ทั้งนี้	 บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำารงตำาแหน่งต่างๆ	 ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและ
คณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว	
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำาคัญกับความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริง
ต่อบริษัท	 โดยเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองของ	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	 ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	
สำาหรับพิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ	 รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ	 โดยจะ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อนำาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป	

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
	 คณะกรรมการบริษัทจำานวน		11		ท่าน	ประกอบด้วย

 สถานะ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
	 กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	 -	 6	 -
	 กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น	 1	 4	 3

	 บริษัทมีกรรมการท่ีเป็นอิสระท้ังหมด	4	ท่าน	เท่ากับ	1	ใน	3	ของจำานวนกรรมการท้ังหมด	11	ท่าน		ซ่ึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
กำาหนดไว้		นอกจากน้ี	กรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่	และไม่ได้เป็นผู้บริหาร		ดังน้ัน	ผู้มีส่วนได้เสียจึงม่ันใจได้ว่า
กรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ	ทำาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท		
ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท		โดยกรรมการบริษัทมีวาระ
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การดำารงตำาแหน่งที่แน่นอน	ตามข้อบังคับของบริษัทกำาหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีทุกครั้ง	ให้กรรมการจำานวน	1	ใน	
3	ออกจากตำาแหน่ง	โดยให้กรรมการที่ดำารงตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง
	 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณากำาหนดนยิาม	“กรรมการอสิระ”	ตามกรอบของนิยามกรรมการอสิระทีป่ระกาศโดยสำานกังานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ดังต่อไปนี้
	 -	ถือหุ้นไม่เกิน	1%	ของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	ทั้งนี้	นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง		ได้แก่		
คู่สมรส		และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	
	 -	ไมม่สีว่นรว่มในการบรหิารงาน	รวมทัง้ไมเ่ปน็ลกูจา้ง	พนกังาน	ทีป่รกึษาไดร้บัเงนิเดอืนประจำาหรอืเปน็ผู้มอีำานาจควบคุมของบรษิทั		
หรือบริษัทในเครือ		บริษัทร่วม		หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า	2	ปี
	 -	ไมม่คีวามสมัพนัธท์างธรุกจิ	ไมม่ผีลประโยชนห์รอืสว่นไดเ้สยีไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม	ทัง้ในดา้นการเงนิ	และการบริหารงานของ
บริษัท	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำาให้ขาดความเป็นอิสระ
	 -	ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร		ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท		บริษัทในเครือ	บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

6.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบรษิทั	ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการชุดยอ่ยตามความเหมาะสมเพือ่พจิารณากลัน่กรองและเสนอแนะการแกไ้ขปญัหาตา่งๆ	แบง่
เบาภาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท	 และช่วยให้การดำาเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 จำานวน	 5	 คณะ	
ประกอบด้วย
	 คณะกรรมการบรหิาร	แตง่ตัง้เมือ่วนัที	่29	ธนัวาคม	2551	เพือ่สนบัสนนุคณะกรรมการบรษิทัในการวางนโยบายหรอืกลยทุธ์	นอกจาก
นี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร	 การจัดการ	 และนโยบายในการประกอบธุรกิจ	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้
กำาหนดไว้	โดยอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ	ทั้งนี้	ในป	ี2556	มีการประชุมคณะ
กรรมการบริหารทั้งหมด	10	ครั้ง
	 คณะกรรมการตรวจสอบ	แตง่ตัง้เมือ่วนัที	่14	กนัยายน	2544	เพือ่ชว่ยในการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทั	โดยอำานาจและหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ	ทั้งนี้	ในปี	2556	มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด	
14	ครั้ง	โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำานวน	2	ครั้ง
	 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	แต่งตั้งเมื่อวันที	่30	เมษายน	2549	เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอราย
ชื่อเป็นกรรมการใหม่	และเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ	
ในปี	2556	มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนจำานวน	6	ครั้ง
	 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	แต่งตั้งเมื่อวันที	่25	มิถุนายน	2550	เพื่อทำาหน้าที่กำาหนดกรอบนโยบาย	แนวทาง	และให้ข้อเสนอ
แนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำากับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ	ที่มีผลกระทบต่อบริษัท	ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มี
ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้	 โดยอำานาจและหน้าที่ของคณะบริหารความเส่ียงเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อ
คณะกรรมการ	ในป	ี2556	มกีารประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	ทัง้หมดจำานวน.6	ครัง้	โดยเปน็การประชุมรว่มกบัคณะกรรมการ
ตรวจสอบ	จำานวน	2	ครั้ง
	 คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จดัการ	แตง่ตัง้เมือ่วนัที	่21	กนัยายน	2552	เพือ่ทำาหนา้ทีก่ำาหนดหลักเกณฑ์
และวธิกีารในการประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการผู้จดัการ	พร้อมทัง้ตดิตามประเมนิผลการปฏิบตังิานของกรรมการผู้จดัการทกุ	6	
เดือน	และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ	ในปี	2556	มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้
จัดการ	จำานวน	5	ครั้ง

6.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู	้ความสามารถ	มีทักษะ	และประสบการณ์การทำางานจากหลากหลายสาขา	ส่งผล
ให้การปฏิบัติงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำาเร็จ	โดยเป็นผู้วางกลยุทธ์และ
นโยบายทีเ่หมาะสม	เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัและดำาเนนิกจิการของบรษิทัใหเ้ปน็ไปตามขอ้บงัคบัและมตทิีป่ระชมุผู้ถอืหุ้น
ดว้ยความซือ่ตรง	มจีรยิธรรมภายใตจ้รรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิและนโยบายการบรหิารของบรษิทั	คณะกรรมการบรษิทัไดม้สีว่นรว่ม
ในการกำาหนดวสิยัทศัน	์ภารกจิ	กลยุทธ	์เปา้หมายและแผนธรุกจิของบรษิทัตลอดจนกำากบัดแูล	ตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานของ
คณะผู้บริหารและคณะจัดการของบริษัท	เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผลและถูก
ตอ้งตามกฎระเบยีบ	ข้อบงัคบัตา่งๆ	ของหนว่ยงานทีก่ำากบัดแูลและหนว่ยงานทางราชการทีเ่กีย่วขอ้งและตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้น	เพือ่
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงให้แก	่ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็คำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	
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	 คณะกรรมการบริษัท	 ทุกคนตระหนักในหน้าท่ีต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ	 โดยการปฏิบัติหน้าที่
และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการให้เป็นไป	เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น	(Fiduciary	Duty)	ครอบคลุมหน้าที่สำาคัญ	4	
ประการ	ได้แก่	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระวัดระวัง	(Duty	of	Care)	การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	(Duty	of	Loyalty)	การ
ปฏิบัติตามกฎหมาย	วัตถุประสงค์	ข้อบังคับ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	(Duty	of	Obedience)	และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูก
ต้องครบถ้วน	(Duty	of	Disclosure)

การแบ่งแยกอำานาจหน้าที่
	 เพื่อให้การดำาเนินของบริษัทเป็นไปด้วยด	ีได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน
	 ประธานกรรมการเปน็ตวัแทนของผูถ้อืหุน้รายใหญซ่ึง่ถอืหุน้รอ้ยละ	17	ของหุน้ทัง้หมด	โดยประธานกรรมการไมเ่ปน็บคุคลเดียวกนั
กับกรรมการผู้จัดการ	เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายการกำากับ	ดูแลและการบริหารงานประจำา	ดังนั้น	ผู้มีส่วนได้เสีย
จึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ	 ซึ่งจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบ
ทานการบริหารงาน
	 ประธานกรรมการเป็นผู้นำาและเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและ	ประสิทธิผลโดยการสนับสนุน	
และผลกัดนัใหก้รรมการบรษิทัทกุคนมสีว่นรว่มในการประชมุ	เชน่	การตัง้คำาถามทีส่ำาคญัตา่งๆ	หารอื	ชว่ยเหลอืแนะนำาและสนบัสนนุการ
ดำาเนนิธรุกจิของคณะจดัการผา่นทางกรรมการผูจ้ดัการอยา่งสมำาเสมอ	แตจ่ะไมเ่ขา้ไปกา้วกา่ยในงานประจำาทีค่ณะจดัการมหีนา้ทีเ่ปน็ผูร้บั
ผดิชอบดแูล	และมกีรรมการผูจ้ดัการเปน็หวัหนา้ของคณะจดัการ	คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบอำานาจใหก้รรมการผูจ้ดัการ	หรอืผูร้บัมอบ
อำานาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำานาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำานาจที่มอบไว้	 กรรมการผู้จัดการได้มอบอำานาจให้คณะจัดการบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามอำานาจหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีได้กำาหนดไว้อย่างชัดเจน	 ทั้งนี้	 จะเห็นว่าอำานาจของคณะกรรมการบริษัทและคณะ
จัดการได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

กรรมการผู้จัดการ
	 กรรมการผูจ้ดัการเปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ทางการบรหิารสงูสดุของบรษิทัทำาหนา้ทีใ่นการบรหิารจดัการกจิการใหเ้กดิประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลสงูสดุภายใตก้รอบนโยบายการบรหิารจดัการของบรษิทัทำาหนา้ทีค่วบคมุการดำาเนนิงานภายในองคก์รทัง้หมด	อาทเิชน่	อำานาจ
ในการจัดจ้าง	บรรจุ	แต่งตั้ง	การปรับเลื่อนตำาแหน่ง	ปรับอัตราเงินค่าจ้าง	และกำาหนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรไม่ปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ	 วินัยของบริษัท	 ออกคำาสั่งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท	 มีอำานาจลงนามใน
การพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน	10	ล้านบาท	และอำานาจในการพิจารณาอนุมัติในการบริหารด้านอื่น	ๆ	เพื่อ
ให้การดำาเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ทั้งนี้	ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ	และขัดกับนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท	

จรรยาบรรณทางธุรกิจ
	 บรษัิทไดย้ดึมัน่ในการกระทำาในสิง่ทีถ่กูตอ้งเปน็แนวทางในการดำาเนนิธรุกจิของกรรมการบรษิทั	ผู้บรหิารบรษิทัและพนกังานทุกคน	
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจัดทำาแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจ	หรือจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหาร
บรษิทั	และพนกังานทกุคนไดย้ดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัหินา้ทีต่ามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซือ่สตัย์	สจุรติ	และเทีย่งธรรม	ท้ังการ
ปฏบิตัติอ่บริษทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่	ซึง่ไดท้ำาการเผยแพรน่โยบายการกำากบัดแูลกจิการไวบ้นระบบส่ือสารอเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่ชภ้ายใน
บริษัท	กรรมการบริษัท	ผู้บริหารบริษัท	และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา	

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ำาหนดแนวทางสำาหรบัการพจิารณาความเหมาะสมของการทำารายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
ไว้อย่างชัดเจน	เช่น	ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน	กำาหนดนโยบาย	และวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัท	ผู้บริหาร	และ
ผู้เกี่ยวข้องนำาข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ คณะกรรมการบริษัทได้
รับทราบถึง	รายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ	รายการที่มีความขัด
แย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมอ	โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง	รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์	 โดยกำาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำารายการกับบุคคลภายนอก	 (Arm’s	Length	
Basis)	รายการระหว่างกันที่มีสาระสำาคัญจะเปิดเผยรายละเอียด	มูลค่ารายการ	คู่สัญญา	เหตุผล/ความจำาเป็นในรายงานประจำาปี	และ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาป	ี(แบบ	56-1)
		 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทั	ในวาระใดท่ีกรรมการมสีว่นไดเ้สีย	ประธานกรรมการจะขอความรว่มมอืใหก้รรมการบรษิทัปฏบิตัิ
ตามนโยบาย	โดยขอให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใด	ๆ	ในวาระนั้นๆ
	 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท	 (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส	 และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ)	รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์	ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลัก 
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วัน	นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์	และกำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการ
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รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท	 ซึ่งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนำาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะต้องมี
โทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535
	 อกีทัง้	คณะกรรมการได้พจิารณากำาหนดหลกัเกณฑ	์เงือ่นไขและวธิกีารรายงานการมสีว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร	โดยเปน็
หนา้ทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารในการจดัทำารายงานและจดัเกบ็หลักฐานไวท้ีบ่รษิทั	เพ่ือใหบ้รษิทัไดท้ราบถงึการมสีว่นไดเ้สยี
ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท	และไม่ก่อให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา	89/14	แห่งพระ
ราชบัญญัติ	หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2551

ระบบการควบคุมภายใน
	 บริษัทได้ให้ความสำาคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน	 โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำาหน้าที่
ในการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำาคัญของบริษัทได้ดำาเนินตามแนวทางที่กำาหนดและมี
ประสิทธิภาพ	รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม	กฎหมายและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท	(Compliance	Control)	และเพื่อให้
ฝ่ายตรวจสอบภายใน	มีความเป็นอิสระสามารถทำาหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที	่คณะกรรมการจึงกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย	 โดย
ในปี	2549	ได้ริเริ่มจัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดี	(Good	Corporate	
Governance)	โดยพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย	Balanced	Scorecard	และบูรณาการกับ
ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร	(Enterprise	Risk	Management)	เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 บริษัทได้กำาหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท	ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
	 1.	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
	 2.	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างต้องไม่นำาความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและ	ไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
	 3.	คณะกรรมการ	ผู้บริหาร	พนักงาน	และลูกจ้างต้องไม่ทำาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/
หรือเข้าทำานิติกรรมอื่นใด	 โดยใช้ความลับและหรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทาง
อ้อม
	 ทั้งนี้	 บริษัทกำาหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำานักงานกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์พ.ศ.2535	และกำาหนดให้การนำาข้อมูลภายใน
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535

รายงานทางการเงิน
	 คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของบรษิทัและสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงานประจำาปี	งบ
การเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรองรับทั่วไปในประเทศไทย	 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่าง	 
สมำาเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	ดำารงไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสิทธผิลเพือ่ใหม้ัน่ใจวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง	ครบ
ถว้นและเพยีงพอทีจ่ะดำารงรกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ	และเพือ่ใหท้ราบจดุออ่นเพือ่ปอ้งกนัไมใ่หเ้กดิการทจุรติหรอืการดำาเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่ง
มีสาระสำาคัญ	

การควบคุมภายใน
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ครั้งที่	 9/2556	ประชุมเม่ือวันที่	 28	 ตุลาคม	 2556	 โดยมี	 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมด้วย	คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท	ในด้านต่างๆ	ทั้ง	5	ด้าน	คือ	องค์กร
และสภาพแวดล้อม	การบริหารความเสี่ยง	การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร	ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล	และระบบการ
ติดตาม	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้อง
กับแบบประเมินของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	

การบริหารความเสี่ยง
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เพื่อช่วยในการติดตามประเมินผลและ
รายงานการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งใกลช้ดิ	โดยมปีระกาศแตง่ตัง้	คณะทำางานรวมถงึหนา้ทีค่วามรบัผิดชอบเปน็ลายลกัษณอ์กัษรซึง่
ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตลอด	
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6.4 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
	 บรษัิทใหค้วามสำาคญัเปน็อยา่งยิง่กบัความเปน็อสิระในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทั	เพือ่ประโยชนส์งูสดุของบรษิทัและผูถ้อื
หุน้โดยรวม	กรรมการบรษิทัทกุทา่นปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่สตัยส์จุรติและคำานงึถงึผลประโยชนข์องบรษิทัเปน็สำาคญั	โดยตระหนักเสมอ
วา่เปน็ตวัแทนของผูถ้อืหุน้ทำาหนา้ทีใ่นการสงัเกตการปฏบิตังิาน	ใหค้ำาแนะนำา	ชว่ยเหลอื	และสนบัสนนุการดำาเนนิงานของฝา่ยบรหิารอยา่ง
ใกล้ชิด	บริษัทได้กำาหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาอย่างน้อย	3	เดือนครั้ง	โดยมีการกำาหนดวาระการประชุมชัดเจน
ล่วงหน้า	 และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำาเนินงาน	 โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า	 7	 วันก่อน	 การประชุมทุกครั้ง	 เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม	การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ	2	ชั่วโมง	ในปี	2556	ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งสิ้น	11	ครั้ง	(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการเรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำาปี	2556)
	 กรรมการบริษัททุกท่านถือว่าเป็นหน้าท่ีต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง	 ยกเว้นมีเหตุจำาเป็นที่ต้องลาประชุม	 และในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม	 รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ	โดยตรง	เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อรับ
ทราบการทำางานของคณะกรรมการบริษัท 

