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ขอมูลทางการเงิน
รวมสินทรัพย 785,322 840,879 830,203
รวมหนี้สิน 174,369 229,636 184,562 
รวมสวนของผูถือหุน 610,953 611,243 645,641 
รายไดรวม 575,130 590,758 770,744 
รายไดจากการดำเนินงาน 569,052 580,600 760,306 
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน 4,403 (50,457) (11,699) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 12,210 (29,398) (1,790)
จำนวนพนักงาน 190 196 204 
อัตราสวนทางการเงิน
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 3.67 3.00 3.64
อัตรากำไรขั้นตน (%) 32.46 16.43 21.89
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 0.77 (8.69) (1.54)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.12 (4.98) (0.23)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 2.00 (4.68) (0.28)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 1.91 (4.77) (0.34)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา) 0.29 0.38 0.29
ขอมูลตอหุน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท) 0.05 (0.12) (0.01)
เงินปนผลตอหุน (บาท) 2/ 0.05 0.05 0.02
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)           2.44 2.44          2.58

หนวย : พันบาท

หมายเหตุ 1/ งบ การ เงิน รวม ได รวม งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ และ บริษัท ยอย ซึ่ง ไดแก บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด
 2/ จาก ที ่ประชุม คณะ กรรมการ บรษิทั ครัง้ ที ่2/2553 เม่ือ วนั ที ่26 กมุภาพันธ 2553 ม ีมต ิอนมุติั จาย เงนิปนผล ประจำ ป 2552 

ใน อัตรา หุน ละ 0.05 บาท  รวม เปน เงิน ทั้ง สิ้น 12,501,040 บาท ทั้งนี้ การ จาย เงินปนผล ดัง กลาว จะเสนอ ตอ ที่ ประชุม 
สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2553 พิจารณา อนุมัติ ตอ ไป

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
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สารจากประธานกรรมการ

  การนำ พา องคกร ธุรกิจ ให กาว สู ความ สำเร็จ นอก เหนือ จาก การ บริหาร งาน อยาง มี ประสิทธิภาพ ที่ สง ผล ใหการเจริญ เติบโต อยาง ตอ 
เนื่อง แลว การ รักษา สถานภาพ ของ ธุรกิจ ให มั่นคง และ ยั่งยืน เปน อีก หนึ่ง ปจจัย ที่ สะ ทอ น ถึง สัมฤ ทธิ ผล ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ดวย ซึ่ง ใน 
วัน นี้ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สามารถ พัฒนา ศักยภาพ ใน การ บริหาร งาน และ พัฒนา องคกร สราง ความ เจริญ 
เติบโต ทาง ธุรกิจ อยาง มี เสถียรภาพ
  บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยึดถือ พันธ กิจ หลัก ที่ ตอง รับ ผิด ชอบ ตอ ลูกคา และ พันธมิตร ทางการ คา และ เปน 
นโยบาย หลัก ของ บริษทั ที ่ยดึ มัน่ มา ตลอด ใน การ ดำเนิน ธรุกิจ ซึง่ เปน เหตุผล สำคัญ ที ่กระตุน ให บริษทัฯ  สราง สรรค และ  พฒันาการ บริการ 
ใหมๆ  เพ่ือ ให เกิด ความ พงึ พอใจ สงูสุด ตอ ลกูคา หรือ ผูรบั บริการ ซึง่ ครอบคลมุ ถงึ การ ปนผล กำไร คนืให กบั สงัคม ใน การ ใหความ ชวย เหลือ 
สนับสนุน กิจกรรม ตางๆ เพื่อ สาธารณะ อยาง ตอ เนื่อง
 การ พฒันา และ ความ เจริญ กาวหนา ของ บรษิทั อนิเทอรเนต็ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปน ผล งาน ของ บคุลากร อนั ถอื เปน ทรพัยสนิ 
ที่ ทรง คุณคา มาก ที่สุด ของ องคกร ซึ่ง ได มี การ ฝก อบรม ดาน วิชาการ ความ รู และ พัฒนา ศักยภาพ ของ บุคลากร อยาง ตอ เนื่อง มุง เนน การ 
ทำงาน ที ่เปด กวาง ทาง ความ คดิ เพือ่ กอ เกดิ นวตักรรม ที ่ให คณุคา กบั สงัคม และ ได รบั การ ปลกู ฝง ให ปฏบิตั ิตาม หลกั ธร รมาภ ิบาล ของ บรษิทั 
และ มี ความ รับ ผิด ชอบ ตอ สังคม ซึ่ง คุณคา เหลา นี้ ปรากฏ เดน ชัด ใน พันธ กิจ(Mission) วิสัย ทัศน (Vision) และ คุณคา ของ บริษัท (Core 
Value) ซึ่ง ทำให บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มี ความ พรอม ที่ จะ ตอบ สน อง ทุกๆ ความ ตองการ ของ ลูกคา และ 
พันธมิตร ทางการ คา รวม ทั้ง มี ความ สามารถ ใน การ แกไข ปญหา และ อุปสรรค ใน การ ดำเนิน งาน ของ องคกร ได อยาง มี ประสิทธิภาพ
  ใน นาม ของ บริษัท และคณะ กรรมการ บริษัท ผม ขอ ขอบคุณ ผู ถือ หุน คู คา ลูกคา พันธมิตร ทาง ธุรกิจ คณะ ผู บริหาร และ พนักงาน 
ทุก ทาน ที่ ใหการ สนับสนุน และ เคียง ขาง กับ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จน ทำ ให บรษิัทฯ ประสบ ความ สำเร็จ มา 
โดย ตลอด ผม ขอ ให ทาน มั่นใจ วา บริษัทฯ  จะ มุง มั่น ดำเนิน ธุรกิจ โดย ยึด หลัก ธร รมาภิ บาล เพื่อ ให บรรลุ การ เปน บริษัท เอกชน ชั้น นำ ใน 
ภูมิภาค ที่ เปน ที่ เชื่อ ถือ ของ สาธารณชน ตอ ไป 

(ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ)
ประธานกรรมการ 
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 (นายธีระเมธ พกมณี)
กรรมการผูจัดการ