6.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส	 โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว	 กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท	 กรรมการตรวจสอบ	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้น	 โดยคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำาเสนอจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย	 ทั้งนี้	 การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการต่างๆ	
ของบริษัทในปี	2556	สามารถดูรายละเอียดในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

6.6 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำาแหน่งใหม่	 โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปให้แก่
กรรมการใหม่และจัดทำาเอกสารสำาคัญต่างๆ	ของบริษัท	ได้แก่	โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท	ข้อบังคับ	ระเบียบ	นโยบายที่สำาคัญ	
และจรรยาบรรณทางธุรกิจ	รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	และสำานักงาน	ก.ล.ต.	
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน	นอกจากนี้ยังได้จัดทำารายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดขององค์กร
ทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย
	 คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อเสริมสร้างความ
รู้	ความเข้าใจในบทบาท	หน้าที	่ความรับผิดชอบ	พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้านทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยได้จัดให้เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 สมาคม	 ส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย	(IOD)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เป็นต้น	
	 นอกจากนี้	บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท	และหลักสูตรอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องที่จัด
โดยสถาบนัและหนว่ยงานตา่งๆ	ท้ังภาครฐัและภาคเอกชน	เพือ่เสรมิสรา้งใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจในหนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบซึง่จะชว่ยสนบัสนนุ
การทำางานของคณะกรรมการบริษัท	และคณะกรรมการชุดย่อยให้ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกด้วย
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หมายเหตุ : 	1/	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(“สวทช.”)	 ,บริษัท	กสท	โทรคมนาคม	จำากัด	(มหาชน)	(“บมจ.	
กสท”)	และบริษัท	ทีโอที	จำากัด	(มหาชน)	(“บมจ.	ทีโอที”)	ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ	17		ร้อยละ	16	และ
ร้อยละ	16	และมีผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท	จึงถือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

1) รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

	1.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน1/

	2.	บริษัท	เน็ตเบย์	จำากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

บริษัทร่วม

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

ค่าเช่าวงจรสื่อสาร
ระหว่างประเทศ
และในประเทศ
รายได้จากการให้
บริการอินเทอร์เน็ต
และสัญญาจ้าง
ดำาเนินการ
รายได้จากการให้
บริการอินเทอร์เน็ต

นโยบาย
การกำาหนดราคา

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2556
51,177

4,933

5,714

2) รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน1/ 	 	 (หน่วย	:	พันบาท)
	 	 -	ลูกหนี้การค้า	 	 2,358
	 	 -	รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ	 	 		0
	 	 -	เจ้าหนี้การค้า	 	 8,630
 บริษัท เน็ตเบย์	 	 (หน่วย	:	พันบาท)
	 	 -	ลูกหนี้การค้า	-	บริษัทร่วม	 	 856

3 )  ความ จำาเป็น และ ความ สม เหตุ สม ผล ของ รายการ
	 การทำารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน	 
ซึ่งบริษัทได้คำานึงถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ายค่า
ตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น

4) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
	 ขัน้ตอนการอนมุตักิารทำารายการระหวา่งกนับรษิทัไดป้ฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบัประกาศ
คำาสัง่หรอืขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	โดยผู้ทีม่ส่ีวนได	้เสยีในการทำารายการใดๆ	ไมม่สิีทธอิอกเสียงอนมุตักิารทำาราย
การนั้นๆ	ทั้งนี้	บริษัทได้กำาหนดมาตรการดังกล่าว	ในข้อบังคับของบริษัท

5) นโยบายหรือแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
	 ในอนาคต	รายการระหวา่งกนัดงักลา่วจะยงัคงเกดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	โดยบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเปน็ผูร้บัผดิชอบดแูล
และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง	หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูก
ต้องและครบถ้วน	นอกจากนี	้บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันในอนาคต		โดยเลือกดำาเนินการตามวิธี
ดังต่อไปนี้
	 •	 ดำาเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
	 •	 อนุมัติการทำารายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท	(ตามความจำาเป็น)
	 •	 เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสำานักงาน	กลต.	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 •	 เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำาหนดโดยสมาคมนักบัญชี

6) มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน
	 •	 บริษัทมีข้อกำาหนดท่ีชัดเจนเก่ียวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท	 โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด	 ไม่มีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
	 •	 บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกัน	พร้อมทั้งเหตุผลในการเลือกทำารายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ของบริษัทในรายงานประจำาปี

รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้อง

47



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	 อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อกำาหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	จำานวน	3	คน	ได้แก่	ศ.กิตติคุณ	
ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย	ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย	์และนายชวลิต	อัตถศาสตร	์กรรมการตรวจสอบ	ในเดือนตุลาคม	
2556	นายชวลิต	อัตถศาสตร์	ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการในบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(	มหาชน)	โดยมีผลเมื่อวันพุธ
ที	่9	ตลุาคม	พ.ศ.	2556	เปน็เหตใุหท้า่นพน้จากตำาแหนง่กรรมการตรวจสอบดว้ย	และในเดือนพฤศจกิายน	2556	ท่ีประชมุคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่	10/2556	เมื่อวันพุธที	่13	พฤศจิกายน	2556	มีมติแต่งตั้ง	นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ	มาดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
แทนกรรมการที่ลาออก	
	 คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อ
กำาหนดและแนวทางปฏิบัติท่ีดีสำาหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยมีขอบเขตและหน้าที่ตามความรับผิดชอบที่สำาคัญ	 ได้แก่	 การสอบทานให้บริษัทมีการรายงาน
ทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ	รวมทั้งสอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน	ระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ	รวมทั้งดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามข้อกำาหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 ในปี	2556	คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม	12	ครั้ง	เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร	ผู้สอบบัญช	ีและผู้ตรวจสอบภายใน
ตามความเหมาะสม	โดยในป	ี2556	คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญช	ีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม	1	ครั้ง	เพื่อหารือและ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ	สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปี 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี	 ในเรื่องของ
นโยบายการบัญชีที่ใช้	 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำาคัญในระหว่างปี	 ความถูกต้องเช่ือถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี	 และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา	 เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ก่อนจะให้
ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว	
สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน	โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำา
ปี	2556	และการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางมาตรฐานสากล	COSO-ERM	(The	Commit-
tee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	Commission	–	Enterprise	Risk	Management)	ร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน	
พร้อมให้ความเห็นสอดคล้องกันว่า	บริษัทฯ	มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ	โดยไม่พบปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระ
สำาคญั	มกีารปรบัปรงุแกไ้ขประเดน็ทีส่อบทานพบใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงไป	เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่การดำาเนนิงานของบรษิทัฯ	
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเส่ียง	 2	 ครั้ง	 เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 ได้กำาหนดนโยบายและ
กรอบการบรหิารความเสีย่ง	ระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัไดอ้ยา่งเหมาะสมและชดัเจน	รวมถงึมาตรการรองรบั	พรอ้มทัง้ไดช้ีแ้จงใหผู้้บรหิาร
และพนักงานได้ทราบอย่างทั่วถึง	เพื่อนำากระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ
การสอบทานรายการระหว่างกัน 
	 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ	กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำาเนิน
การตามเงื่อนไขปกต	ิและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ	

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

(ศ.	กิตติคุณ	ดร.	อัจฉรา	จันทร์ฉาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) 
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิตนเองในหวัขอ้เรือ่ง	องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ	การฝึกอบรมและทรพัยากร	การ
ประชุม	กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน	ผู้สอบบัญช	ีและผู้บริหาร	ซึ่งจากผลการประเมิน	พบ
ว่า	 คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	 และมีผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี	อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำากับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 
	 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้กีารใหป้ระเมนิผลการปฏบิตังิานของผูส้อบบญัช	ีซึง่ผลเปน็ทีน่า่พอใจ	และไดพ้จิารณาเหน็ชอบให	้บรษิทั	
เอเอ็นเอส	ออดิท	จำากัด	เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ประจำาป	ี2557	และนำาเสนอคณะกรรมการ	
บริษัทฯ	เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ประจำาปี	2557	ต่อไป

49



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

	 คำาอธบิาย	และบทวเิคราะหต์อ่ไปนีค้วรอา่นประกอบกบังบการเงนิรวม	และงบการเงนิเฉพาะกจิการ	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
ของบริษัท	ทั้งนี้สำาหรับผลการประกอบการป	ี2556	บริษัทได้นำางบการเงินของ	บริษัท	แมนดาลา	คอมมูนิเคชั่น	จำากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อย
มาจัดทำางบการเงินรวมเพื่อการรับรู้ผลการดำาเนินงานของบริษัท	ดังนั้นในคำาอธิบาย	และการวิเคราะห์การอ้างอิงใด	ๆ	ถึงผลการดำาเนิน
งานและฐานะทางการเงินในแต่ละปีท่ีระบุไว้ในคำาอธิบาย	 และการวิเคราะห์ในส่วนนี้หมายความรวมถึงผลการดำาเนินงานและฐานะการ
เงินของบริษัท	และบริษัทย่อย	(“บริษัท”)	ซึ่งสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคมของปีนั้นๆสรุปสาระสำาคัญได้ดังต่อไปนี้

ภาพรวม
	 ภายใต้การดำาเนินงานในธุรกิจหลัก	(Core	Business)	ของบริษัทที่เน้นนโยบายการให้บริการอย่างมีคุณภาพ	และมีประสิทธิภาพเพื่อ
ตอบสนองทกุความตอ้งการของลกูคา้ในทกุกลุม่อตุสาหกรรมประกอบกบัการสรา้งมลูคา่เพิม่หรอื	“Value	Added	Services”	ใหแ้กล่กูคา้
ดว้ยการพฒันาโซลชูัน่ส	์และแอพพลิเคชัน่สต์า่ง	ๆ 	ทีท่นัสมยัอยา่งตอ่เนือ่ง	เพือ่สรา้งโอกาสทางธรุกจิ	และเพ่ิมศกัยภาพทางการแข่งขนัให้
แกล่กูคา้ของบรษิทัในป	ี2556	บรษิทัจงึลงทนุปรบัปรงุศนูย	์INET	IDC	ทีอ่าคารไทยซมัมทิ	ทาวเวอร	์ในชว่งปลายป	ี2555	และมีการขยาย
พื้นที่ศูนย์	INET	IDC	ที่อาคารบางกอกไทยเฟส	2	ในป	ี2556	เพื่อรองรับลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ปลอดฝุ่นและประหยัด
พลังงาน	(Clean	and	Green)	ตามมาตรฐาน	ISO14644	และระบบควบคุมความปลอดภัยภายในแบบ	Centerline	Management	ที่
แสดงผลในรูป	3	มิติ	รวมถึงมาตรฐานสากลด้านการปฏิบัติการตามหลัก	Business	Continuity	Planning	(BCP)	ด้วยความร่วมมือจาก
ผู้นำา	IT	ด้านNetwork	จาก	Cisco	และด้าน	Infrastructure	จาก	HP	อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นรักษาคุณภาพการให้บริการตามที่ตกลงไว้	
โดยทางฝา่ยศนูยข์อ้มลูคอมพวิเตอรไ์ดม้กีารจดัทำาแผนการบำารงุรกัษาในเชงิปอ้งกนั	(Preventive	Maintenance)	เพือ่ใหเ้กดิความมัน่ใจ
ว่าอุปกรณ์ของทางบริษัททำางานได้เต็มประสิทธิภาพ	และต่อเนื่อง	
	 นอกจากนี้บริษัทยังร่วมมือกับบริษัท	ทรานแซคชั่น	เน็ตเวิร์ค	เซอร์วิสเซส	จำากัด	(TNS)	ผู้นำาด้านการให้บริการการชำาระเงินระดับโลก
ที่ให้บริการในกว่า	60	ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย	เป็นการผสานความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐาน	และเครือข่ายของบริษัท
เข้ากบัเทคโนโลย	ีและความเชีย่วชาญระดบัโลกเพือ่ยกระดบัการใหบ้รกิารเครอืขา่ยรบัชำาระเงนิผ่านบตัรเครดติในประเทศไทยใหส้ามารถ
รองรับมาตรฐาน	PCIDSS	ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่ทั่วโลกประกาศใช้

สรุปผลการดำาเนินงาน
	 ในปี	2556	บริษัทมีรายได้รวมจำานวน	386	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2555	ร้อยละ	21	และมีต้นทุนการให้บริการ	และ
ต้นทุนขายจำานวน	285	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	24	โดยมีผลการดำาเนินงานกำาไรสุทธิจำานวน	3.06	ล้านบาท	คิดเป็นกำาไรต่อหุ้น	
0.01	บาท	ในขณะที่มีผลกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา	และค่าตัดจำาหน่าย	(EBITDA)	จำานวน	5.1	ล้านบาท	ทั้งนี้เนื่องจากมี
การเปิดใช้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	(Internet	Data	Center)	แห่งใหม่	และการให้บริการ	Cloud	
	 ในปี	 2556	บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท	 เน็ตเบย์	 จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนการถือหุ้น	 40%)	 เป็นจำานวนทั้งสิ้น	 6	
ล้านบาท	และเมื่อนับตั้งแต่เริ่มดำาเนินงานในปลายป	ี2547	จนถึงปัจจุบัน	บริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท	เน็ตเบย	์จำากัด	คิดเป็นร้อย
ละ	184	ของเงินลงทุนจำานวน	36	ล้านบาท	โดยในระหว่างป	ีบริษัท	เน็ตเบย์	จำากัดได้จ่ายเงินปันผลประจำาป	ี2556	ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดย
เงนิปนัผลในสว่นของบรษิทัคดิเปน็เงนิจำานวน	4	ลา้นบาท	ทัง้นีเ้งนิปนัผลจำานวนดงักลา่วไดแ้สดงรวมไวใ้นรายไดอ้ืน่ของงบการเงนิเฉพาะ
กิจการ
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีสภาพคล่องคิดเป็น	0.44	เท่า	บริษัทมีเงินสด	รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำานวน	20	ล้าน
บาทลดลงจำานวน	215	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	92	เมื่อเทียบกับป	ี2555

รายได้จากการให้บริการและการขาย
	 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการสำาหรับปี	2556	จำานวน	372	ล้านบาทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	25	เมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2555	ทั้งนี้
เนื่องจากมีการเปิดใช้บริการศูนย์	IDC	แห่งใหม่และการให้บริการ	Cloud	ขณะเดียวกันรายได้จากการขายในปี	2556	มีจำานวน	7	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้น	2	ล้านบาทเมื่อเทียบกับป	ี2555
	 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในธุรกิจ	Internet	Access,	Business	Solutions	และ	Trading	ปี	2556	เท่ากับ	25:73:2	(ปี	2555	 
เท่ากับ	31:67:2)

คำาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำาเนินงาน
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ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
		 ในปี	2556	บริษัทมีต้นทุนการให้บริการและต้นทุนขายจำานวน	285	ล้านบาท	เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ	24	เม่ือเปรียบเทียบกับปี	2555	อัน
เกิดจากต้นทุนค่าไฟฟ้าจากการเปิดใช้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต	(Internet	Data	Center)	แห่งใหม่	และต้นทุนค่า	License	จากบริการ	
Cloud	ในขณะท่ีบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน	103	 ล้านบาท	ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมาคิดเป็นร้อยละ	1	 เน่ืองจาก
บริษัทสามารถบริหารพ้ืนท่ีสำานักงานให้เป็นพ้ืนท่ีสำาหรับให้บริการ	และใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน	ทำาให้มีค่าใช้จ่ายลด
ลง	8	ล้านบาท	ในขณะท่ีบริษัทย่อยมีการขยายตัวทางธุรกิจทำาให้มีการเพ่ิมทรัพยากรบุคคล	และมีค่าใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึ้น	7	ล้านบาท

ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม
		 ปี	2556	บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท	เน็ตเบย์	จำากัด	ซึ่งเป็นบริษัทร่วม	(สัดส่วนการถือหุ้น40%)	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	6	ล้าน
บาท	นอกจากนี้บริษัทรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำานวน	4	ล้านบาทโดยแสดงรวมไว้ในรายได้อื่น

ผลการดำาเนินงาน
	ปี	2556	บริษัทมีกำาไรสุทธิจำานวน	3	ล้านบาทและมีกำาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ	0.01	บาท	ในขณะที่มีผลกำาไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจำาหน่าย	(EBITDA)	จำานวน	5	ล้านบาท

ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำานวน	844	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	216	ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	34	เมื่อเปรียบ
เทียบกับปี	2555	โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	รวมกับเงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทมีจำานวนทั้งสิ้น	20	ล้านบาทลดลงจำานวน	215	ล้านบาทหรือ
คิดเป็นร้อยละ	92	เมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2555	เนื่องจากมีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
	 บริษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำาประกันจำานวน	96	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจำานวน	92	ล้านบาท	โดยนำาไปค้ำาประกันวงเงินเบิก
เกินบัญชีและหนังสือค้ำาประกันผลงานที่ออกโดยธนาคาร
		 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ,	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมจำานวน	 325	 ล้านบาทเกิดจากการปรับปรุง
ศูนย์	IDC	ที่ตึกบางกอกไทย	และตึกไทยซัมมิท	รวมทั้งซื้ออุปกรณ์	Core	network	&	Software	
คุณภาพของสินทรัพย์
 ลูกหนี้
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจำานวน	79	ล้านบาท	หรือลดลงร้อยละ	7	เมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2555	ลูกหนี้
การค้าส่วนใหญ่ร้อยละ	40	เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำาหนดชำาระ
	 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้าแบ่งเป็น	2	ประเภทดังนี้
	 1.	 ลูกหนี้ประเภทส่วนบุคคลและลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นเอกชนมีระยะเวลาชำาระหนี้	(Credit)	30	วัน
	 2.	 ลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจมีระยะเวลาชำาระหนี้	(Credit)	45-90	วัน
	 สำาหรับลูกหนี้การค้า-สุทธิดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ	9	ของสินทรัพย์รวมโดยมีระยะเวลาเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้าเฉลี่ย	79	วันและจาก
ตารางข้างล่างแสดงรายละเอียดการจำาแนกตามอายุหนี้ที่ค้างชำาระของลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	โดยมูลค่าลูกหนี้ที่ยังไม่
ครบกำาหนดชำาระและลูกหนี้ที่ค้างชำาระเป็นเวลาไม่เกิน	3	เดือนตามนโยบายการให้เครดิตของบริษัทมีจำานวนเท่ากับ	69	ล้านบาทซึ่งคิด
เป็นอัตราส่วนร้อยละ	87	ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด	ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการให้เครดิตของบริษัทและไม่ก่อให้เกิดปัญหาในการเรียก
เก็บหนี้แต่อย่างใด
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บริษัทมีนโยบายการตั้งสำารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
	 •	 ลูกหนี้ประเภทส่วนบุคคลและลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นเอกชน
					-	 ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ	(หนี้ที่ค้างชำาระ	181	–	360	วัน)	ให้ตั้งสำารองไม่ต่ำากว่าร้อยละ	50	ของยอดหนี้คงค้าง
	 	 -	 ลูกหนี้จัดชั้นสูญ	(หนี้ที่ค้างชำาระเกินกว่า	360	วัน)	ให้ตั้งสำารองเต็มจำานวน
	 •	 ลกูหนีอ้งคก์รสว่นทีเ่ปน็ราชการหรอืรฐัวสิาหกจิ	ใหพ้จิารณาและเสนอขออนมุตัเิพือ่กนัสำารองเฉพาะเปน็ราย	ๆ 	ตามทีเ่หน็สมควร	
	 ทั้งนี้บริษัทได้สำารองตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำาหรับลูกหนี้การค้า	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	ไว้แล้วเป็นจำานวน	6.74	ล้านบาทซึ่ง
เป็นไปตามนโยบายทางบัญชีของการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและเชื่อว่าเพียงพอแล้ว

2. สภาพคล่อง
 กระแสเงินสด
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีสภาพคล่องจำานวน	0.44	เท่า			และกระแสเงินสดของบริษัทในกิจกรรมต่าง	ๆ	เป็นดังนี้
	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน	บริษัทมีเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานจำานวน	50	ล้านบาท
	 กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ	บรษิทัมเีงนิสดจา่ยไปในกจิกรรมลงทนุจำานวน	187	ล้านบาทโดยเกดิจากการซือ้อปุกรณ	์และสินทรพัย์
ไม่มีตัวตนรวมจำานวน	284	ล้านบาท	เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำาประกันเพิ่มขึ้น	92	ล้านบาท	ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิในหลัก
ทรัพย์เผื่อขายลดลงจำานวน	180	ล้านบาท	และเงินปันผลรับ	11	ล้านบาท
	 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจำานวน	103	ล้านบาท	โดยเกิดจากเงินเบิกเกินบัญช	ีและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	107	ล้านบาท	ในขณะที่มีเงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	4	ล้านบาท
	 โดยสรุป	ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีเงินสด	และเงินลงทุนชั่วคราวรวมจำานวน	20	ล้านบาทลดลงสุทธิจำานวน	215	ล้านบาทหรือคิดเป็น
ร้อยละ	91	เมื่อเปรียบเทียบกับป	ี2555	
	 สรุปอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นดังนี้
       ปี 2556 ปี 2555
														อัตราส่วนสภาพคล่อง																														 0.44											 2.58
														อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว																		 0.33												 2.46
														เงินสดและเงินลงทุนชั่วคราว	เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	(ล้านบาท)					 20												 235

3. รายจ่ายลงทุน
	 ในปี	2556	บริษัทมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อใช้ในการดำาเนินงานรวมจำานวน	284	ล้านบาท

4. แหล่งที่มาของเงินทุน
	 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนจำานวน	333	ล้านบาท	เป็นทุนที่เรียกชำาระแล้วจำานวน	250	ล้านบาท	บริษัทมีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น	0.72	เท่า

ตาราง เปรียบ เทียบ ลูก หนี้ การ ค้า   

 ระยะ เวลา ค้าง ชำาระ   31   ธันวาคม   2556  31   ธันวาคม   2555

        ล้าน บาท  %  ล้าน บาท  % 

	 ยอดท่ียังไม่ครบกำาหนดชำาระ	 							33.78		 40	 						27.74		 33

	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 							35.29		 42	 						37.91		 46

	 	 3	-	6	เดือน	 									3.22		 4	 								1.76		 2

	 	 6	-	12	เดือน	 									1.67		 2	 								6.41		 8

	 	 เกินกว่า	12	เดือน	 							10.06		 12	 								9.04		 11

  รวม ลูก หน้ี การ ค้า 	 							84.02		 100	 						82.86		 100

		 หัก			ค่า	เผ่ือ	หน้ี	สงสัย	จะ	สูญ		 									(6.74)		 -8	 								(6.88)		 -8

  ลูก หน้ี การ ค้า   -   สุทธิ 	 							77.28		 92	 						75.98		 92
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

 อัตราส่วน ทางการ เงิน ที ่สำาคัญ 

    อัตราส่วน ทางการ เงิน   ปี   2556  ป ี  2555 ป ี  2554

 อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)	  	  	  

	อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 	 0.44	 2.58	 3.42

	อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว	(เท่า)	 	 0.33	 2.46	 3.02

 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)

	อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า	(เท่า)		 	 4.63	 4.95	 5.95

	ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	(วัน)		 	 79	 74	 61

	อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร	(เท่า)	 	 1.18	 2.61	 4.41

	อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย	์(เท่า)	 	 0.53	 0.51	 0.46

 อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 	 0.72	 0.28	 0.30

	อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์	(เท่า)	 	 0.42	 0.22	 0.23

	อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%)	1/	 	 N/A	 N/A	 N/A

 อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร (Profitability Ratio)

	อัตรากำาไรขั้นต้น	(%)	 	 24.85	 23.55	 20.11

	อัตรากำาไรสุทธ	ิ(%)		 	 0.79	 -0.39	 -26.72

	อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน	(%)	 	 -0.32	 -4.75	 -26.30

	อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)		 	 0.7	 -0.48	 -10.08

	อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 	 0.62	 -0.25	 -15.55

 ข้อมูลต่อหุ้น 	 	 	  

	มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	(บาท)		 	 1.97	 1.97	 1.96	

	กำาไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้นสามัญ	(บาท)	1/	 	 0.01	 -0.01	 -0.33	

	เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)		 	 N/A	 N/A	 0.03

หมายเหตุ   : 						1/	คำานวณจากจำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนักที่ออกจำาหน่ายและได้รับชำาระแล้วระหว่างงวด

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
				บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่
	 -	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำานวนเงิน		760,000	บาท
	 -	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำานวนเงิน		70,000	บาท

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
	 ไม่มี

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวน	492	ล้านบาทประกอบด้วยทุนที่ออกจำาหน่ายและชำาระเต็มมูลค่าแล้วจำานวน	250	
ล้านบาท	ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำานวน	272	ล้านบาท	สำารองตามกฎหมายจำานวน	25	ล้านบาท	และมีขาดทุนสะสมจำานวน	55	ล้าน
บาท	คิดเป็นมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ1.97	บาท	(มูลค่าที่ตราไว้	1	บาทต่อหุ้น)
 หนิ้สิน
	 ณ	สิ้นปี	2556	บริษัทมีหนี้สินรวมจำานวน	352	ล้านบาท	คิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเป็นร้อยละ	86	ของหนี้สินรวม
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

	 คณะ	กรรมการ	บริษัท	อินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	("บริษัท")	เป็น	ผู้รับ	ผิด	ชอบ	ต่อ	งบ	การ	เงิน	และ	ข้อมูล	ทางการ	เงิน	ของ	
บริษัท	และ	บริษัท	ย่อย	ที่	ปรากฏ	ใน	รายงาน	ประจำา	ปี	งบ	การ	เงิน	ดัง	กล่าว	จัด	ทำา	ขึ้น	ตามมาตรฐาน	การ	บัญชี	ที่	รับรอง	ทั่วไป	ได้	แสดง	ข้อมูล	อย่าง 
	ถกู	ตอ้ง	ครบ	ถว้น	ใน	สาระ	สำาคญั	เกีย่ว	กบั	ฐานะ	การ	เงนิ	ผล	การดำาเนนิ	งาน	และ	ใช	้ดลุยพนิจิ	อยา่ง	ระมดัระวงั	รวม	ทัง้	ควบคุม	ดแูล	ให	้มี	การปฏบิตั	ิ
ตาม	ระบบ	การ	เปดิ	เผย	ขอ้มลู	ทีส่ำาคญั	อยา่ง	เพยีง	พอ	ใน	หมายเหต	ุประกอบ	งบ	การ	เงนิ	เพือ่	เป็น	ประโยชน	์ตอ่	ผู	้ถอื	หุน้	และ	นกั	ลงทนุ	ทัว่ไป	อย่าง
โปร่งใส
	 ทัง้นี	้คณะ	กรรมการ	บรษิทั	ได	้แต่ง	ตัง้	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	เพือ่	ทำา	หนา้ที	่รบั	ผิด	ชอบ	เกีย่ว	กบั	การ	กำากบัดแูล	รายงาน	ทางการ	เงิน	แสดง	
ฐานะ	ตาม	ขอ้	เท็จ	จรงิ	และ	เปดิ	เผยอ	ยา่ง	เพยีง	พอ	เปน็	ไป	ตาม	มาตรฐาน	การ	บญัช	ีที	่เหมาะ	สม	กบั	การ	ดำาเนนิ	ธรุกจิ	และ	จดั	ให	้ม	ีการ	ควบคุม	ภายใน	
ที	่เหมาะ	สม	และ	มี	ประสิทธิผล	 โดย	ความ	เห็น	ของคณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ	เกี่ยว	กับ	เรื่อง	นี้	ปรากฏ	ใน	รายงาน	ของ	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ 
ซึ่ง	แสดง	ไว้	ใน	รายงาน	ประจำา	ปี	แล้ว
	 คณะ	กรรมการ	บริษัท	ม	ีความ	เห็น	ว่า	 บริษัท	มี	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน	ที่	ดี	สามารถ	สร้าง	ความ	เชื่อ	มั่น	 อย่าง	มี	เหตุผล	ต่อ	ความ	เชื่อ	ถือ	ได้	
ของ	งบ	การ	เงิน	บริษัท	และ	บริษัท	ย่อย	ณ	วัน	ที่	31	ธันวาคม	2556	ซึ่ง	ผู้	สอบ	บัญชี	ของ	บริษัท	ได้	ตรวจ	สอบ	ตาม	มาตรฐาน	การ	สอบ	บัญชี	ที่	
รับรอง	ทั่วไป	และ	แสดง	ความ	เห็น	ว่า	งบ	การ	เงิน	แสดง	ฐานะ	การ	เงิน	ผล	การ	ดำาเนิน	งาน	และ	กระแส	เงินสด	ถูก	ต้อง	ใน	สาระ	สำาคัญ	แล้ว

(นางมรกต	กุลธรรมโยธิน)
กรรมการผู้จัดการ

(ศ.ดร.ไพรัช		ธัชยพงษ์)
ประธานกรรมการ	

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระ
และงบการเงิน



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน)
	 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และ
ของเฉพาะบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ตามลำาดับ	ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการ	ณ	วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ	งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ	และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	
สำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน	รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีท่ีสำาคัญและหมายเหตุเร่ืองอ่ืนๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
	 ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	และ
รับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจำาเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทำางบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระสำาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
	 ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี	 ซ่ึงกำาหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านจรรยาบรรณ	รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพ่ือให้ได้
ความเช่ือม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำาคัญหรือไม่
	 การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพ่ือให้ได้มาซ่ึงหลักฐานการสอบบัญชีเก่ียวกับจำานวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน	วิธี
การตรวจสอบท่ีเลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี	ซ่ึงรวมถึงการประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระ
สำาคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด	ในการประเมินความเส่ียงดังกล่าว	ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในท่ี
เก่ียวข้องกับการจัดทำาและการนำาเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ	เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์	
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ	การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะ
สมของนโยบายการบัญชีท่ีผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีท่ีจัดทำาข้ึนโดยผู้บริหาร	 รวมท้ังการประเมินการนำา
เสนองบการเงินโดยรวม
	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ีข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไขของข้าพเจ้า

เกณฑ์ในการแสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
	 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	15	 งบการเงินรวมสำาหรับปี	 ส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	2556	และ	 2555	ของบริษัท	
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วมในประเทศแห่งหน่ึงท่ีได้รับการบันทึกบัญชีโดยใช้ข้อมูล
จากงบการเงินของบริษัทร่วมในประเทศน้ัน	 ซ่ึงยังมิได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี	 มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนดังกล่าวในงบการเงินรวม	ณ	
วันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีจำานวน	46.73	ล้านบาท	และ	46.99	ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นร้อยละ	5.54	และร้อยละ	7.49	ตาม
ลำาดับ	 ของสินทรัพย์รวมในงบการเงินรวม	 และส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในประเทศน้ันในงบการเงินรวม
สำาหรับแต่ละปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	มีจำานวน	6.38	ล้านบาท	และ	11.29	ล้านบาท	ตามลำาดับ	คิดเป็นร้อยละ	208.50	
และร้อยละ	(903.20)	ตามลำาดับ	ของกำาไรรวมสำาหรับแต่ละปี	ซ่ึงเหตุการณ์น้ีเป็นการถูกจำากัดขอบเขตโดยสถานการณ์	