สารจากกรรมการผูจัดการ

 วิกฤต เศรษฐกิจ ใน ชวง ป 2551 - 2552 ที่ ผาน มา อาจ ยัง มี สวน กระทบ การ ดำเนิน ธุรกิจ โดย ทั่วไป อีก ใน ป 2553 รวม ทั้ง ของ บริษัท 
อนิเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดวย การ รบัมือ กบั ภาวะ ดงั กลาว จงึ ตอง ดำเนิน การ ดวย ความ รอบคอบ และ เขาใจ ใน สถานการณ 
การ พฒันาการ ให บรกิาร และ ผลติภณัฑ ใน ลกัษณะ ของ Customer - Centric และ จดั ประเภท ผลติภณัฑ ที ่ชดัเจน มาก ขึน้ เพือ่ ตอบ สนอง 
ความ ตองการ ของ ผู ใช บริการ อยาง แทจริง และ ตอ เนื่อง รวม ทั้ง การ ยัง คง ดำรง ความ รวม มือ กับ พันธมิตร ทาง ธุรกิจ ที่ มี ความ เชี่ยวชาญ 
และ เขาใจ ธุรกิจ ใน สวน ที่ บริษัท กำลัง จะ ดำเนิน การ หรือ ดำเนิน การ อยู จึง ถือ เปน ยุทธศาสตร สำคัญ ใน การ ประกอบ ธุรกิจ และ ยัง คง ให 
ผล ตอบแทน ที่ ผลัก ดัน ให บริษัท เจริญ กาวหนา ตอ ไป ได 
 ใน ป 2552 กลุม บรษิัท มี ราย ได รวม ทั้ง สิ้น 575 ลาน บาท เปน ราย ได จาก ธุรกิจ Access Business ประมาณ 250 ลาน บาท รวม 
กับ ราย ได จาก ธุรกิจ บริการ ครบ วงจร ที่ เกี่ยวของ กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร (Business Solutions) อีก ประมาณ 319 
ลาน บาท โดย สรุป สัดสวน ของ ราย ได ระหวาง ราย ได บริการ ธุรกิจ Access Business และ Business Solutions เทากับ 44 : 56 
 บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ยึดถือ ใน คุณคา หลัก (Core Value) ของ องคกร โดย แปลง เปนการ ปฏิบัติ ดวย การ 
ให ความ สำคญั กบั หลัก การ กำกับ ดแูล กจิการ ที ่ด ี(Good Corporate Governance) เพ่ือ สราง ความ เช่ือ มัน่ ให แก ลกูคา และ ผู ถอื หุน รวม 
ทั้ง การ พัฒนา ขีด ความ สามารถ ให แข็งแกรง ยิ่ง ขึ้น เพื่อ ให สามารถ ประกอบ ธุรกิจ และ เกิด ผล ประโยชน ตอ ผู เกี่ยวของ (Stakeholders)
 ใน นาม ของ ผู บริหาร ขอ ขอบคุณ ทาน ผู ถือ หุน ลูกคา พันธมิตร ทาง ธุรกิจ สถาบัน การ เงิน ตางๆ รวม ทั้ง หนวย งาน ภาค รัฐ และ เอกชน 
ที่ ให ความ สนับสนุน การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท ดวย ดี ตลอด มา และ ขอ ขอบคุณ พนักงาน ทุก ทาน ที่ ได ปฏิบัติ หนาที่ ดวย ความ รับ ผิด ชอบ 
และ ทุมเท ทั้งนี้ บริษัท จะ ทำ ตาม พันธ กิจ ให เกิด ประโยชน สูงสุด สม กับ ความ เชื่อ ถือ และ ความ ไว วางใจ ที่ ได รับ เพื่อ การ เปน ผูนำ ใน การ 
ให บริการ อินเทอรเน็ต และ เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ที่ มี คุณภาพ และ เสถียรภาพ ตอ ไป



6 รายงานประจำป 2552

1246 3 5 7

1 ศ. ดร. ไพรัช ธัชยพงษ
 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
2 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร  
 และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ 
3 นายอรัญ เพิ่มพิบูลย 
 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา
 และกำหนดคาตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ 
4 ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
5 นายสหัส ตรีทิพยบุตร
 กรรมการ กรรมการสรรหา
 และกำหนดคาตอบแทนและกรรมการบริหาร 
6 นายชวลิต อัตถศาสตร
 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
 และกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
7 นายภัทรกร อักษรวรนารถ
 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ
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8 9 1113 101214

8 นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
 กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง 
9 นายนพณัฏฐ หุตะเจริญ
 กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
10 นายอาษา สัตยุตม
 กรรมการ 
11 นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
 กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
12 นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
 กรรมการ 
13 นายธีระเมธ พกมณี
 กรรมการและกรรมการบริหาร  
14 นางมรกต กุลธรรมโยธิน
 กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการบริหาร



8 รายงานประจำป 2552

2 4
35 1

1 นายธีระเมธ พกมณี
 กรรมการผูจัดการ   
2 นางมรกต กุลธรรมโยธิน
 รองกรรมการผูจัดการ
3 นายบัญชา ศรีสมานุวัตร
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวิศวกรรมและบริการ 
4 นายสุเวชช อองละออ
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน 
5 นางลินิฐฎา สุขสมสถาน
 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารและพัฒนาองคกร

ผูบริหารบริษัท



การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท
และลักษณะการประกอบธุรกิจ
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วิสัยทัศน ภารกิจและคุณคาหลัก

วิสัย ทัศน   ( Vision ) 
  -   To   make   " Information finds   you "   a   reality 

 ภารกิจ   ( Mission ) 
  -   ใช นวัตกรรม และ เทคโนโลยี สื่อสาร ขอมูล ที่ มี คุณคา สูง เพ่ือ ตอบ สนอง การ ดำเนิน ชีวิต และ ธุรกิจ สมัย ใหม   กอ ให เกิด ประโยชน 
สูงสุด ตอ ผู มี สวน เกี่ยวของ   ( stakeholders ) 

 คุณคา หลัก   ( Core   Values ) 
  บริษัท   อินเทอรเน็ต ประเทศไทย   จำกัด   ( มหาชน )   หรือไอเน็ตประกอบ กิจการ ใน ลักษณะ ที่ ใช ความ รู มา เปลี่ยน เปน โอกาส ทาง ธุรกิจ   
โดย ยึดถือ คุณคา หลัก   6   ประการ   ดังนี้ 
 1. ประสิทธิผล (Performance) เนน วัฒนธรรม การ ทำงาน ที่ มุง สู ประสิทธิผล ผล งาน ที่ ดี ตอง ได รับ การ ตอบแทน อยาง เหมาะ สม 

ผล งาน ที่ ดี จะ ตอง มี ความ ถูก ตอง รวดเร็ว และ จะ ตอง ดี ใน ระดับ ที่ มอง เห็น ได จาก ระดับ ขาง เคียง โดย การ ประเมิน จาก ผู มี สวน 
เกี่ยว ขอ งอื่นๆ

 2. นวตักรรม (Innovation) ยกยอง และ รบั ฟง ความ คดิ ทกุ ความ คดิ เพือ่ พฒันา ทางออก ที ่ด ีขึน้ และ ตอบ สนอง ตอ ความ ตองการ ของ 
ลกูคา ได ด ีขึน้ นวัตกรรม ม ีความ หมายก วาง กวา การ สราง สนิคา หรือ บริการ ที ่ด ีขึน้ แต ยงั รวม ไป ถึง การ ปรับปรงุ กระบวนการ ทาง 
ธุรกิจ จน อยู ใน ระดับ ที่ นา พอใจ อีก ดวย นวัตกรรม เปน หนาที่ ของ บุคลากร ของ ไอ เน็ต ทุก คน