ความเห็นอย่างมีเงื่อนไข
	 ข้าพเจ้าเห็นว่า	 ยกเว้นการผลกระทบซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนจากการบันทึกบัญชีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมตามท่ีกล่าวในวรรคเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นอย่างมีเง่ือนไข	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี	แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	และของเฉพาะบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	ตามลำาดับ	ณ	วันท่ี	
31	ธันวาคม	2556	ผลการดำาเนินงานรวมและผลการดำาเนินงานเฉพาะกิจการ	และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ	สำาหรับ
ปีส้ินสุดวันเดียวกัน	โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

56



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

(นายอธิพงศ	์	อธิพงศ์สกุล)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3500

บริษัท	เอเอ็นเอส	ออดิท	จำากัด

กรุงเทพฯ
26	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557

57

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
	 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ	28	ในระหว่างปี	2556	บริษัทมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากกรณีค่าปรับการรับประกัน
การขัดข้องของการให้บริการตามสัญญากับหน่วยงานราชการแห่งหน่ึง	 เป็นจำานวนเงิน	3.92	 ล้านบาท	 ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่า
บริษัทไม่สมควรจ่ายชำาระค่าปรับดังกล่าว	ท่ีต้องรอการพิสูจน์ว่าเหตุขัดข้องเกิดจากความผิดของบริษัทหรือไม่	และเช่ือว่าท้ายท่ีสุดแล้วบริษัท
จะสามารถช้ีแจงสาเหตุของการขัดข้องโดยไม่ต้องชำาระค่าเบ้ียปรับดังกล่าว	เป็นผลให้ทางบริษัทไม่มีการต้ังสำารองใดๆ	จากค่าปรับน้ีในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2556	การแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินมิได้เก่ียวข้องกับเร่ือง
ท่ีข้าพเจ้าให้สังเกตข้างต้น

เรื่องอื่น
	 งบการเงินรวมของบริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อยสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	2555	(ก่อนปรับปรุง
ใหม่)	 และงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	 วันท่ี	 1	มกราคม	2555	 (ก่อนปรับปรุงใหม่)	 และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท	 อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย	จำากัด	(มหาชน)	สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2555	ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน	ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข
ตามรายงานลงวันท่ี	27	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2556	งบการเงินรวมสำาหรับปี	2555	และงบแสดงฐานะการเงินรวม	ณ	วันท่ี	1	มกราคม	2555	ได้
มีการปรับปรุง	เน่ืองจากบริษัทร่วมแห่งหน่ึงได้นำามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมใช้ต้ังแต่วันท่ี	1	มกราคม	2556	มาถือปฎิบัติ	ตามท่ี
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	ข้อ	2



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)รายงานประจำาปี 2556

          หน่วย : บาท
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
      (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
สินทรัพย์   
สินทรัพย์หมุนเวียน   
	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 6	 	12,309,030	 46,350,470	 	122,742,366	 11,601,735	 43,811,442	
	 เงินลงทุนชั่วคราว	 		 -		 	861,944	 	34,458,417	 	-		 	861,944	
	 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย	 7	 	7,200,618	 	187,288,988	 	230,741,953	 	7,200,618	 	187,288,988	
	 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ	 5,	8	 	78,646,374	 	85,009,098	 	37,891,131	 	74,910,759	 	85,029,506	
	 ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
	 	 ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน	-	สุทธิ	 9	 	-		 	-		 	9,651,011	 	-		 	-	
	 สินค้าคงเหลือ	 10	 	8,532,402	 	6,451,035	 	4,868,143	 	8,532,402	 	6,451,035	
	 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		 5,	11	 	25,814,319	 	9,541,713	 	9,994,422	 	28,049,246	 	9,525,222	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 		 132,502,743	 	335,503,248	 	450,347,443	 	130,294,760	 	332,968,137	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   
	 เงินฝากสถาบันการเงิน
	 	 ที่ติดภาระค้ำาประกัน	 12,	19	 	96,197,546	 	3,796,320	 	3,796,320	 	96,197,546	 	3,796,320	
	 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
	 	 การเงิน	-	สุทธิจากส่วน	 	 	
	 ที่ถึงกำาหนดรับชำาระ
	 	 ภายในหนึ่งปี	-	สุทธิ	 13	 	-		 	1,224,000	 	1,224,000	 	-		 	1,224,000	
	 ภาษีเงินได้ถูกหัก	ณ	ที่จ่าย	รอขอคืน	 		 40,656,025	 	36,431,965	 	31,102,070	 	40,528,505	 	35,833,904	
	 เงินลงทุนในบริษัทย่อย	 14	 	-		 	-		 	-		 	4,999,960	 	4,999,960	
	 เงินลงทุนในบริษัทร่วม	 15	 	46,734,481	 	46,987,267	 	35,699,372	 	39,999,900	 	35,999,900	
	 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
	 	 และอุปกรณ์	-	สุทธิ	 16	 	472,116,993	 	146,782,410	 	67,603,283	 	471,848,061	 	146,537,216	
	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	สุทธิ	 17	 	18,789,998	 	19,883,527	 	11,596,752	 	18,775,324	 	19,866,681	
	 สินทรัพย์ภาษีเงินได้
	 	 รอการตัดบัญช	ี-	สุทธิ	 18	 	21,713,517	 	21,396,340	 	20,064,117	 	21,713,517	 	21,396,340	
	 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	 	 	15,064,528	 	15,121,674	 	15,582,813	 	15,034,725	 15,121,674	
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 711,273,088	 291,623,503	 186,668,727	 709,097,538	 284,775,995	
รวมสินทรัพย	์ 		 	843,775,831		 	627,126,751	 637,016,170	 839,392,298	 617,744,132

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ศ.ดร.	ไพรัช	ธัชยพงษ์
(กรรมการ)

นายอนิรุทธ	์หิรัญรักษ์	
(กรรมการ)

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

          หน่วย : บาท
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     หมายเหตุ  31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2556  31 ธันวาคม 2555 
      (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน  
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
	 จากสถาบันการเงิน	 19	 	106,898,544		 	-		 	-		 	106,898,544		 	-	
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 20	 	155,566,395		 	121,705,526		 	126,588,259		 	152,878,755		 	122,311,743	
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
	 ที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี	 21	 	26,502,044		 	-		 	-		 	26,502,044		 	-	
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	 		 3,371,812		 	2,041,076		 	3,421,657		 	2,833,467		 	2,041,076	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	 	 	9,563,332		 	6,094,892		 	11,690,994		 	9,205,824		 	6,028,138	
รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 301,902,127		 	129,841,494		 	141,700,910		 	298,318,634		 	130,380,957	
หนี้สินไม่หมุนเวียน
	 หนี้สินตามสัญญาเช่า
	 	 ทางการเงิน	-	สุทธิ	 21	 	44,593,430		 	-		 	-		 	44,593,430		 	-	
	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 22	 	5,451,548		 	5,786,449		 	4,390,486		 	5,384,604		 	5,681,504	
	 หนี้สินอื่น	 		 206,997		 	206,997		 	206,997		 	206,997	 206,997
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	 	 50,251,975	 5,993,446		 	4,597,483		 	50,185,031		 	5,888,501
รวมหนี้สิน  352,154,102		 	135,834,940		 	146,298,393		 	348,503,665		 	136,269,458
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
	 ทุนจดทะเบียน
	 หุ้นสามัญ	333,333,333	หุ้น	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 		 333,333,333		 	333,333,333		 	333,333,333		 	333,333,333		 	333,333,333	
	 ทุนที่ออกและชำาระแล้ว
	 หุ้นสามัญ	250,020,799	หุ้น	
	 	 มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 		 250,020,799		 	250,020,799		 	250,020,799		 	250,020,799		 	250,020,799	
	 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	 		 272,133,956		 	272,133,956		 	272,133,956		 	272,133,956		 	272,133,956	
	 กำาไร(ขาดทุน)สะสม
	 	 จัดสรรแล้ว	-	ทุนสำารองตามกฎหมาย	 25,492,427		 	24,871,525		 	24,688,965		 	25,492,427		 	24,871,525	
	 	 ยังไม่ได้จัดสรร	 	 (54,660,812)	 	(57,103,545)	 	(55,669,709)	 (55,393,908)	 	(66,920,588)
	 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	(1,364,641)	 	1,368,982		 	(456,329)	 	(1,364,641)	 	1,368,982	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ	่ 	 491,621,729		 	491,291,717		 	490,717,682		 	490,888,633		 	481,474,674	
	 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 		 -		 	94		 	95		 	-		 	-	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 	 	491,621,729		 	491,291,811		 	490,717,777		 	490,888,633		 	481,474,674	
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	 		 843,775,831		 	627,126,751		 	637,016,170		 	839,392,298		 	617,744,132	

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 255660

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
     3, 5, 25  (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการใหบริการ   371,718,082 296,329,436 367,057,342 295,750,959 
รายไดจากการขาย   7,185,467 5,106,751 7,185,467 5,106,751 
ตนทุนในการใหบริการ   (279,109,079) (226,519,469) (277,717,260) (226,914,448)
ตนทุนขาย    (5,631,657) (3,916,962) (5,631,657) (3,916,962)
กําไรขั้นตน    94,162,813 70,999,756 90,893,892 70,026,300 
รายไดเงินปนผล   - - 10,632,000 15,999,920 
รายไดอื่น    7,681,892 19,200,809 8,058,494 19,300,330 
กําไรกอนคาใชจายดําเนินงาน   101,844,705 90,200,565 109,584,386 105,326,550 
คาใชจายในการขาย   (50,571,492) (43,702,685) (42,800,524) (42,676,890)
คาใชจายในการบริหาร   (52,479,922) (60,825,515) (52,527,316) (60,787,010)
รวมคาใชจาย   (103,051,414) (104,528,200) (95,327,840) (103,463,900)
กําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
 ในบริษัทรวม   (1,206,709) (14,327,635) 14,256,546 1,862,650 
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  15 6,379,214 11,287,807 - - 
กําไร (ขาดทุน) กอนตนทุนทางการเงิน
 และรายได (คาใชจาย) ภาษีเงินได   5,172,505 (3,039,828) 14,256,546 1,862,650 
ตนทุนทางการเงิน   (1,742,735) - (1,742,735) - 
กําไร(ขาดทุน)กอนรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได  3,429,770 (3,039,828) 12,513,811 1,862,650 
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได  18 (366,229) 1,788,551 (366,229) 1,788,551 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป   3,063,541 (1,251,277) 12,147,582 3,651,201 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
 ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุน
  ในหลักทรพัยเผื่อขาย   (3,417,029) 2,281,639 (3,417,029) 2,281,639 
 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไร (ขาดทุน)
  เบ็ดเสร็จอื่น   683,406 (456,328) 683,406 (456,328)
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป - สุทธิ   (2,733,623) 1,825,311 (2,733,623) 1,825,311 
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป   329,918 574,034 9,413,959 5,476,512 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) รายงานประจำาปี 2556

 (หน่วย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
	 	 	 	 	 3,	5,	25	 	 (ปรับปรุงใหม่)
การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)
	 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	 	 	 3,063,635	 (1,251,276)	 12,147,582	 3,651,201	
	 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุม	 	 (94)	 (1)	 -	 -	
	 	 	 	 	 	 3,063,541	 (1,251,277)	 12,147,582	 3,651,201	
กำาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	 	 25	 0.01	 (0.01)	 	0.05		 	0.01	
จำานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก
	 ที่ออกจำาหน่ายและชำาระแล้ว	(หุ้น)	 	 	 	250,020,799		 	250,020,799	 	250,020,799		 	250,020,799	

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 255664

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2556 2555 2556 2555
      (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
กําไร(ขาดทุน)กอนรายไดภาษีเงินได  3,429,770 (3,039,828) 12,513,811 1,862,650 
รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนรายไดภาษีเงินได 
   เปนเงินสดรับ (จาย)จากกิจกรรมดําเนินงาน 
 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  (6,379,214) (11,287,807) - - 
 รายไดเงินปนผลรับ  - - (10,632,000) (15,999,920)
 คาเสื่อมราคาและรายจายตัดบัญชี  41,557,449 21,347,052 41,404,878 20,773,955 
 ตัดจําหนายคาเบี้ยประกันภยัจายลวงหนา  330,398 1,062,804 330,398 1,062,804 
 หนี้สงสัยจะสูญ  1,086,235 10,006,385 1,086,235 10,006,385 
 กําไรจากการจําหนายทรัพยสิน  (558,501) (345,784) (558,501) (345,784)
 โอนกลับประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น  - (212,404) - (212,404)
 โอนกลับประมาณการตนทุนคาบริการอื่น  - (3,181,667) - (3,181,667)
 ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  447,668 1,395,963 455,669 1,367,006 
 กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  (3,246,077) (1,758,382) (3,246,077) (1,758,382)
 โอนกลับตนทุนคางจาย  - (3,784,555) - (3,784,555)
 รายไดคาปรับ  - (7,770,620) - (7,770,620)
 รายไดดอกเบี้ยรับ  (3,708,613) (6,275,752) (3,708,613) (6,260,566)
 ดอกเบี้ยจาย  1,742,735 - 1,742,735 - 
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง 
 ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนนิงาน  34,701,850 (3,844,595) 39,388,535 (4,241,098)
สินทรัพยดําเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  5,914,720 (39,483,066) 9,670,743 (39,688,714)
 สินคาคงเหลือ  (2,081,367) (1,582,892) (2,081,367) (1,582,892)
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  (16,272,606) (610,094) (18,524,024) (643,023)
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  57,146 461,139 86,949 461,139 
 ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย รอขอคืน  832,720 - - - 
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง) 
 เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  25,281,342 (18,857,758) 21,987,485 (19,348,856)
 รายไดคาบริการรับลวงหนา  1,330,736 (1,380,581) 792,391 (1,380,581)
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,468,440 (2,202,040) 3,177,686 (2,039,940)
เงินสดรับ(จาย)ในกิจกรรมดําเนินงาน  53,232,981 (67,499,887) 54,498,398 (68,463,965)
 ดอกเบี้ยรับ  4,294,382 6,056,097 4,294,382 6,040,910 
 จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน  (782,569) - (752,569) - 
 จายดอกเบี้ย  (1,742,735) - (1,742,735) - 
 จายภาษีเงินได   (5,056,780)  (5,329,895)  (4,694,601)  (5,202,376)
เงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน   49,945,279   (66,773,685)     51,602,875  (67,625,431)

งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย



บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) รายงานประจําป 2556 65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     2556 2555 2556 2555
      (ปรับปรุงใหม)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินลงทุนชั่วคราวลดลง   861,944 25,596,473 861,944 25,596,473 
 เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคําประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (92,401,226) 8,000,000 (92,401,226) 8,000,000 
 เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  183,980,267 34,896,420 183,980,267 34,896,420 
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย(เพิ่มขึ้น)ลดลง  (4,393,247) 12,596,566 (4,393,247) 12,596,566 
 เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม   (4,000,000) (16,000,000) (4,000,000) (16,000,000)
 เงินปนผลรับ   10,632,000 15,999,920 10,632,000 15,999,920 
 เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ   (281,080,054) (79,853,214) (280,905,927) (79,853,213)
 เงินสดรับจากการขายอปุกรณ   2,464,231 653,571 2,464,231 653,571 
 เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน   (3,069,340) (11,507,947) (3,069,330) (11,507,947)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (187,005,425) (9,618,211) (186,831,288) (9,618,210)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
 เพิ่มขึ้น - สุทธิ   106,898,544 - 106,898,544 - 
 เงินสดจายหนี้สินภายใตสัญญาเชาทางการเงิน  (3,879,838) - (3,879,838) - 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน   103,018,706 - 103,018,706 - 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ  (34,041,440) (76,391,896) (32,209,707) (77,243,641)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   46,350,470 122,742,366 43,811,442 121,055,083 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป   12,309,030 46,350,470 11,601,735 43,811,442 
 
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม 
รายการที่ไมใชเงินสด 
 เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น   8,579,527 17,759,580 8,579,527 17,759,580 
 สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน  74,975,312  -    74,975,312  -   

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)



บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)รายงานประจําป 255666

1. ขอมูลทั่วไป
  บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาอยูในประเทศไทย 

บรษิทัฯจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทยเมือ่วนัที ่14 พฤศจกิายน 2544 และประกอบกจิการในการใหบรกิารดาน
โทรคมนาคมซึ่งรวมทั้งการใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต ที่อยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯอยูที่เลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร ชั้น 10 - 12 และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
  งบการเงินน้ีจดัทําข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึการตคีวามและ

แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) เพื่อใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
ของประเทศไทยและกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ

  การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 28 กันยายน 
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินของบรษิทัไดจดัทําเปนภาษาไทย และมหีนวยเงนิตราเปนบาท ซึง่การจดัทํางบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการจัดทํารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทํางบการเงิน
ฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

  ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกําหนดนโยบายและการรายงานจํานวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย 
การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และปจจัยตาง ๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลภายใต
สภาวการณแวดลอมนัน้ซ่ึงไมอาจอาศยัขอมูลจากแหลงอ่ืนและนาํไปสูการตัดสินใจเกีย่วกบัการกาํหนดจาํนวนสนิทรพัยและหนีส้นิ
นั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งขอสมมติฐานตอมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

  ประมาณการและขอสมมตฐิานทีใ่ชในการจดัทํางบการเงนิจะไดรบัการทบทวนอยางสมาํเสมอ การปรบัประมาณการทางบญัชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกลาวไดรับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ  และจะบัน
ทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต

 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
  งบการเงินรวม ไดรวมงบการเงินของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (รวมกันเรียกวา “กลุม

บริษัท”) อัตราการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
  ชื่อบริษัท ลักษณะของธุรกิจ  อัตรารอยละของการถือหุนโดยบริษัทฯ
    31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555
 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จํากัด การใหบริการกิจการโทรคมนาคมและใหบริการที่เกี่ยวของ 99.99 99.99

  บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น

  งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ
  ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดถกูตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 
  สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนท่ีไมไดเปนขอ

งบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนของกําไรหรือขาดทุนรวมและสวนของผูถือหุนในงบแสดงฐานะการเงินรวม
  บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
 รายการปรับปรุงงบการเงินปกอน
  ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทรวมแหงหนึ่งไดนํามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ออกและปรับปรุงใหมซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 มาถือปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอฐานะการเงินโดย
รวม และผลการดําเนินงานโดยรวมของบริษัทรวมดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดปรับปรุงการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบการเงินรวม ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงยอนหลังในงบการเงิน และปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1 มกราคม 2555 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ผูบริหารประมาณผลกระทบตองบการเงินสรุปไดดังนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
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 หนวย : บาท
   งบการเงินรวม 
  31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 1 มกราคม 2555
  งบแสดงฐานะการเงิน 
   เงินลงทุนในบริษัทรวม  1,024,377   1,231,021   582,200 
   กําไรสะสมเพิ่มขึ้น  1,024,377   1,231,021   582,200 
  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม  206,644   648,821  
   กําไรสําหรับปเพิ่มขึ้น  206,644   648,821  
  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (บาทตอหุน)  0.001   0.003 

  การเปลี่ยนแปลงจากการใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม
  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบัติ

ทางบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ดังตอไปนี้
 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
 การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชสีาํหรับเงินอดุหนุนจากรฐับาลและเปดเผยขอมลูเก่ียวกับ

ความชวยเหลือจากรัฐบาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตทศ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณทีีไ่มมคีวามเก่ียวของอยางเฉพาะ

เจาะจงกับกิจกรรมดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยที่ไมไดคิดคาเสื่อม

ราคาที่ตีราคาใหม
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผูถือหุน
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555 แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการโอนและการรับโอนสินทรัพย

ทางการเงิน
  ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวา มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและแนวปฏบิตัทิางบัญชีทีอ่อกและปรบัปรุงใหมซึง่กําหนดใหถอืปฏิบตักิบังบการเงนิสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือ
หลังวันที่ 1 มกราคม 2556 ขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ นอกจากผลกระทบ
จากการที่บริษัทรวมแหงหนึ่ง เริ่มนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 ภาษีเงินไดมาถือปฎิบัติ

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม แตยังไมมีผลบังคับใช

 บริษัทฯ ยังไมไดใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม ดังตอไปนี้
 ก) มาตรฐานการบัญช ีมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐาน

การบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ดังตอไปนี้
 มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
 การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรบัปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555) สัญญาเชา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555) รายได
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชนของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตาง

ประเทศ
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษัทรวม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555) สวนไดเสียในการรวมคา
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวางกาล
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555) การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไมมีตัวตน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555) การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555) สนิทรัพยไมหมนุเวียนท่ีถอืไวเพือ่ขายและการดาํเนินงานทีย่กเลกิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555) สวนงานดําเนินงาน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 การเปลีย่นแปลงในหน้ีสนิท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน การบูรณะและ

หนี้สินที่มีลักษณะคลายคลึงกัน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 
การประเมินวาขอตกลงประกอบดวยสัญญาเชาหรือไม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 สิทธิในสวนไดเสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอม
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 การปรับปรุงยอนหลังภายใตมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 เรื่อง 

การรายงานทางการเงนิในสภาพเศรษฐกจิทีม่ภีาวะเงินเฟอรนุแรง
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 งบการเงินระหวางกาลและการดอยคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 ขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแกลูกคา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 การจายสินทรัพยที่ไมใชเงินสดใหเจาของ
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 การโอนสินทรัพยจากลูกคา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 สัญญาเชาดําเนินงาน-สิ่งจูงใจที่ใหแกผูเชา
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 การประเมินเนื้อหาสัญญาเชาที่ทําขึ้นตามรูปแบบกฎหมาย
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29  การเปดเผยขอมูลของขอตกลงสัมปทานบริการ
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 สินทรัพยไมมีตัวตน-ตนทุนเว็บไซต

  ฝายบริหารของบริษทัฯ อยูระหวางการประเมนิผลกระทบตองบการเงนิในปทีเ่ริม่ใชมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว

 ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบบัญชีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2559 ดังตอไปน้ี
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน     เรื่อง

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4  สัญญาประกันภัย
  ฝายบรหิารของบริษทัฯ อยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปทีเ่ริม่ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัดงั

กลาว
3. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
 การรับรูรายไดและคาใชจาย
 ขายสินคา
  รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อบริษัทฯและบริษัทยอยไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความเปนเจาของ

สนิคาใหกบัผูซือ้แลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากบัสนิคาโดยไมรวมภาษีมลูคาเพ่ิม สาํหรับสนิคาทีไ่ดสงมอบ
หลังจากหักสวนลดแลว

 รายไดคาบริการ
  รายไดคาบริการตามสัญญาจางดําเนินการรับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุน

จากสัญญาเต็มจํานวนทันทีที่คาดวาจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น 
  รายไดคาบริการขอมูลทางอินเทอรเน็ตรับรูตามชั่วโมงการใชงานจริง 
  รายไดคาบริการอื่นรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาจากขั้นความสําเร็จของงาน
  ตนทุนของงานที่ยังไมไดแลวเสร็จหรือยังไมไดสงมอบบันทึกเปนงานระหวางทํา
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 ดอกเบี้ยรับและเงินปนผลรับ
  ดอกเบ้ียรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมี

สิทธิในการรับเงินปนผล
 คาใชจาย
  คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนด

จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช
 ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
  ลกูหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ืน่แสดงมลูคาตามจํานวนมูลคาสุทธิทีจ่ะไดรบั บริษทัฯบนัทึกคาเผือ่หนีส้งสยัจะสญูสําหรบัผลขาดทนุ

โดยประมาณท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุหนี้

 รายไดจากการใหบริการที่ยังไมเรียกเก็บ
  บริษัทฯบันทึกสวนของจํานวนรายไดจากการใหบริการท่ีรับรูรายไดแลวท่ีเกินกวาจํานวนรายไดจากการใหบริการท่ีไดมีการ

ออกใบแจงหนี้ใหกับลูกคาแลวในบัญชี “รายไดจากการใหบริการท่ียังไมเรียกเก็บ” ซึ่งแสดงเปนสินทรัพยหมุนเวียนในงบแสดง
ฐานะการเงิน

  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
  ลกูหนีต้ามสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามยอดคงคางสทุธิ หกัดวยดอกเบีย้รับรอตัดบัญชีและรายไดคาบรกิารท่ีเก่ียวของรอ

ตัดบัญชีและหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี)
 งานระหวางทําและสินคาคงเหลือ
  ตนทุนของงานที่ยังไมรับรูเปนรายได จะบันทึกเปนงานระหวางทํา โดยแสดงดวยมูลคาตามใบกํากับสินคาหลังหักสวนลด
  สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนซึ่งคํานวณโดยวิธีเขากอนออกกอน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํากวา 

บริษัทฯจะบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือเมื่อสินคานั้นเกา ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
 เงินลงทุน
 ก) เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบดวย ตั๋วเงิน เงินฝากประจําธนาคารซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาเกินกวา 3 เดือนนับ

จากวันฝาก หรือวันที่ลงทุนแตไมเกิน 1 ป หรือเงินฝากประจําธนาคารที่มีกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน แต
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความตั้งใจที่ฝากตอเมื่อครบกําหนดเพื่อการลงทุน

 ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึกเปน
รายการตางหากในสวนของผูถือหุน และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป

 ค) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 
 ง) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน
  มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ ส้ินวันทําการสุดทายของป สวน

มูลคายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยหรืออัตราผลตอบแทน
ของพนัธบตัรรฐับาลปรบัดวยคาความเสีย่งทีเ่หมาะสมแลวแตกรณ ีมลูคายตุธิรรมของหนวยลงทนุคํานวณจากมูลคาสินทรพัยสทุธิ
ของหนวยลงทุน

  บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
  ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง บริษัทฯจะปรับมูลคาของเงินลงทุนดัง

กลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม ณ วัน
ทีโ่อนจะบนัทึกในสวนของกาํไรหรือขาดทุนหรอืแสดงเปนสวนเกนิ (ตาํกวา) ทนุจากการเปลีย่นแปลงมลูคาในสวนของผูถอืหุนแลว
แตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน

  เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเปนรายได
หรอืคาใชจายในงบกําไรขาดทนุ ในกรณทีีม่กีารจําหนายเงินลงทุนเพียงบางสวน ราคาตามบญัชตีอหนวยท่ีใชในการคํานวณตนทนุ
สําหรับเงินลงทุนที่จําหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก

 สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
  สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหมหักคาเสื่อมราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคาของ

สินทรัพย (ถามี) 
  คาเสือ่มราคาของสวนปรับปรงุอาคารเชาและอปุกรณคาํนวณจากราคาทุนของสนิทรพัยโดยวธิเีสนตรงตามอายุการใหประโยชน

โดยประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้
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 สวนปรับปรุงอาคารเชา ตามอายุสัญญาเชา 3 ป
 อุปกรณเครือขาย             5 ป และ 10 ป
 อุปกรณคอมพิวเตอร  5 ป
 อุปกรณสํานักงาน  5 ป
 ยานพาหนะ   5 ป
  คาเสื่อมราคาแสดงรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
 สินทรัพยไมมีตัวตน
  สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
  บรษิทัฯตดัจาํหนายสนิทรพัยไมมตีวัตนท่ีมอีายกุารใหประโยชนจาํกดัอยางมรีะบบตลอดอายกุารใหประโยชนเชงิเศรษฐกจิของ

สนิทรัพยนัน้ และจะประเมนิการดอยคาของสินทรัพยดงักลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนัน้เกิดการดอยคา บริษทัฯจะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใช
จายในสวนของกําไรหรือขาดทุน

  สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดของบริษัทฯไดแก ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึ่งมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 10 ป

 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
  บคุคลหรือกจิการท่ีเกีย่วของกันกบับริษทัฯ หมายถงึ บคุคลหรือกจิการท่ีมอีาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรอืถกูบริษทัฯควบคุมไมวา

จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ
  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออมซึ่ง

ทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ

 สัญญาเชาระยะยาว
  สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน

สญัญาเชาการเงนิ สญัญาเชาการเงนิจะบนัทึกเปนรายจายฝายทนุดวยมลูคายุตธิรรมของสินทรพัยทีเ่ชาหรอืมูลคาปจจุบนัสุทธิของ
จาํนวนเงนิทีต่องจายตามสญัญาเชาแลวแตมลูคาใดจะตาํกวา ภาระผูกพนัตามสัญญาเชาหกัคาใชจายทางการเงินจะบันทกึเปนหนี้
สนิระยะยาว สวนดอกเบีย้จายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเชา สนิทรัพยทีไ่ดมาตามสัญญาเชาการ
เงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชาหรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะตํากวา

  จํานวนเงินท่ีจายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา
 เงินตราตางประเทศ
  รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ี

เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
 การดอยคาของสินทรัพย
  ทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบริษทัยอยจะทาํการประเมินการดอยคาของทีด่นิ อาคารและอุปกรณหรอืสนิทรพัย

ที่ไมมีตัวตนอื่นของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของ
สินทรพัยไมมตีวัตนท่ีมอีายกุารใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป บรษิทัฯและบรษิทัยอยรบัรูขาดทุนจากการดอยคาเมือ่มลูคา
ที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งน้ีมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการ
ใชสนิทรพัย บรษิทัฯและบรษิทัยอยประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีก่จิการคาดวาจะไดรบัจากสนิทรพัยและคาํนวณคดิลด
เปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถงึการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเปนลกัษณะเฉพาะของสินทรพัยทีก่าํลังพจิารณาอยู ในการประเมนิมลูคายตุธิรรมหกัตนทนุในการขาย บรษิทัฯ
และบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะได
มาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลก
เปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

  บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน
 ผลประโยชนพนักงาน
 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
  บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
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  ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
 โครงการสมทบเงิน
  บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินท่ีพนักงานจายสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจาย

สมทบใหเปนรายเดอืน สนิทรพัยของกองทนุสํารองเลีย้งชพีไดแยกออกจากสนิทรพัยของบริษัทฯ เงินท่ีบริษัทฯจายสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ

 โครงการผลประโยชน
  บรษิทัฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตองจายใหแกพนกังานเมือ่ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่บริษทัฯถือวาเงินชดเชยดัง

กลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
  บริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลด แตละหนวยท่ีประมาณการไว 

(Projected Unit Credit Method) โดยผูเช่ียวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตรประกัน
ภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนใน
อนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ

  ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย (Actuarial gains and losses) สําหรับโครงการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูทันทีในกําไรหรือขาดทุน

 ประมาณการหนี้สิน
  บริษทัฯและบริษทัยอยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสนิไวในบญัชีเม่ือภาระผกูพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตกุารณในอดีตไดเกิดข้ึนแลว 

และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 
และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ

 ภาษีเงินได
  ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
 ภาษีเงินไดปจจุบัน
  บริษทัฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวาจะจายใหกบัหนวยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกาํไรทางภาษี

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
  บริษทัฯบันทึกภาษเีงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางช่ัวคราวระหวางราคาตามบญัชีของสินทรัพยและหน้ีสนิ ณ วนัส้ินรอบ

ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหน้ีสินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน 

  บริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอ
การตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวท่ีใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปไดคอน
ขางแนทีบ่ริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษใีนอนาคตเพยีงพอท่ีจะใชประโยชนจากผลแตกตางช่ัวคราวทีใ่ชหกัภาษีและผลขาดทนุทางภาษี
ที่ยังไมไดใชนั้น