 3. ความ เสมอ ภาค (Fairness) ไอ เน็ต ตอง สามารถ เติบโต เจริญ รุงเรือง ไป พรอม กับ ผู มี สวน เกี่ยวของ ทั้ง ผู ถือ หุน ลูกคา พนักงาน 
พันธมิตร คู คา และ สังคม ไทย โดย รวม ไอ เน็ต พยายาม ที่สุด ที่ จะ ประสาน ประโยชน ระหวาง ผู มี สวน เกี่ยวของ ทุก ดาน

 4. การ ทำงาน เปน ทมี (Teamwork) ใช ประโยชน สงูสดุ จาก ความ หลาก หลาย ของ บคุลากร กจิการ ของ ไอ เนต็ ประสบ ความ สำเรจ็ 
โดย การ สื่อสาร แลก เปลี่ยน ความ คิด เห็น และ การ ทำงาน รวม กัน บุคลากร ปฏิบัติ ตอ ลูกคา และ ปฏิบัติ ตอ กันเอง ดวย การ เคารพ 
ใน ศักดิ์ศรี ของ กัน และ กัน บุคลากร ของ ไอ เน็ต เคารพ ใน ความ แตก ตาง และ ความ เปน ปจเจกบุคคล

 5. ความ ซื่อสัตย และ การ ยึด มั่น ใน คุณธรรม (Integrity) บุคลากร ของ ไอ เน็ต ปฏิบัติ ตน อยาง มือ อาชีพ ที่ มี ความ ซื่อสัตย รับ ผิด 
ชอบ มี จริยธรรม และ เชื่อ ถือ ได ตลอด เวลา ใน ทุก กรณี ไอ เน็ต จะ ไม เกี่ยวของ กับ ความ ไม ถูก ตอง การ ทำ ธุรกิจ อยาง ตรง ไป ตรง 
มา สามารถ นำพา องคกร ไป สู ความ สำเร็จ ได ไอ เน็ต ปฏิบัติ ตอ คู แขง ทางการ คา ดวย ความ เปน ธรรม ตาม หลัก ของ การ แขงขัน เสรี 
ซึ่ง จะ นำ ประโยชน มา สู ผู บริโภค

 6. ความ เปน พลวัต (Dynamism) ตอบ สนอง ตอ การ เปล่ียนแปลง ภายนอก ดวย การ เปล่ียนแปลง ภายใน ไป สู สิ่ง ที่ ดี และ มี คุณคา 
มากกวา ใน การ เปลีย่นแปลง เหลา นี ้ตอง ม ีการ บรหิาร ความ เสีย่ง อยาง เหมาะ สม เพือ่ ใหการ เปลีย่นแปลง เพิม่ คณุคา ให แก องคกร 
ไอ เน็ต ยอม ทำงาน หนัก ใน การ วางแผน ลวง หนา แม แผน งาน บาง สวน จะ ไม ได ใช ก็ ยัง ดี กวา จะ เสี่ยง ให คุณคา ของ องคกร ลด ลง
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ความสำเร็จสูอนาคต และรางวัลเกียรติยศ

ความ สำเร็จ สู อนาคต
ไอ เน็ต พัฒนา ธุรกิจ บน รากฐาน ที่ มั่นคง
 ไอ เน็ต เร่ิม ตน จาก การ รวม ทุน ระหวาง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("กสท.")บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) ("ที โอ ที") 
และ สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ ("สวทช.") และ ได ขยาย การ ดำเนิน งาน อยาง ตอ เนื่อง
 •  กุมภาพันธ และ ได รับ สิทธิ การ ให บริการ อินเทอรเน็ต ใน เชิง พาณิชย จา ก กสท. และ ได กอ ต้ัง เปน ศูนย บริการ อินเทอรเน็ต ประเทศไทย 

เพ่ือ ให บริการ อินเทอรเน็ตเชิง พาณิชย ราย แรก ของ ประเทศไทย
 •  ตุลาคม 2540 เปลี่ยน รูป กิจการ เปน บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด และ ได รับ สิทธิการ ให บริการ อินเทอรเน็ต ใน เชิง 

พาณิชย อีก เปน ครั้ง ที่ สอง
•  พฤศจิกายน 2544  แปรรูป พน สถานะ รัฐวิสาหกิจ โดย กระจาย หุน สวน ใหญ ให กับ ประชาชน ผู สนใจ ใน ตลาดหลักทรัพย แหง 

ประเทศไทย  
 •  พฤศจิกายน 2547 ไอ เน็ต เปลี่ยน ตรา สัญลักษณ และ มี สโลแกน ใหม เปน "Always by your side"
 •  พฤศจิกายน 2547  ไอเน็ตลงทุนในบริษัท เน็ตเบย จำกัด ในสัดสวน 40% เพื่อขยายไปสูการใหบริการดาน e-logistic 
 •  สิงหาคม 2548  ไอ เน็ต ได จัด ตั้ง บริษัท ยอย คือ บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด เพื่อเตรียม การ ขยาย ตัว เขา สู ธุรกิจ ดาน IP 

(Internet Protocol) ใน อนาคต
 •  สิงหาคม 2549 ไอ เน็ต ได ริเริ่ม จัด ให มี วิธี การ บริหาร จัดการ ภายใน องคกร ที่ มี ความ สอดคลองกับ แนวทาง การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ 

ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนา ระบบ การ ประเมิน ที่ มี ความ สอดคลอง กับ กลยุทธ ของ องคกร 
ดวย Balanced Scorecard และ บูรณ า การ กับ ระบบ บริหาร จัดการ ความ เสี่ยง ทั่วทั้ง องคกร (Enterprise Risk 
Management) 

 •  ธันวาคม 2550  ไอ เน็ต เปด ตวั โครงการ OpenCARE (Open Exchange for Collaborative Activities in Response to Emer-
gencies) เปน โครงการ ที่ ริเริ่ม และ คิดคนโดย ไอ เน็ต และ ได รับ การ สนับสนุน งบ ประมาณ จาก ศูนย เทคโนโลยี 
  อเิลก็ทรอนกิส และ คอมพิวเตอร แหง ชาตเิปน หนวย งาน ที ่ไม แสวงหา กำไร และ พรอม จะ ผลัก ดนั ให เปน เครือ ขาย 
สื่อสาร สำหรับ กรณี ภัย พิบัติ ที่ เปนมาตรฐาน สากล