  บริษัทฯจะทบทวนมลูคาตามบัญชีของสนิทรพัยภาษเีงินไดรอการตดับัญชี ณ ทกุส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรบั
ลดมูลคาตามบญัชดีงักลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวาบริษทัฯจะไมมกีาํไรทางภาษีเพยีงพอตอการนาํสนิทรัพยภาษีเงนิได
รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน

  บริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

4. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
  ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง

ที่มีความไมแนนอนเสมอการใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังนี้

 สัญญาเชา 
  ในการพจิารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรอืสัญญาเชาทางการเงนิ ฝายบริหารไดใชดลุยพินจิในการ

ประเมนิเง่ือนไขและรายละเอยีดของสัญญาเพือ่พิจารณาวาบริษทัฯไดโอนหรอืรับโอนความเสีย่งและผลประโยชนในสนิทรพัยทีเ่ชา
ดังกลาวแลวหรือไม

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
  ในการประมาณคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวา
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จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยู
ในขณะนั้น

 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
  ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซ้ือขาย

คลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลอง
การประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

 คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
  บรษิทัฯจะตัง้คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเผือ่ขายและเงนิลงทุนทัว่ไปเมือ่มลูคายตุธิรรมของเงนิลงทุนดงักลาว

ไดลดลงอยางมสีาระสําคญัและเปนระยะเวลานานหรือเม่ือมขีอบงชีข้องการดอยคา การท่ีจะสรุปวาเงินลงทุนดงักลาวไดลดลงอยาง
มีสาระสําคัญหรือเปนระยะเวลานานหรือไมนั้นจําเปนตองใชดุลยพินิจของฝายบริหาร

 การดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย
  ในการพิจารณาการดอยคาเงนิลงทุนในบรษิทัยอย บรษิทัฯประเมินมูลคายุตธิรรมของเงินลงทุนในบริษทัยอยดวยมูลคาปจจบุนั

ของประมาณการกระแสเงินสดท่ีบริษัทยอยคาดวาจะไดรับในอนาคตซึ่งถูกปรับลดโดยอัตราคิดลดท่ีกําหนดโดยผูบริหารของ
บริษัทๆ ประมาณการกระแสเงินสดถือตามงบประมาณทางการเงินสําหรับระยะเวลา 5 ปที่สะทอนแผนทางธุรกิจของบริษัท
ยอย โดยขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการคํานวณหามูลคาดังกลาวคืออัตราการเติบโต และอัตราสวนระหวางรายไดและคาใชจาย 
โดยมูลคาที่ไดจากประมาณการทางการเงินดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากภาวะการแขงขัน แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของ
รายได โครงสรางตนทุน ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวของ  

 อุปกรณและคาเสื่อมราคา
  ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือเมื่อ

เลิกใชงานของอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
  นอกจากนี ้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของอปุกรณในแตละชวงเวลาและบนัทึกขาดทนุจากการดอยคาหากคาด

วามูลคาท่ีคาดวาจะไดรบัคืนตาํกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนัน้ ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดลุยพินจิท่ีเก่ียวของกับการ
คาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น

 สินทรัพยไมมีตัวตน
  ในการบนัทึกและวัดมูลคาของสินทรพัยไมมตีวัตน ณ วนัทีไ่ดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลงั ฝายบรหิารจาํเปน

ตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการ
เลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

 สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
  บรษิทัฯจะรบัรูสนิทรพัยภาษเีงนิไดรอการตัดบญัชเีมือ่มคีวามเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบรษิทัฯจะมกีาํไรทางภาษีในอนาคต

เพียงพอท่ีจะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการวาบริษัทฯควรรับรูจํานวน
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจํานวนเทาใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรที่คาดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวงเวลา 
นอกจากนี้ ฝายบริหารยังตองใชดุลยพินิจจัดทําประมาณการกําไรในอนาคตเพื่อประกอบการพิจารณาคาเผ่ือการดอยคาของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวย

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน
  หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ

สมมตฐิานตาง ๆ ในการประมาณการน้ัน เชน อตัราคดิลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลีย่นแปลง
ในจํานวนพนักงาน เปนตน

 คดีฟองรอง
  บรษิทัฯมีหนีส้นิทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการถูกฟองรองเรยีกคาเสียหาย ซึง่เม่ือฝายบรหิารไดใชดลุยพินจิในการประเมินผลของคดี

ทีถ่กูฟองรองแลวและพบวาคดใีดมคีวามเปนไปไดคอนขางแนทีจ่ะเกดิความเสยีหายขึน้จะบนัทกึประมาณการหนีส้นิดงักลาวดวย
มูลคาที่คาดวาจะตองเสียไปในอนาคต

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) 

และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุนของบริษัทฯเปนสัดสวนรอยละ 17 รอยละ 16 และรอยละ 16 ตาม
ลําดับ และมีผูบริหารเปนกรรมการของบริษัทฯจึงถือเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

  บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จํากัด และ บริษัท เน็ตเบย จํากัด เปนบริษัทยอยและบริษัทรวม ตามลําดับ
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  บรษิทัฯ มรีายการธุรกจิทีส่าํคญักบับคุคลและบรษิทัทีเ่กีย่วของกันซึง่มคีวามเก่ียวของกันทัง้โดยทางตรงและโดยทางออมในหุน
สามัญและ/หรือเปนกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินตามมูลฐานท่ีตกลงรวมกันโดยบริษัทฯ 
และบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกันเหลานี้ บริษัทฯ มีรายการสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ที่มีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555 การกําหนดราคา
 รายการระหวางบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
  สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 บริษัทยอย 
  รายไดอื่น - - 389,946 129,000 ราคาตลาด
  คาเชาอุปกรณจาย - - 3,243,429 1,555,376 ราคาตลาด
  คาบริการจาย - - - 400,000 ราคาตลาด
 บริษัทรวม 
  รายไดจากการใหบริการ 5,714,293 1,936,878 5,714,293 1,936,878 ราคาตลาด
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน 
  รายไดจากการใหบริการ 4,932,641 5,588,073 4,932,641 5,588,073 สญัญากอสราง : ราคาตาม
       สัญญาอื่น ๆ  : ราคาตลาด
  คาบริการจาย 51,176,666 41,844,500 51,176,666 41,844,500 สญัญากอสราง : ราคาตาม
       สัญญาอื่น ๆ  : ราคาตลาด
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ยอดคงคางของรายการขางตนไดแสดงแยกตางหากในงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งมีราย

ละเอียดดังนี้
(หนวย: บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน   
 บริษัทยอย  -     -     351,159   20,408 
 บริษัทรวม  856,000   -     856,000   -   
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (เปนผูถือหุนของบริษัทฯ)  2,358,104   2,334,881   2,358,104   2,334,881 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  3,214,104   2,334,881   3,565,263   2,355,289 
คาบริการจายลวงหนากิจการที่เกี่ยวของกัน
 บริษัทยอย  -     -     2,880,702   -   
รวมคาบริการจายลวงหนากิจการที่เกี่ยวของกัน  -     -     2,880,702   -   
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
 บริษัทยอย  -     -     977,150   690,817 
 บริษัทที่เกี่ยวของกัน (เปนผูถือหุนของบริษัทฯ)  8,629,873   797,546   8,629,873   797,546 
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน  8,629,873   797,546   9,607,023   1,488,363 

 คาตอบแทนที่จายใหผูบริหาร
 คาตอบแทนแกผูบริหารสําคัญสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย:

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ผลประโยชนระยะสั้น 12,856,971  14,027,725  12,256,971  14,027,725 
ผลประโยชนเมื่อถูกเลิกจาง 161,536  472,360  161,536  472,360 
รวมคาตอบแทนที่จายใหผูบริหาร 13,018,507  14,500,085  12,418,507  14,500,085 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

เงินสด 408,657  485,767  398,657  473,639 
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 10,238,362  32,861,545  9,710,014  30,334,645 
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 1,662,011  13,003,158  1,493,064  13,003,158 
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 12,309,030  46,350,470  11,601,735  43,811,442 

7. เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

 ( หนวย:บาท ) 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555
 ราคาทุน มูลคายุติธรรม ราคาทุน มูลคายุติธรรม

เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย    
 ตราสารทุน  8,906,419  7,200,618  14,108,868  15,331,032 
 ตราสารหนี้ - -    171,468,892  171,957,956 
รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 8,906,419  7,200,618  185,577,760  187,288,988 
บวก(หัก) : กําไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดขึ้นจากการ    
         เปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (1,705,801) - 1,711,228  -   
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 7,200,618  7,200,618  187,288,988  187,288,988 

ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ ไดขายเงินลงทุนเผื่อขายโดยมีกําไรกอนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกลาว 
ซึ่งแสดงภายใตรายการ “รายไดอื่น” ในงบกําไรขาดทุนสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวนเงิน 3.23 ลานบาท

8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
  ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การคา    
   ลูกหนี้การคาที่เกี่ยวของกัน 3,214,104  2,334,881  3,565,263  2,355,289 
   ลูกหนี้การคาบริษัทอื่น 80,807,322  80,526,244  76,740,548  80,526,244 
รวมลูกหนี้การคา 84,021,426  82,861,125  80,305,811  82,881,533 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,740,794) (6,878,559) (6,740,794) (6,878,559)
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 77,280,632  75,982,566  73,565,017  76,002,974 
ลูกหนี้อื่น       
   ดอกเบี้ยคางรับ 653,966  1,239,735  653,966  1,239,735 
   ลูกหนี้คาปรับงานลาชา 565,513  7,770,620  565,513  7,770,620 
   ลูกหนี้อื่น 146,263  16,177  126,263  16,177 
รวมลูกหนี้อื่น 1,365,742  9,026,532  1,345,742  9,026,532 
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 78,646,374  85,009,098  74,910,759  85,029,506 
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 บริษัทฯ มีลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ที่คางชําระไดดังนี้
(หนวย: บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ  878,899  20,437  1,230,058  40,845 
คางชําระ        
 ไมเกิน 3 เดือน 22,898  26,964  22,898  26,964 
 เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 24,827  84,229  24,827  84,229 
  เกินกวา 12 เดือน  2,287,480  2,203,251  2,287,480  2,203,251 
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 3,214,104  2,334,881  3,565,263  2,355,289 
ลูกหนี้การคาอื่น        
ยังไมถึงกําหนดชําระ  32,902,651  27,724,169  29,750,984  27,724,169 
คางชําระ        
 ไมเกิน 3 เดือน 6,920,740    14,373,068  6,042,484  14,373,068 
  เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดอืน 2,722,716  1,100,629  2,685,865  1,100,629 
  เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 1,225,875  149,642  1,225,875  149,642 
  เกินกวา 12 เดือน 6,686,932  6,834,213  6,686,932  6,834,213 
ลูกหนี้การคา-อื่นรอเรียกเก็บ        
  ไมเกิน 3 เดือน 28,341,634  23,509,252  28,341,634  23,509,252 
  เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน 494,525  663,639  494,525  663,639 
  เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน 418,179  6,171,632  418,179  6,171,632 
 เกินกวา 12 เดือน 1,094,070 - 1,094,070 -
รวมลูกหนี้การคาอื่น  80,807,322  80,526,244  76,740,548  80,526,244 
รวมลูกหนี้การคา 84,021,426  82,861,125  80,305,811  82,881,533 

  ลูกหน้ีท่ีคางเกินกําหนดเกินกวา 12 เดือน สวนท่ียังไมไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเปนลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวของกันบริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 2.29 ลานบาท ซึ่งฝายบริหารกําลังติดตามและเชื่อวาทายที่สุดจะสามารถเรียกเก็บได

  ลกูหนี้คาปรับงานลาชาจํานวน 7.22 ลานบาท ลูกหนี้ตกลงชําระคาปรับโดยหักจากมูลคาสินคา/หรือบริการที่บริษัทไดรับจาก
ลูกหนี้ครั้งละไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาสินคา/หรือบริการ จนกวาจะครบตามจํานวน ซึ่งฝายบริหารคาดวาจะชําระหมดภายใน
ป 2557

9.  ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน
  เงินใหกูยมืแกกจิการทีไ่มเก่ียวของกนัเปนเงนิใหกูยมืสกลุเงนิบาทแกบริษทัแหงหนึง่โดยมบีคุคลคาํประกนั มอีตัราดอกเบีย้รอย

ละ 7 ตอป และมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2550 อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ
ไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนสําหรับเงินตนคงคางตามบัญชีจํานวน 18 ลานบาท และดอกเบี้ยคางรับจํานวน 1.06 ลาน
บาทแลว เนื่องจากผูกูมีการผิดนัดชําระหนี้และบริษัทฯไดดําเนินการติดตามทวงถามตามเงื่อนไขของสัญญาจนถึงที่สุด ปจจุบัน
ศาลช้ันตนไดมคีาํพิพากษาแลวแตบริษทัฯ มคีวามคดิเหน็แยงในหลายประเดน็ จงึย่ืนอุทธรณคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ใน
ขณะเดียวกนัผูกูไดยืน่ฟองตอบรษิทัฯเรือ่งละเมิดเปดเผยความลับทางการคาในสัญญารวมใหบรกิาร ซึง่ศาลช้ันตนไดมคีาํพพิากษา
ใหบริษัทฯ ชนะคดีในประเด็นดังกลาว แตผูกูไดยื่นอุทธรณคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาให
บริษัทฯ ชนะคดีในประเด็นดังกลาว แตผูกูไดยื่นฎีกาคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งปจจุบันคดีอยูระหวางการพิจารณาของ
ศาลฎีกา 

  บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาจางถายภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครทางอากาศจํานวน 25 ลานบาท ซึ่งเมื่อครบกําหนดระยะ
เวลาตามสัญญาผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดตามเง่ือนไขในสัญญา ซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการฟองรองดําเนินคดีกับลูกหนี้ราย
นี้ และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว ในป 2554 ศาลแพงไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลูกหนี้ชําระเงินจํานวน 19.3 ลาน
บาท พรอมดอกเบ้ียใหแกบริษัทฯ บริษัทฯจึงไดโอนกลับรายการคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสญูดังกลาว อยางไรกต็าม ในเวลาตอมาบริษทั
ดังกลาวไมสามารถชําระเงินคืนบริษัทฯ ตามคําพิพากษาได บริษัทฯจึงพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนในป 2555
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10. สินคาคงเหลือ
  สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

สินคาสําเร็จรูป 6,620,048  6,451,035  6,620,048  6,451,035 
งานระหวางทํา 1,912,354  -    1,912,354  -   
รวมสินคาคงเหลือ 8,532,402 6,451,035 8,532,402 6,451,035 

11. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
  สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ภาษีซื้อที่ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,937,424  5,796,569  5,458,495  5,783,773 
ลูกหนี้ภาษีมูลคาเพิ่ม 12,984,783  -    12,984,783  -   
คาใชจายจายลวงหนา 6,782,737  3,635,800  9,497,294  3,632,105 
อื่นๆ  109,375  109,344  108,674  109,344 
รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น 25,814,319  9,541,713  28,049,246  9,525,222 

12. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคําประกัน
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯ จํานวนเงิน 96.20 ลานบาท และ 3.80 ลานบาท 

ตามลําดับ ไดนําไปคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือคําประกันผลงานที่ออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 19)

13. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - สุทธิ
  ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน
 ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป 1,224,000  1,224,000  1,224,000  1,224,000 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,224,000) - (1,224,000)  -   
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน
 ที่ถึงกําหนดรับชําระภายในหนึ่งป - สุทธิ  -    1,224,000  -    1,224,000 

14. เงินลงทุนในบริษัทยอย
  เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