 •  กรกฎาคม 2551 ไอ เน็ต เปด ศูนย รักษา ความ ปลอดภัย ระบบ สารสนเทศ (INET Security Center) เพื่อ การ ให บริการ จัด เก็บ  Log 
Management และบรหิารจัดการขอมูลจราจรทางคอมพวิเตอร เพ่ือ รบัมอื กฎหมาย วา ดวย การก ระ ทำ ผดิเกีย่ว กบั 
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ ให เปน ไป ตาม มาตรฐาน ของ การจัดการ ระบบ ความ ปลอดภัย ของ ขอมูล สารสนเทศ 
โดย เปน ความ รวม มือระหวาง ไอ เน็ต, บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จำกัด และบริษัท ซิมคอมมานเดอร 
(ไทยแลนด) จำกัด

 •  2551 ไอ เน็ต ได เซ็น ต สัญญา จาง เปน ที่ ปรึกษา กับ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) สำหรับ โครงการ "ศูนย ราชการ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550"

 •  2552 ไอ เน็ต ได รวม มือ กับ บริษัท ไซ แมน เทค (ประเทศไทย) จำกัด เปด ให บริการ Inet-Endpoint Security Solu-
tions เพื่อ ปองกัน ภัย คุกคาม ทาง คอมพิวเตอร ใน รูป แบบ ตางๆ พรอม ให บริการ เชา ใช ผาน อินเทอรเน็ต (Cloud 
Computing) ราย แรก ของ ประเทศไทย

•  2552 ไอ เน็ต เพิ่ม ทุน ใน บริษัท เน็ต เบย จำกัด เพ่ือ เปน ศูนยกลาง บริการ ออนไลนอยาง ครบ วงจร

รางวัล เกียรติยศ
มั่นใจ ใน คุณภาพ บริการ และ การ บริหาร ดวย หลัก ธร รมาภิ บาล
 ดวย ความ มุง ม่ัน ใน การ ให บริการ ท่ี เปน เลิศ และ ยึด หลัก ธร รมาภิ บาล ทำให ไอ เน็ต ได รับ รางวัล และ มาตรฐาน รับรอง คุณภาพ มากมาย อาทิ
ป 2543: การ รับรอง การ บริหาร คุณภาพ สำหรับ บริการ องคกร ระบบ งาน มาตรฐาน ISO 9002:1994
ป 2544 : รางวัล ผู ให บริการ อินเทอรเน็ต ที่ ดี ที่สุด จาก ประชามติ ผู อาน Bangkok Post
ป 2544: รางวัล Best Newly Listed Company จาก วารสาร Asiamoney
ป 2545: รางวัล PR week Award ประเภท การ เงิน สำหรับ แคมเปญ ไอ เน็ต IPO จัด ทำ โดย Ogilvy PR Worldwide
ป 2545: รางวัล Disclosure Reports Award 2002 จาก คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย สำหรับ บริษัท 

จด ทะเบียน ที่ มี การ เปด เผย ขอมูล ด ีเดน

 มีนาคม 2538
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ป 2546: รางวัล Disclosure Reports Award 2003 จาก คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย สำหรับ บริษัท จด 
ทะเบียน ที่ มี การ เปด เผย ขอมูล ดี เดน

ป 2547: การ รับรอง มาตรฐาน ระบบ งาน คุณภาพ ISO 9001:2000 ดาน การ ให บริการ สำหรับ ลูกคา นิติบุคคล (Corporate Services) 
ประเภท ที่ มี การ เชื่อม ตอ ตลอด เวลา

ป 2547: รางวลั Deloitte 2004 Asia Paci c Technology Fast 500 จาก บริษัท ดี ลอย ท ทู ช โธ มัสสุ ไชย ยศ จำกัด สำหรับ บริษัท 
เทคโนโลยี ที่ มี อัตรา การ เติบโต ที่ สูงสุด 500 อันดับ ใน เขต ภูมิภาค เอเชีย แปซิฟก

ป 2548: รางวัล องคกร ดี เดน แหง ป 2548 ใน สาขา ธรุกิจ บริการ ดาน ไอท ีจาก คณะ อำนวย การ จดั งาน องคกร ดีเดน แหง ป สนับสนุน โดย 
มูลนิธิ เพ่ือ สังคม ไทย และ หนังสือพิมพ เสน ทาง เศรษฐกิจ

ป 2549: การ รับรอง ระบบ คุณภาพ มาตรฐาน ระดับ สากล ISO 9001:2000 ครอบคลุม บริการ บริการ อินเทอรเน็ตระดับองคกร (Cor-
porate Node) บริการ MetroLAN และ ศูนย ขอมูล อินเทอรเน็ต (Internet Data Center : IDC)

ป 2550: การจด ทะเบียน จาก ศูนย ขอมูล ที่ ปรึกษา ไทย กระทรวง การ คลัง เปน ที่ ปรึกษา ไทย ประเภท A ในฐานะ ที่ ปรึกษา สาขา การ 
สื่อสาร โทรคมนาคม ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ

ป 2551: ได รับ การ คัด เลือก ให เปน สถาน ประกอบ การ ดี เดน ดาน แรงงานสัมพันธ และ สวัสดิการ ประจำ ป 2551
ป 2552: ได รับ การ คัด เลือก ให เปน สถาน ประกอบ การ ดี เดน ดาน แรงงานสัมพันธ และ สวัสดิการ ประจำ ป 2552 
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การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในป 2552 และเปาหมายการดำเนินธุรกิจ

การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ของ บริษัท ใน ป 2552
 ใน ป 2552 ไอ เน็ต ได เปด บริการ ปกปอง ภัย คุกคาม ครบ วงจร ผานระบบ Cloud Computing เปนการ บริหาร จัดการ ดาน ความ 
ปลอดภัย ของ ขอมูล เครือ ขาย และ เครื่อง คอมพิวเตอร โดย ไอ เน็ต ได รวม มือ กับ บริษัท ไซ แมน เทค (ประเทศไทย) จำกัด (Symantec) 
ออก โซลูชั่น ส ใหม ภาย ใต ชื่อ "Inet - Endpoint Security Solutions" เพ่ือ ยก ระดับ การ ดูแล และ ปกปอง เครื่อง คอมพิวเตอร ปลาย 
ทาง จาก ภัย คุกคาม ขอ งมัลแวร (Malware) สแปม เมล (Spam Mail) รวม ถึง โซลูชั่น ส เพื่อ การ สำรอง และ กู คืน ขอมูล (Backup and 
Recovery) สำหรับ องคกร ธุรกิจ ดวย สุด ยอด เทคโนโลยี ที่ ตอบ สนอง ทุก ความ ตองการ พรอม ดวย รูป แบบ การ ให บริการ แบบ เชา ใช ผาน 
อินเทอรเน็ต (Cloud Computing) ราย แรก ของ ประเทศ 
 การ เปด ให บริการ Inet-web Xference บริการ ประชุม ทาง ไกล ออนไลน แบบ Real time ผาน เว็บไซต ไร ขีด จำกัด ประหยัด คา ใช 
จาย พรอม ดวย ฟง กชัน่ ตอบ สนอง การ ทำงาน ที ่หลาก หลาย ชวย ประหยดั เวลา และ คา ใช จาย ใน การ เดิน ทาง เหมาะ สำหรับ องคกร ที ่ม ีการ 
ประชุม ทาง ไกล การ ติดตอ ระหวาง หนวย งาน ตาง สาขา การ แนะนำ สินคา หรือ บริการ ให กับ ลูกคา การ จัด สัมมนา ออนไลน หรือ สถาบัน 
การ ศึกษา ที่ มี การ เรียน การ สอน แบบ ทาง ไกล 
 นอกจาก นี้ ไอ เน็ต ได เพิ่ม วงจร ระหวาง ประเทศ (International Internet Gateway: IIG) จาก 350 Mbps เปน 400 Mbps ซึ่ง 
การ เพ่ิม วงจร ระหวาง ประเทศ ใน คร้ัง นี ้เปนการ เพ่ิม ศกัยภาพ บริการ และ รองรับ การ ใช งาน อนิเทอรเน็ต เกตเวย ไป ตาง ประเทศ ของ ลกูคา 
ได อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ไม ติดขัด แม เกิด กรณี ฉุกเฉิน ตลอด จน รองรับ การเต รี ยม พรอม ออก บริการ ใหมๆ ที่ จะ ตอบ รับ ความ ตองการ 
ของ ทุก ธุรกิจ โดย เฉพาะ องคกร ที่ ตองการ เครือ ขาย มากกวา 1 เสน ทาง ที่ มี ความ เสถียร และ ใช งาน ได อยาง ตอ เนื่อง ตลอด เวลา อีก ทั้งได 
ปรับ ขนาด วงจร ระหวาง อาคาร ที่ ให บริการ MetroLAN จาก ขนาด ความเร็ว 1 Gbps เปน 10 Gbps 
 ไอ เน็ต ได พัฒนา นิตยสาร ออนไลน By Your Side ซึ่ง เปน ชอง ทาง สื่อสาร กับ ลูกคา  อยาง ตอ เนื่อง ตลอดเวลา 3 ป โดย นิตยสาร 
ออนไลน จะ มี ขอมูล ขาวสาร ไลฟ สไตล และ ไอที รวม ถึง บท สัมภาษณ แนวคิด และ การ ใช ชีวิต ของ ผูนำ ทาง ธุรกิจ นิตยสาร ออนไลน By 
Your Side สง ตรง ถึง ลูกคา และ ผู สนใจ ทั่วไป ซึ่ง สมัคร รับ ขาวสาร ไดที่ www.inet.co.th 

เปา หมาย การ ดำเนิน ธุรกิจ
 ไอ เน็ต มี วิสัย ทัศน ใน การ ให บริการ ที่ มี ความ แตก ตาง และ เปน สวน หนึ่ง ใน การ ดำเนิน ชีวิต ของ ผู ใช บริการ อยาง แทจริง ตาม แนวคิด 
"To make "Information  finds you" a reality" ไอ เน็ต มุง เนน การ ดำเนิน งาน เพื่อ ให ผู ใช บริการ ได รับ บริการ ที่ ตรง ตอ ความ ตองการ 
และ สง เสริม ใหการ ดำเนิน ชีวิต และ ประกอบ ธุรกิจ ใน รูป แบบ ตางๆ ของ ผู ใช บริการ มี ความ สะดวก สบาย คลอง ตัว และ ให ผล ตอบแทน 
สูงสุด แก ผู ถือ หุน ผู ใช บริการ พันธมิตร ทาง ธุรกิจ และ ตอ สังคม ไทย
 ไอ เน็ต เช่ือ มั่น วา ศักยภาพ เปน พื้น ฐาน สำคัญ ใน การ ทำ ธุรกิจ จึง มุง เพ่ิม ศักยภาพ ใน การ ดำเนิน งาน โดย ใช นโยบาย ให บริการ อยาง มี 
คณุภาพ และ ประสทิธภิาพ เทยีบ เทากบั ระดับ สากล ยดึ หลกั ให ผู ใช บรกิาร เปรยีบ เสมือน ศนูยกลาง การ ทำงาน ทัง้หมด เพือ่ นำ เสนอ บรกิาร 
ได ตรง ตาม ความ ตองการ ของ ผู ใช บริการ อยาง แทจริง ให ความ สำคญั กบั ผู ใช บริการ ทกุ กลุม เพ่ือ ตอบ สนอง ความ ตองการ ที ่แตก ตาง  และ 
ได รวม มอื กบั พนัธมติร ทาง ธรุกิจ ที ่ม ีความ เช่ียวชาญ ใน ธรุกิจ ที ่แตก ตาง กนั ออก ไป ซึง่ ทัง้ ไอ เน็ต และ พนัธมติร ทาง ธรุกิจ ตาง ไมม ีนโยบาย ที ่
จะ นำ กลยุทธ ทาง ดาน ราคา มา ใช ใน การ แขงขัน
 ไอ เน็ต ได ให ความ สำคัญ กับ การ พัฒนา ศักย ภา พบุค ลา กร ของ ไอ เน็ต ให มี ความ สามารถ ใน การ คิดคน ผลิตภัณฑ บริการ และ กลยุทธ 
ทางการ ตลาด ที่ แตก ตาง ซึ่ง สามารถ สราง มูลคา เพิ่ม หรือ Value Added Service ให แก ผู ใช บริการ รวม ทั้ง เห็น ความ สำคัญ ของ การ 
เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ ทำงาน ของ บุคลากร โดย การ สง เสริม ไอ เน็ต ให เปน "องคกร แหง การ เรียน รู (Learning Organization)" สำหรับ 
พนักงาน ทุก คน
การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ภายใน องคกร
 ใน ป 2552 ไอ เน็ต ได มี การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ภายใน องคกร โดย มี ราย ละเอียด ดังนี้ 
 1. คณะ กรรมการ บริษัท ได มี มติ แตง ตั้ง นาย ธีร ะ เมธ พก มณี เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ผู จัดการ ของ ไอ เน็ต โดย ผาน การ พิจารณา 

จาก คณะ กรรมการ เฉพาะ กิจ สำหรับ การ สรรหา President & CEO และ มี การ จัดตั้ง คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน 
ของ กรรมการ ผู จัดการเพื่อประเมินและติดตามการดำเนินงาน 

 2.  ปรับปรุง โครงสราง ภายใน ของ องคกร ใน ป 2552 เพื่อ ให โครงสราง การ บริหาร มี ความ เหมาะ สม และ เสริม สราง ประสิทธิภาพ ใน 
การ บริหาร งาน