 ( หนวย:บาท ) 
    งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 
  อัตรารอยละของ (หนวย: บาท)  
 บริษัท สัดสวนเงินลงทุน ทุนเรียกชําระแลว ราคาทุน
 2556 2555 2556 2555 2556 2555
 บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จํากัด 99.99  99.99  5,000,000  5,000,000  4,999,960  4,999,960 
     4,999,960  4,999,960
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15. เงินลงทุนในบริษัทรวม
  เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

( หนวย:บาท ) 
     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
     มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
 บริษัท ลักษณะธุรกิจ สัดสวนเงินลงทุน ทุนชําระแลว  ตามวิธีสวนไดเสีย ตามวิธีราคาทุน
   2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
   รอยละ รอยละ    (ปรับปรุงใหม)
บริษัท ใหบริการจัดทํา  39.99  39.99  100,000,000  90,000,000  46,734,481  46,987,267  39,999,900  35,999,900
เน็ตเบย และพัฒนาระบบ     46,734,481  46,987,267  39,999,900  35,999,900
จํากัด ทางอิเล็กทรอนิกส

 สวนแบงกําไรและเงินปนผลรับ
  ในระหวางป บริษัทฯ รับรูสวนแบงกําไรจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดัง

กลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
( หนวย:บาท )

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  บริษัท สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม รายไดเงินปนผล
   2556 2555 2556 2555
    (ปรับปรุงใหม)
บริษัท เน็ตเบย จํากัด  6,379,214  11,287,807  10,632,000  15,999,920 

 ขอมูลทางการเงินของบริษัทรวม
  ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม โดยสรุปมีดังนี้

 ( หนวย:บาท ) 
 สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับ กําไรสุทธิสําหรับป 
 บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555
  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม)
บริษัท เน็ตเบย จํากัด  152,028,684  199,319,146  60,047,666  53,802,605  151,706,902  136,868,877  15,948,075  28,219,525 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เน็ตเบย จํากัด จํานวน 400,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 4.00 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 39.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาวและ
บริษัทไดจายชําระราคาคาหุนแลวทั้งจํานวน

  งบการเงินรวมสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอย รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมในประเทศแหงหนึ่งที่ไดรับการบันทึกบัญชีโดยใชขอมูลจากงบการเงินของบริษัทรวมในประเทศนั้น ซึ่งยัง
มิไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี มูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 
46.73 ลานบาท และ 46.99 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 5.54 และรอยละ 7.49 ของสินทรัพยรวมในงบการเงินรวม 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในบริษัทรวมในประเทศน้ัน ในงบการเงินรวมสําหรับแตละปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2556 
และ 2555 มีจํานวน 6.38 ลานบาท และ 11.29 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนรอยละ 208.50 และ รอยละ (903.20) ของกําไรรวมตามลําดับ 

 16. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ
  สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย:
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(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม
   ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป ณ วันที่
   1 มกราคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน      
 สวนปรับปรุงอาคารเชา 17,017,847  6,620,138  266,300  23,371,685 
 อุปกรณเครือขาย 312,735,637  60,904,931  7,578,524  366,062,044 
 อุปกรณคอมพิวเตอร 6,635,187  3,668,904  36,100  10,267,991 
 อุปกรณสํานักงาน 36,862,954  1,498,176  3,861,775  34,499,355 
 สินทรัพยระหวางติดตั้ง 6,820,001  291,942,744  -    298,762,745 
รวม  380,071,626   364,634,893  11,742,699  732,963,820 
คาเสื่อมราคาสะสม     
 สวนปรับปรุงอาคารเชา  2,386,529  2,646,148  266,299  4,766,378 
 อุปกรณเครือขาย 193,648,380  32,046,507  5,708,231  219,986,656 
 อุปกรณคอมพิวเตอร 5,248,268  1,225,132  1,305  6,472,095 
 อุปกรณสํานักงาน 32,006,039  1,476,793  3,861,134  29,621,698 
รวม  233,289,216   37,394,580  9,836,969  260,846,827 
ราคาตามบัญชีสุทธิ 146,782,410    472,116,993 

  คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีจํานวน 37.39 ลานบาท และ 18.13 ลานบาท ตามลําดับ 
ไดบันทึกไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้ง
จํานวนแลวแตยังคงใชงานอยู จํานวน 199 ลานบาท และ จํานวน 191 ลานบาท ตามลําดับ

(หนวย: บาท)
   งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป ณ วันที่
   1 มกราคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556
ราคาทุน     
 สวนปรับปรุงอาคารเชา 17,005,847  6,539,138  266,300  23,278,685 
 อุปกรณเครือขาย 309,569,455  60,904,931  7,578,524  362,895,862 
 อุปกรณคอมพิวเตอร 6,582,315  3,575,777  36,100  10,121,992 
 อุปกรณสํานักงาน 36,862,954  1,498,176  3,861,775  34,499,355 
 สินทรัพยระหวางติดตั้ง 6,820,001  291,942,744  -    298,762,745 
รวม  376,840,572  364,460,766  11,742,699  729,558,639 
คาเสื่อมราคาสะสม   
 สวนปรับปรุงอาคารเชา 2,374,530  2,639,271  266,299  4,747,502 
 อุปกรณเครือขาย 190,694,827  31,929,454  5,708,231  216,916,050 
 อุปกรณคอมพิวเตอร 5,227,960  1,198,673  1,305  6,425,328 
 อุปกรณสํานักงาน 32,006,039  1,476,793  3,861,134  29,621,698 
รวม  230,303,356  37,244,191  9,836,969  257,710,578 
ราคาตามบัญชีสุทธิ 146,537,216    471,848,061 

  คาเสื่อมราคาสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 37.24 ลานบาท 
และ 17.56 ลานบาท ตามลําดับ รวมอยูในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯมีสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจํานวนแลวแตยัง
คงใชงานอยู จํานวน 196 ลานบาท และ จํานวน 188 ลานบาท ตามลําดับ
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17. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
  สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย :

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวม
   ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป ณ วันที่
   1 มกราคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556
ซอฟแวรคอมพิวเตอร     
ราคาทุน 46,150,686  3,069,330  -    49,220,016 
คาตัดจําหนายสะสม (26,267,159) (4,162,859) - (30,430,018)
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 19,883,527    18,789,998 

(หนวย: บาท)
   งบการเงินเฉพาะ
   ณ วันที่ รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป ณ วันที่
   1 มกราคม 2556 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2556
ซอฟแวรคอมพิวเตอร     
ราคาทุน 46,116,136  3,069,330  -    49,185,466 
คาตัดจําหนายสะสม  (26,249,455) (4,160,687)  -    (30,410,142)
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 19,866,681    18,775,324  

18. สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
  สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบดวย :

(หนวย: บาท)
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   ณ วันที่ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น(ลดลง) ณ วันที่
   1 มกราคม 2556 งบกําไรขาดทุน กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2556
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :    
   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 9,048,021  217,247  -    9,265,268 
   เงินบําเหน็จคางจาย 1,824  -    -    1,824 
   ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 1,136,300  (59,380)  -    1,076,920 
   เครดิตภาษีจากผลขาดทุนทางภาษี 11,552,440  -    -    11,552,440 
รวมสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี  21,738,585  157,867  -    21,896,452 
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี :    
   กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยน    
      แปลงมูลคาเงินลงทุนเผื่อขาย  342,245  -    (683,406) (341,161)
   คาเสื่อมราคา -    524,096  -    524,096 
รวมหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 342,245  524,096  (683,406) 182,935 
   21,396,340    21,713,517  
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 ภาษีเงินไดสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้
(หนวย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได 3,429,770  (3,039,828) 12,513,811  1,862,650 
อัตราภาษี 20% 23% 20% 23%
ภาษีเงินไดงวดปจจุบันตามอัตราภาษี 685,954  (699,160) 2,502,762  428,409 
คาใชจายที่ไมถือเปนคาใชจายตามประมวลรัษฎากร 61,464 101,814 44,203 95,805 
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้นจากรายจายที่จายจริง (118,278) (199,524) (118,278) (69,951)
รายไดเงินปนผลที่ไดรับยกเวนภาษี -    -  (2,126,400) (3,679,982)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม (1,275,843) (2,596,196) - -   
ขาดทุนทางภาษีที่คาดวาจะไมไดใชประโยชน 1,012,932  1,604,515  63,942 1,437,168 
คาใชจาย(รายได)ภาษีเงินได 366,229 (1,788,551) 366,229 (1,788,551)
อัตราภาษีที่แทจริงถัวเฉลี่ย 10.68% (48.49%) 2.93% (96.02%)

  บริษัทฯ มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไมไดใช ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปนจํานวนเงิน 183.77 ลานบาท ซึ่งฝายบริหาร
เชื่อวายังมีความไมแนนอนจากการใชประโยชนทางภาษีดังกลาว จึงพิจารณารับรูเปนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากผล
ขาดทุนทางภาษียกไปจํานวน 11.55 ลานบาท คงเหลือสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีที่ยังไมรับรูจํานวน 25.20 ลานบาท

  กลุมบรษิัทใชอัตราภาษเีงินไดรอยละ 20 ในการคํานวณภาษเีงินไดนติบิุคคลสาํหรบัปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และอตัรา
ภาษีเงินไดรอยละ 23 ในการคํานวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยอาศัยความตามมาตรา 5 
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย:

(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
เงินเบิกเกินบัญชี 47,206,183  -    47,206,183   -   
ตั๋วแลกเงิน 60,000,000  -    60,000,000  -   
 หัก สวนลดตั๋วแลกเงิน (307,639) -  (307,639) -   
ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ 59,692,361  -  59,692,361  -   
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น    
 จากสถาบันการเงิน 106,898,544  -  106,898,544   -   

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินจํานวน 60 ลานบาทกับสถาบนัการเงินแหงหนึ่งโดยไมมีหลักประกัน 
มีอัตราดอกเบี้ย 4.40 % ตอป ครบกําหนดวันที่ 12 กุมภาพันธ 2557

  บริษัทฯ มีวงเงินสินเชื่อตางๆจากธนาคารพาณิชยหลายแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 ประกอบดวย:
(หนวย:ลานบาท)

   งบการเงินรวม 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราตอกเบี้ย
   2556 2555 2556 2555
วงเงินเบิกเกินบัญชี 75.00  15.00  Market Rate ถึง MOR 
วงเงินออกหนังสือคําประกัน 87.00  87.00 - 
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน 97.00  97.00  MLR - 1%  

  สินเชื่อดังกลาวคําประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคําประกัน (หมายเหตุ 12)
20. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย :
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(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
เจาหนี้การคา    
 เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 8,629,873  797,546  9,607,023  1,488,363 
 เจาหนี้การคาอื่น 109,329,412  90,057,939  105,952,432  90,029,991 
รวมเจาหนี้การคา 117,959,285  90,855,485  115,559,455  91,518,354 
เจาหนี้อื่น    
 เจาหนี้ซื้อทรัพยสิน 26,339,107  17,759,580  26,339,107  17,759,580 
 เจาหนี้อื่น 4,966,770  5,077,776  4,905,213  5,072,124 
 คาใชจายคางจาย 6,301,233  8,012,685  6,074,980  7,961,685 
รวมเจาหนี้อื่น 37,607,110  30,850,041  37,319,300  30,793,389 
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 155,566,395  121,705,526  152,878,755  122,311,743 

21. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
  หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย :

(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
ไมเกิน 1 ป
จํานวนขั้นตําที่จะตองจาย 30,657,946  -    30,657,946  -   
ดอกเบี้ยรอตัดจาย (4,155,902) -    (4,155,902) -   
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํา 26,502,044  -    26,502,044  -   
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
จํานวนขั้นตําที่จะตองจาย 47,646,476  -    47,646,476  -   
ดอกเบี้ยรอตัดจาย (3,053,046) - (3,053,046) -   
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํา  44,593,430  - 44,593,430  -   
ราคาสุทธิตามบัญชีของ  
   สินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเงิน 74,667,221 - 74,667,221 -   

  บริษทัฯ ไดทาํสัญญาเชาทางการเงินกับบริษทัหลายแหง สาํหรับอุปกรณเครือขาย สญัญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 1-3 ป สญัญา
เชาทางการเงินขางตนมีอัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 6.00 ถึง 7.00 ตอป

22. ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
  กลุมบริษัทกําหนดโครงการผลประโยชนที่กําหนดไวเปนไปตามการจายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งใหสิทธิแกพนักงาน

ที่เกษียณอายุและทํางานครบระยะเวลาที่กําหนด เชน 10 ปขึ้นไป ไดรับเงินชดเชยไมนอยกวาอัตราเงินเดือนเดือนสุดทาย 300 
วัน หรือ 10 เดือน

  การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
(หนวย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตนป 5,786,449  4,390,486  5,681,504  4,314,498 
ตนทุนบริการปจจุบัน 881,445  935,403  852,236  914,414 
ตนทุนดอกเบี้ย 260,390  197,572  260,390  194,152 
จายชําระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน (782,569) - (752,569) -   
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ (694,167) 262,988 (656,957) 258,440 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานสิ้นป 5,451,548  5,786,449  5,384,604  5,681,504   
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  คาใชจายผลประโยชนพนักงานในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบดวย :
(หนวย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
ตนทุนบริการปจจุบัน 881,445  935,403  852,236  914,414 
ตนทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 260,390  197,572  260,390  194,152 
กําไร(ขาดทุน)จากการประมาณการ (694,167) 262,988 (656,957) 258,440 
รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 447,668  1,395,963  455,669  1,367,006  

  คาใชจายผลประโยชนพนักงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ไดแสดงไวในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้
(หนวย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
ตนทุนขาย 98,550  192,001  98,550  192,001 
คาใชจายในการขาย 119,586  351,344  127,587  322,387 
คาใชจายในการบริหาร 229,532  852,618  229,532  852,618 
รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน 447,668  1,395,963  455,669  1,367,006  

  ขอสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 (แสดงดวยคา
เฉลี่ยถวงนําหนัก) มีดังนี้

(อัตรารอยละ/ป)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
อัตราคิดลด  4.50  4.50  4.50  4.50 
อัตราการขึ้นเงินเดือน (ขึ้นอยูกับชวงอายุ) 5.00  5.00  5.00  5.00 
อตัราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน 5.00  5.00  5.00  5.00   

  ขอสมมติเก่ียวกบัอัตราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ของพันธบตัรรฐับาล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
และสะทอนประมาณการของจังหวะเวลาของการจายผลประโยชน

  ขอสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเปนไปไดที่จะอยูจนเกษียณในอนาคตอยางสมเหตุสมผลประมาณการ
จากตารางมรณะ

23. สํารองตามกฎหมาย
  เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ไดจัดสรรเงินจํานวนอยางนอย รอย

ละ 5 ของกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย จนกวาทุนสํารองนี้เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
นี้จะนําไปจายเปนเงินปนผลไมได

24. คาใชจายตามลักษณะ
  บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่มีสาระสําคัญสําหรับสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 47,302,524  56,381,256  47,192,524  56,273,016 
เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น  
 ของพนักงาน  97,533,831  72,073,583  92,241,199  70,942,389 
คาเสื่อมราคา 37,394,581  18,125,881  37,244,192  17,556,543 
คาตัดจําหนาย 4,162,859  3,221,172  4,160,688  3,217,411   
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25. กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน
  กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป
  กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 แสดงวิธีการคํานวณไดดังนี้

(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของ
 ผูถือหุนของบริษัทใหญ (บาท) 3,063,635  (1,251,276) 12,147,582  3,651,201
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนําหนัก 250,020,799  250,020,799  250,020,799  250,020,799
กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท)  0.01  (0.01) 0.05   0.01 

26. สวนงานดําเนินงาน
  บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจ คือ (ก) การใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และ (ข) การใหบริการ

ครบวงจรทีเ่ก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารสวนงานดาํเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2556 และ 2555 มีดังนี้