 3. ไอ เน็ต ได รับรอง มาตรฐาน ระบบ งาน ISO9001: 2008 สำหรับ บริการ ลูกคา นิติบุคคล ประเภท ที่ มี การ เชื่อม ตอ แบบ Dedicat-
ed Line (Node และ MetroLAN) และ Internet Data Center (IDC) ภาย ใต นโยบาย"ให บริการ คุณภาพ สูง ตรง ตาม ความ 
ตองการ ของ ลูกคา โดย มี การ ปรับปรุง อยาง ไม หยุด ยั้ง เพื่อ ความ พึง พอใจ ของ ผู บริการ ทุก ราย และ จะ รักษา ไว ซึ่ง หลัก การ ขอ 
กำหนด ทาง กฎหมาย ขอ กำหนด ที่ เปน สากล และ มาตรฐาน ทาง วิชาการ ที่ ถูก ตอง" เปน ป ที่ 8

 4. พัฒนาระบบ ความ มั่นคง ปลอดภัย สารสนเทศ ใน องคกร (Information Security Management System - ISMS) อยาง ตอ 
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เนือ่ง เพือ่ ชวย ให ไอ เนต็ สามารถ ลด โอกาส และ ปจจยั เสีย่ง ที ่จะ ม ีผลก ระ ทบ ตอ ธรุกจิ และ จดัการ ระบบ ความ มัน่คง ปลอดภยั ของ 
สารสนเทศ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ โดย มี การ พิจารณา ความ ปลอดภยั ของ ขอมูล ใน 3 องค ประกอบ คือ 1) Confidentiality 
มั่นใจ ได วา เฉพาะ ผู ที่ มี สิทธิ เทาน้ัน ที่ สามารถ เขา ถึง ขอมูล ได 2) Integrity มั่นใจ ได วา ขอมูล ถูก ตอง ครบ ถวน สมบูรณ ไม ถูก 
เปลี่ยนแปลง หรือ แกไข โดย ผู ที่ ไม ได รับ อนุญาต 3) Availability มั่นใจ ได วา ขอมูล พรอม ใช งาน อยู เสมอ สำหรับ ผู ที่ มี สิทธิใน การ 
เขา ถึง ขอมูล ทั้งนี้ การ ดำเนิน การ จะ ครอบคลุม ถึง นโยบาย การ รักษา ความ ปลอดภัย หนวย งาน ที่ ดูแล การ รักษา ความ ปลอดภัย 
การ บริหาร สินทรัพย การ จัดการ ความ ปลอดภัย ของ ระบบ ทรัพยากร บุคคล การ จัดการ ทาง กายภาพ และ สภาพ แวดลอม การ 
จดัการ การ สือ่สาร และ การ ดำเนนิ งาน การ ควบคมุ การ เขา ถงึ ขอมลู การ จดัการ จดัหา พฒันา และ ดแูล รกัษา ขอมลู กระบวนการ 
จัดการ เหตกุารณ และ การ จดัการ เพ่ือ ให ธรุกิจ ดำเนิน ได ตอ เน่ือง ยาม เกิด อบุตัภิยั ซึง่ ทัง้หมด จะ ตอง ผาน การ ตรวจ สอบ ตวั ควบคุม 
วดัผล อยาง ละเอียด เพ่ือ ให มัน่ใจ ได วา ไอ เน็ต จะ ม ีความ มัน่คง ปลอดภยั จาก ภยั คกุคาม ทาง สารสนเทศ ซึง่ จะ สง ผล ตอ ความ มัน่คง 
และ การ ใช บริการ ได อยาง ตอ เน่ือง สำหรับ ลกูคา ผู ใช บริการ โดย ปจจุบนั ไอ เน็ต อยู ใน ระหวาง การเต ร ียม ยืน่ ขอรับ การ รบัรอง ตาม 
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005

 5. ดำเนิน การ จัด ทำ Balanced Scorecard และ การ บริหาร ความ เสี่ยง ที่ เชื่อม โยง กับ แผน กลยุทธ หลัก ของ ไอ เน็ต โดย สามารถ 
เช่ือม โยง ไป ถึง ระดับ องคกร ระดับ พนักงาน และ เพ่ิม ความ มั่นใจ วา ไอ เน็ต มี ระบบ ควบคุม ภายใน ที่ ดี และ มี การ ปฏิบัติ ตาม
การ ควบคุม ภายใน อยาง สม่ำเสมอ โดย ประสาน งาน กับ หนวย งาน ตรวจ สอบ ภายใน เพ่ือ แลก เปล่ียน ความ รู และ ขอมูล เก่ียว กับ 
ความ เส่ียง ที่ อาจ มี ผลก ระ ทบ ตอ ไอ เน็ต อีก ทั้ง นำ นโยบาย และ กรอบ การ บริหาร ความ เส่ียง ไป พัฒนา ให เกิด การ ปฏิบัติ อยาง ตอ 
เนื่อง ทั่ว ทั้ง องคกร มี การ ให ความ รู และ ความ เขาใจ เพื่อ สราง วัฒนธรรม การ บริหาร ความ เสี่ยง ใน องคกร โดย จัด ให มี การ สื่อสาร 
เร่ือง การ บริหาร ความ เสี่ยง แก พนักงาน อยาง ตอ เนื่อง โดย สอดคลอง กับ วิสัย ทัศน พันธ กิจ และ กลยุทธ ที่ องคกร กำหนด
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กลุม ธุรกิจ ของ บริษัท
1) การ ให บริการ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต (Internet Access) 
 บริการ เช่ือม ตอ อินเทอรเน็ต เพ่ือ ธุรกิจ ให บริการ แก องคกร ทุก ระ ดับ ทั่ว ประเทศ ผาน การ เช่ือม ตอ อินเทอรเน็ต ที่ หลาก หลาย เชน 
บริการ อินเทอรเน็ต บรอดแบนด พรอม ดวย บริการ One-Stop Service ชวย บริหาร จัดการ ครบ วงจร จาก ทีม งาน ผู เชี่ยวชาญ บริการ 
Enterprise Access อินเทอรเน็ต คุณภาพ สำหรับ องคกร ดวย การ เช่ือม ตอ ผาน วงจร เชา (Leased Line) ที่ สามารถ ปรับ รูป แบบ 
บริการ ได ตาม ความ ตองการ และ บริการ MetroLAN เทคโนโลยี Ultra hi-speed Internet รองรับ การ ใช งาน อินเทอรเน็ต ทั้ง สง และ 
รับ ความเร็ว สูง ถึง 100 เมกกะ บิต ตอ วินาที เพื่อ กาว สู การ เปน "สำนักงาน อัจฉริยะ" แบง ออก เปน 3 กลุม หลัก ดังนี้
  •  บริการ MetroLAN การ ให บริการ โครง ขาย ใย แกว ภายใน สำนักงาน เพื่อ เขา สู เครือ ขาย อินเทอรเน็ต ดวย ความเร็ว ตั้งแต 10 Mbps 

(LAN speed) ทัง้ การ ใช งาน ภายใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ โดย ไม จำกดั ปรมิาณ การ ใช งาน บน เครือ ขาย เสถียรภาพ สงู เพือ่ องคกร 
ธุรกิจ ทุกข นาด ดวย Ring Network ที่ เปน Full Redundancy ปองกนั เครือ ขาย ขัดของ พรอม การ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต ตลอด 24 
ชั่วโมง มี ขีด ความ สามารถ ใน การ รองรับ การ ใช งาน อินเทอรเน็ต แอพ พลิ เคชั่น หรือ การ โอน ถาย ขอมูล ระหวาง องคกร อยาง รวดเร็ว 
ซึง่ เหมาะ สำหรับ องคกร ชัน้ นำ ที ่ตองการ ประสิทธิภาพ ใน การ ทำงาน และ สือ่สาร สงูสุด การ ให บริการ MetroLAN เปน รปู แบบ การ ทำ 
ธุรกิจ แหง อนาคต โดย กาว สู "สำนักงาน อัจฉริยะ" ที่ รองรับ Wireless Office และ เทคโนโลยี ล้ำยุค ตางๆ ที่ ให ทั้ง ขอมูล มัลติมีเดีย 
ภาพ เสียง เชน Multicast, Video Streaming, Video Conference, Voice over IP (VOIP), Online Data Back-up, Virtual 
Private Network (VPN) เช่ือม โยง ธุรกิจ ที่ สำคัญ ทั่ว กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล ครอบคลุม พื้นที่ กวา 1 ลาน ตาราง เมตร

  •  บริการ Enterprise Access การ ให บริการ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต ผาน วงจร เชา (Leased Line) เช่ือม ตอ ทั้ง ใน ประเทศ และ ตาง 
ประเทศ ดวย วงจร ขนาด ใหญ ความเร็ว ตั้งแต 64 Kbps ขึ้น ไป บน วงจร และ เทคโนโลยี ชั้น นำ ไดแก TDM, MPLS, G.SHDSL, 
Frame Relay พรอม ทั้ง โครงสราง ที่ พรอม รองรับ โซลูชั่น แบบ ครบ วงจร อาทิ Security, VOIP, VDO Conference เปนตน ทั้ง ยัง 
เปน พนัธมติร กบั ผู ให บรกิาร โครง ขาย สาย ชัน้ นำ ทกุ ราย โดย สามารถ คนหา หรอื รบั-สง ขอมลู ทัง้ ใน ประเทศ และ ตาง ประเทศ ได ตลอด 
24 ชั่วโมง และ สามารถ ยืดหยุน ปรับ รูป แบบ บริการ ได ตาม ความ ตองการ ใช งาน จริง ของ แตละ องคกร ซึ่ง ลูกคา สามารถ บริหาร และ 
ควบคุม ธุรกิจ ได ดวย IP Address เฉพาะ สามารถ สราง Domain Name เปน ของ ตัว เอง

  •  บริการ Broadband Internet การ ให บริการ อนิเทอรเน็ต บรอดแบนด ผาน โครง ขาย ที ่สมบูรณ แบบ ดวย ความเรว็ ตัง้แต 256 Kbps 
– 4 Mbps และ ทำการ เชื่อม ตอ ดวย ระบบ Always On สามารถ ใช งาน ได แบบ Unlimited และ สามารถ ใช Fixed IP เพ่ือ รองรับ 
การ ใช งาน IT Solutions ตางๆ อยาง มือ อาชีพ ไม วา จะ เปน Web Service บริการ พาณิชย อิเล็กทรอนิกส ฯลฯ พรอม ดวย บริการ 
One-Stop Service จาก ทีม งาน ผู เชี่ยวชาญ ใน การ ชวย บริหาร จัดการ ครบ วงจร อีก ทั้ง มี ศูนย จัดเก็บขอมูล ซึ่ง เชื่อม โยง โครง ขาย 
ถึงกันระหวาง 2 ศูนยอยางสมบูรณแบบ เพื่อ ใหการ ใช งาน ของ ลูกคา มี เสถียรภาพ สูงสุด 

2) การ ให บริการ ครบ วงจร ที่ เกี่ยวของ กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร (Business Solutions)
 บริการ ไอ ซี ที ครบ วงจร ที่ เกี่ยวของ กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร เพื่อ เติม เต็ม ทุก ความ ตองการ และ เสริม ประสิทธิภาพ 
การ ดำเนิน ธุรกิจ ยุค ใหม โดย บูรณาการ (Integrated) พื้น ฐาน ทรัพยากร เครือ ขาย และ ความ เช่ียวชาญ การ ให บริการ ลูกคา องคกร ชั้น 
นำ ผสาน กับ ความ รวม มือ จาก พันธมิตร เกิด เปนก ลุม บริการ Business Solutions 5 กลุม หลัก ดังนี้ 
  •  Business Collaboration Solutions
 โซลูชั่น ส เพื่อ การ ตอย อด ธุรกิจ ให กาว ไป อยาง ฉับไว ไร ขีด จำกัด ผาน โครง ขาย อินเทอรเน็ต เสถียรภาพ สูง อาทิ บริการ Inet-SMS 

สื่อสาร ถึง ลูกคา และ กลุม เปา หมาย จำนวน มหาศาล ได ใน เวลา เพียง ไม กี่ วินาที ดวย ตนทุน สุด คุม บริการ International Roaming 
เหมาะ สำหรับ นัก ธุรกิจ ที่ ตองการ ความ คลอง ตัว ใน การ เช่ือม ตอ อินเทอรเน็ต จาก ทุก ที่ ทั่ว โลก และ บริการ วงจร ระหวาง ประเทศ ทั่ว 
โลก บน โครง ขาย แบบ เสมือน (IPVPN) สำหรับ ธุรกิจ ระหวาง ประเทศ ที่ ตองการ ความ ปลอดภัย ใน การ รับ-สง ขอมูล ทุก รูป แบบ

  •  E-Business & Media Services
 บริการ ที่ ออกแบบ มา เพ่ือ ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ ลูกคา และ แนวคิด หลัก ของ บริษัท ซึ่ง ตองการ นำ ทรัพยากร ที่ มี อยู 