( หนวย:บาท ) 
 2556 2555
    การใหบริการครบ   การใหบริการครบ
    วงจรที่เกี่ยวของกับ   วงจรที่เกี่ยวของกับ
   การใหบริการ ของกับเทคโนโลยี  การใหบริการ ของกับเทคโนโลยี
   เชื่อมตอ สารสนเทศ  เชื่อมตอ สารสนเทศ
   อินเทอรเน็ต และการสื่อสาร รวม อินเทอรเน็ต และการสื่อสาร รวม
        (ปรับปรุงใหม)
รายไดจากการใหบริการและการขาย 98,387,208  280,516,341  378,903,549  94,417,638  207,018,549  301,436,187 
ตนทุนในการใหบริการและตนทุนขาย (87,564,615) (197,176,121) (284,740,736) (87,336,315) (143,100,116) (230,436,431)
ผลการดําเนินงานตามสวนงาน 10,822,593  83,340,220  94,162,813  7,081,323  63,918,433  70,999,756 
รายไดอื่น   7,681,892    19,200,809 
คาใชจายในการขายที่ไมสามารถปนสวนได    (50,571,492)   (43,702,685)
คาใชจายในการบริหารที่ไมสามารถปนสวนได   (52,479,922)   (60,825,515)
ขาดทุนกอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   (1,206,709)   (14,327,635)
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม   6,379,214    11,287,807 
กําไร(ขาดทุน)กอนตนทุนทางการเงินและรายไดภาษีเงินได   5,172,505    (3,039,828)
ตนทุนทางการเงิน   (1,742,735)    -   
กําไร(ขาดทุน)กอนรายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได   3,429,770     (3,039,828)
รายได(คาใชจาย)ภาษีเงินได   (366,229)   1,788,551 
กําไร(ขาดทุน)สําหรับป   3,063,541   (1,251,277)

  บรษิทัฯ และบรษิทัยอยไมมรีายการขายหรอืรายการธรุกจิอืน่ทีเ่กดิขึน้ระหวางสวนงานทางธรุกจิ บรษิทัฯ และบรษิทัยอยไมได
จดัสรรตนทุนและสินทรพัยและหน้ีสนิระหวางธรุกิจท้ังสองสวนงานเนือ่งจากสวนงานทางธรุกิจท้ังสองสวนงานใชสนิทรพัยและหน้ี
สินที่กอใหเกิดรายไดรวมกัน

27. เคร่ืองมือทางการเงิน
 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
  บริษทัฯมคีวามเสีย่งดานการใหสนิเชือ่ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหนีก้ารคาและลูกหนีอ้ืน่ เงินใหกูยมืและ ตัว๋เงนิรับ ฝายบริหารควบคุม

ความเส่ียงนีโ้ดยการกาํหนดใหมนีโยบายและวิธกีารในการควบคมุสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงันัน้บรษิทัฯจงึไมคาดวาจะไดรบัความเสยี
หายท่ีเปนสาระสาํคัญจากการใหสนิเชือ่ นอกจากนี ้ การใหสนิเช่ือของบรษิทัฯไมมกีารกระจกุตัวเน่ืองจากบรษิทัฯมีฐานของลกูคา
ที่หลากหลายและมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมและตั๋วเงินรับที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน
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	 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น	ซึ่งส่วน

ใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด	หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่มีวันครบกำาหนดไถ่ถอนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงินไม่เกิน	1	ป	ีเนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายการฝากหรือลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องและมีวันครบกำาหนดไม่เกิน	1	ปี	ดัง
นั้น	ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต่ำา	

	 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
	 	 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	 ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	อย่างไรก็ตาม	ณ	วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน	สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดัง
กล่าวมียอดคงเหลือที่ไม่มีนัยสำาคัญ	 ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมิได้เข้าทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อลดความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน	เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับต่ำา

	 มูลค่ายุติธรรม
	 	 เนือ่งจากเครือ่งมอืทางการเงนิสว่นใหญข่องบรษิทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสัน้	เงินใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืมอีตัราดอกเบีย้ใกลเ้คยีง

กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด	 บริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบ
แสดงฐานะการเงิน

	 	 มูลค่ายุติธรรม	หมายถึง	จำานวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันหรือจ่ายชำาระหนี้สินในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมี
ความรอบรู	้และเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถตอ่รองราคากนัไดอ้ยา่งเปน็อสิระในลกัษณะทีไ่มม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั	วธิกีาร
กำาหนดมูลค่ายุติธรรมขึ้นอยู่กับลักษณะของเครื่องมือทางการเงิน	มูลค่ายุติธรรมจะกำาหนดจากราคาตลาดล่าสุด	หรือกำาหนดขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

28.	 หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
	 ค่าปรับตามสัญญา
	 	 ในระหวา่งป	ี2556	บรษิทัมหีนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้จากกรณค่ีาปรบัการรบัประกนัการขดัขอ้งของการใหบ้รกิารตามสัญญากบัหนว่ย

งานราชการแหง่หนึง่	เปน็จำานวนเงนิ	3.92	ลา้นบาท	ฝา่ยบรหิารของบรษิทัมคีวามเหน็วา่บรษิทัไมส่มควรจา่ยชำาระคา่ปรบัดงักลา่ว	
ทีต่อ้งรอการพสิจูนว์า่เหตขุดัขอ้งเกดิจากความผดิของบรษิทัหรอืไม	่และเชือ่วา่ทา้ยทีส่ดุแลว้บรษิทัจะสามารถชีแ้จงสาเหตขุองการ
ขัดข้องโดยไม่ต้องชำาระค่าเบี้ยปรับดังกล่าว	เป็นผลให้ทางบริษัทไม่มีการตั้งสำารองใดๆ	จากค่าปรับนี้ในงบการเงินรวมและงบการ
เงินเฉพาะกิจการสำาหรับปีสิ้นสุดวันที	่31	ธันวาคม	2556

	 การค้ำาประกัน
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีภาระจากการให้ธนาคารออกหนังสือค้ำาประกัน	เป็นจำานวนเงิน	21.81	ล้าน

บาท	และ	18	ล้านบาทตามลำาดับ	ค้ำาประกันโดยใช้เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำาประกัน	(หมายเหต	ุ12	และ	19)
	 คดีฟ้องร้อง
	 	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย	ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำาพิพากษาให้

บรษัิทฯ	ชดใชค้า่เสยีหายแกคู่ก่รณจีำานวน	2.82	ลา้นบาท	และ	2.20	ล้านบาทตามลำาดบั	พรอ้มดอกเบีย้	บรษิทัฯจงึบนัทกึประมาณ
การหนี้สินจากค่าเสียหายและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวโดยแสดงไว้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน	 อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทไดย้ืน่อุทธรณค์ำาพพิากษาของศาลชัน้ตน้ตอ่ศาลฎกีาตามกระบวนการทางกฎหมาย	ซ่ึงปจัจบุนัคดยีงัอยูร่ะหวา่งการพจิารณา
ของศาลฎีกา

 29.	ภาระผูกพัน
	 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำาเนินงาน
	 	 บริษัทฯ	มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำาเนินงานในกรณีที่บริษัทฯ	เป็นผู้เช่า	ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง	1	-	3	ปี	สัญญาดังกล่าว

เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2556	และ	2555	บริษัทฯ	มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)

	 	 	 งบการเงินรวม	 งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2556 2555 2556 2555
ไม่เกิน	1	ปี	 40.67		 36.90		 40.58		 36.90	
เกิน	1	ปี	แต่ไม่เกิน	5	ปี	 12.47		 11.10		 12.33		 11.10	
รวม	 	 53.14		 48.00		 52.91		 48.00	
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 สัญญาตางๆ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีภาระผูกพันในการชําระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตั้งเปนจํานวนเงิน 162.78 ลานบาท
30. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
  กลุมบริษัทฯ และพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2552 โดย

บริษทัฯ และพนกังานจะจายสมทบเขากองทนุเปนรายเดอืนในอตัรารอยละ 3 – 10 ของเงนิเดอืนตามอายงุานของพนกังาน กองทุน
สาํรองเล้ียงชีพนีบ้รหิารโดยบรษิทั หลกัทรัพยจดัการกองทนุกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) และจะจายใหกบัพนักงานในกรณีทีอ่อกจาก
งานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขา
กองทุนเปนจํานวนเงิน 3.69 ลานบาท และ 3.56 ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และจํานวน 3.48 ลานบาท และ 3.51 
ลานบาท ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

31. การบริหารจัดการทุน
  วตัถปุระสงคในการบรหิารจดัการทนุทีส่าํคญัของบรษิทัฯคอืการจดัใหมซีึง่โครงสรางทางการเงินทีเ่หมาะสมและการดาํรงไวซึง่

ความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง
  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 กลุมบริษัทมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอทุนเปน 0.72:1 และ 

0.28:1 ตามลําดับ ในงบการเงินรวม และมีอัตราสวนเทากับ 0.71:1 และ 0.28:1 ตามลําดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ
32. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
  บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 1 มกราคม 

2555 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดงรายการในงบการเงินปปจจุบันดังนี้
( หนวย:บาท ) 

  งบการเงินรวม
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
   กอนจัด รายการจัด หลังจัด กอนจัด รายการจัด หลังจัด
   ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม
เงินลงทุนชั่วคราว 4,658,264  (3,796,320) 861,944  38,254,737  (3,796,320) 34,458,417 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 45,973,678  (36,431,965) 9,541,713  41,096,492  (31,102,070)  9,994,422 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคําประกัน  -  3,796,320  3,796,320  -    3,796,320  3,796,320 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย รอขอคืน -    36,431,965  36,431,965  -    31,102,070  31,102,070 

( หนวย:บาท ) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
   กอนจัด รายการจัด หลังจัด กอนจัด รายการจัด หลังจัด
   ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม
เงินลงทุนชั่วคราว 4,658,264  (3,796,320) 861,944  4,658,264  (3,796,320) 861,944 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 45,359,126  (35,833,904) 9,525,222  45,359,126  (30,631,528) 14,727,598 
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระคําประกัน  -    3,796,320  3,796,320  -    3,796,320  3,796,320 
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย รอขอคืน -    35,833,904 35,833,904  -    30,631,528  30,631,528 

33. การอนุมัติงบการเงิน
  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557
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•ที่ตั้งสำ�นักง�นใหญ่	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำ�กัด	(มห�ชน)
	 	 1768	อ�ค�รไทยซัมมิท	ท�วเวอร์	ชั้น	10-12	และ	ชั้น	IT		
	 	 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบ�งกะปิ	เขตห้วยขว�ง	กรุงเทพมห�นคร	10310
	 โทรศัพท์	:		 0-2257-7000
	 โทรส�ร	:		 0-2257-7222
	 home	page	:		 http://www.inet.co.th
	 ประเภทธุรกิจ		 ผู้ให้บริก�รเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	และให้บริก�รครบวงจรที่	
	 	 เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีส�รสนเทศ	และก�รสื่อส�ร
	 เลขทะเบียนบริษัท		 บมจ	.	0107544000094
	 ทุนจดทะเบียน	 333,333,333	บ�ท	แบ่งเป็นหุ้นส�มัญ	333,333,333	หุ้น	
	 	 มูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้น	ละ	1	บ�ท
	 ทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว		 250,020,799	บ�ท
	 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่	จำ�หน่�ยได้แล้ว		250,020,799	หุ้น

•บริษัทย่อย	 บริษัท	แมนด�ล�	คอมมูนิเคชั่น	จำ�กัด
	 ที่ตั้งสำ�นักง�น		 1768	อ�ค�ร	ไทยซัมมิท	ท�วเวอร์	ชั้น	11	ถนนเพชรบุรีตัดใหม	่
	 	 แขวงบ�งกะปิ	เขตห้วยขว�ง	กรุงเทพมห�นคร	10310
	 โทรศัพท์	:		 0-2257-7255
	 โทรส�ร	:		 0-2257-7222
	 ประเภทธุรกิจ	 ให้บริก�รกิจก�รโทรคมน�คม	และให้บริก�รที่เกี่ยวข้อง
	 ทุนจดทะเบียน		 10,000,000	บ�ท	แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	1,000,000	หุ้น	มูลค�่หุ้นละ	10	บ�ท
	 ทุนชำ�ระแล้ว		 5,000,000	บ�ท
	 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่จำ�หน่�ยได้แล้ว	 1,000,000	หุ้น	โดยบริษัทเข้�ถือหุ้นจำ�นวน	ร้อยละ	99.99

 •บริษัทร่วมทุน	 บริษัท	เน็ตเบย์	จำ�กัด
	 ที่ตั้งสำ�นักง�น		 719	/	8-9	ถนนพระร�ม	6	แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมห�นคร	10330
	 โทรศัพท์	:		 0-2620-1800
	 โทรส�ร	:		 0-2612-3051
	 ประเภทธุรกิจ		 อีโลจิสติกส์จัดทำ�และพัฒน�ระบบท�งอิเล็กทรอนิกส์
	 	 รวมทั้งเป็นที่ปรึกษ�ให้คำ�แนะนำ�ด�้นโทรคมน�คม	และก�รสื่อส�ร
	 ทุนจดทะเบียน		 90,000,000	บ�ท	แบ่งเป็นหุ้นส�มัญจำ�นวน	9,000,000	หุ้น
	 	 มูลค่�หุ้นละ	10	บ�ท
	 ทุนชำ�ระแล้ว		 90,000,000	บ�ท
	 จำ�นวนหุ้นส�มัญที่จำ�หน่�ยได้แล้ว		9,000,000	หุ้น	โดยบริษัทเข้�ถือหุ้นจำ�นวนร้อยละ	40

ข้อมูลทั่วไป
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•บุคคลอ้�งอิง
(ก)	น�ยทะเบียนหลักทรัพย์	:		 บริษัท	ศูนย์รับฝ�กหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำ�กัด
	 	 อ�ค�รตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ชั้น	4	และ	6-7
	 	 62	ถนนรัชด�ภิเษก	แขวงคลองเตย	เขตคลองเตย
	 	 กรุงเทพมห�นคร	10110
	 โทรศัพท์	:		 0-2359-1200
	 โทรส�ร	:		 0-2359-1259
(ข)	ผู้สอบบัญชี	:		 น�ยอธิพงศ์	อธิพงศ์สกุล	
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	3500	หรือ
	 	 น�ยวิชัย	รุจิต�นนท์	
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	4054	หรือ
	 	 น�ยเสถียร	วงศ์สนันท์
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	3495	หรือ
	 	 น�งส�วกุลธิด�	ภ�สุรกุล
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต
	 	 เลขทะเบียน	5946	หรือ
	 	 น�ยทนงศักดิ	์ประดิษฐ�น	
	 	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต	เลขทะเบียน	8819	
	 	 บริษัท	เอ	เอ็น	เอส	ออดิท	จำ�กัด	100/72,	ชั้น	22,	100/2	
	 	 อ�ค�รว่องว�นิช	ตึก	B,	ถนนพระร�มเก้�,	ห้วยขว�ง,
	 	 กรุงเทพมห�นคร	10320	
	 โทรศัพท์	:		 0-2645-0107-9
	 โทรส�ร	:		 0-2645-0110
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สำ�นักง�นใหญ่

	 1768	อ�ค�รไทยซัมมิท	ท�วเวอร	์ชั้น	10-12	และชั้น	IT	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	
แขวงบ�งกะป	ิเขตห้วยขว�ง	กรุงเทพมห�นคร	10310

	 โทรศัพท์	:	0-2257-7000	โทรส�ร	:	0-2257-7222
	 ศูนย์บริก�รลูกค้�	:	0-2257-7111

 ศูนย์ปฏิบัติก�รเครือข�่ย(อ�ค�รบ�งกอกไทยท�วเวอร์)
	 108	อ�ค�รบ�งกอกไทย	ท�วเวอร์ชั้น	12	ถนนร�งนำ�

แขวงถนนพญ�ไท	เขตร�ชเทวี	กรุงเทพมห�นคร	10400
	 โทรศัพท์	:	0-2257-7111	กด	0	และกด	5
	 โทรส�ร	:	0-2257-7275
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1768 อาคาร ไทยซัมมิททาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป

เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 