มาIntegrated เพื่อ ให ได บริการ ใหมๆ บริการ ที่ ได คือ บริการ วางแผน สื่อ อิเล็กทรอนิกส แบบ ครบ วงจร ตั้งแต การ ออกแบบ และ จัด 
ทำ เว็บไซต รวม ถึง บริการ เสริม ตางๆ ให เหมาะ สม กับ การ ใช งาน ของ ลูกคา นอกจาก นี้  ยัง ให บริการ วางแผน โฆษณา ประชาสมัพันธ 
กจิกรรม ทางการ ตลาด ออนไลน ทกุ รปู แบบ ผาน เครือ ขาย อนิเทอรเนต็ ดวย ระบบ การ สือ่สาร แบบ สอง ทาง (Interactive) การ พฒันา 
แอพ พลิ เคชั่นส เพื่อ การ ลด ขั้น ตอน และ ความ ยุง ยาก ใน การ ทำงาน ภายใน องคกร ให สะดวก รวดเร็ว ยิ่ง ขึ้น เชน บริการ Online 
Recruitment สามารถ คัด สรร บุคลากร คุณภาพ ได ตรง ใจ ผาน ระบบ รับ สมัคร ออนไลน และ ระบบ จัดการ ฐาน ขอมูล ผู สมัคร แบบ ครบ 
วงจร ที ่หนวย งาน ชัน้ นำ ให ความ ไว วางใจ บริการ e-Marketing Consulting Services การ วางแผน และ จดั กจิกรรม การ ตลาด ผาน 
สื่อ ออนไลน ที่ ทัน สมัย และWeb & Application Development บริการ แนะนำ การ พัฒนา เว็บไซต และ การ ใช สื่อ อินเทอรเน็ต ทุก 
รูป แบบ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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  •  Banking and Financial Services
 บริการ เพ่ือ ธุรกรรม ทางการ เงิน ที่ สะดวก ฉับไว ดวย เครือ ขาย ที่ เชื่อม โยง กับ สถาบัน การ เงิน ชั้น นำ อาทิ บริการ EDC Network 

Service บริการ เครือ ขาย รับ ชำระ เงิน ผาน บัตร เครดิต เดบิต สมา ร ตการด บริการ Terminal Line Encryption เขา รหัส เพ่ือ 
ปองกัน การ โจรกรรม ขอมูล อิเล็กทรอนิกส ที่ วิ่ง ผาน EDC Network Service บริการ  ให เชา และ ติด ตั้ง เครื่อง EDC Terminal ทั้ง ที่ 
เปน Contact และ Contact less Terminal หรือ Mobile/Wireless Terminal บริการ ระบบ เครือ ขาย EDC Network Service 
ให บริการ การ รับ-สง ขอมูล ระหวาง เครื่อง รับ บัตร เครดิต เขา กับ ระบบ เครือ ขาย อิเล็กทรอนิกส ของ สถาบัน การ เงิน 

  •  ICT Services
 บรกิาร ดาน ไอ ซ ีท ีครบ วงจร เพือ่ สราง โอกาส ทาง ธรุกจิ ให กบั องคกร ดาน การ ให คำ ปรกึษา การ วางแผน และ ออกแบบ ระบบ หรอื บรกิาร 

ที่ ตรง ใจ รวม ถึง การ ติด ตั้ง และ ดูแล ปฏิบัติ การ บริการ อยาง มือ อาชีพ
  •  Managed Security Solutions
 บริการ บริหาร จัดการ ดาน ความ ปลอดภัย แบบ ครบ วงจร ดวย บริการ ใน 2 รูป แบบ ไดแก
  1. บริการ ดาน Network Security การ รักษา ความ ปลอดภัย เครือ ขาย อินเทอรเน็ต เชน บริการ Log Management Solutions 

จดั เก็บ และ บริหาร ขอมูล คอมพวิเตอร ครบ วงจร ที ่สอด รบั กบั พ.ร.บ.วา ดวย การก ระ ทำความ ผดิ เก่ียว กบั คอมพวิเตอร ครอบคลุม 
ทุก ความ ตองการ และ งบ ประมาณ ของ องคกร ทุก ระดับ รวม ถึง การ เฝา ระวัง และ แจง เตือน การ บุกรุก ตลอด 24 ชั่วโมง

  2. บริการ ดาน Information Security ปกปอง เครื่อง ลูก ขาย ภายใน องคกร แบบ ครบ วงจร ให รอดพน จาก ภัย คุกคาม ตางๆ ไม วา จะ 
เปน ไวรัส Spam mail หรือ อื่นๆ ที่ จะ สราง ความ สูญ เสีย ตอ ขอมูล สำคัญ ของ องคกร เชน บริการ Inet-Endpoint Security 
Solutions, Mail Security ซึ่ง เปน บริการ ดูแล ความ ปลอดภัย เครื่อง คอมพิวเตอร ลูก ขาย สำหรับ องคกร จาก ภัย การ ถูก คุกคาม 
ตางๆ รวม ถงึ การ สำรอง ขอมลู จาก เครือ่ง คอมพิวเตอร สวน บคุคล โดย รวม ถงึ การ ให บรกิาร สำรอง ขอมลู อเีมล ไอ เนต็ ถอื เปน ผู ให 
บริการ ราย แรก ที่  เปด ให บริการ ใน ลักษณะ นี้ โดย เปน ความ รวม มือ ระหวาง ไอ เน็ต กับ บริษัท ไซแมนเทค (ประเทศไทย) จำกัด

 INET Security Center ศนูย ปฏิบตั ิการ เฝา ระวัง ความ ปลอดภัย ระบบ ไอที ของ องคกร และ แจง เตือน เหตุการณ ภยั คกุคาม ระบบ ไอที 
แบบ Real time โดย มี ผู เชี่ยวชาญ ดาน การ รักษา ความ ปลอดภัย ดาน ไอที คอย ให ปรึกษา และ ชวย เหลือ ใน การ สนอง ตอบ ตอ เหตุการณ 
การ บุกรุก ระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่ง นอกจาก จะ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ของ องคกร ใน การ ดำเนิน งาน อยาง ตอ เนื่อง แลว ยัง เปนการ ชวย 
ลด ตนทุน ดาน ไอที ถือวา เปน ระบบ บริหาร จัดการ IT Security ชั้น นำ ของ องคกร ยุค ใหม 
3) ศูนยจัดเก็บ ขอมูล (INET Data Center) 
 การ ให บริการ ศูนย จัดเก็บขอมูล คอมพิวเตอร ของ ทุก องคกร ธุรกิจ ดวย โครง ขาย ที่ มี เสถียรภาพ และ ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย สูงสุด 
พรอม ดวย ทีม ผู เช่ียวชาญ ดาน เครือ ขาย ที่ ใหการ ดูแล และ คำ ปรึกษา สนับสนุน บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง INET Data Center เปน 
ศูนยกลาง การ ให บริการ สำหรับ หนวย งาน หรือ องคกร ธุรกิจ ตางๆ ที่ ตองการ นำ เสนอ ขอมูล เครือ ขาย Internet/Intranet ทั้ง ที่ เปน เครือ 
ขาย สาธารณะ (Public Network) และ เครือ ขาย สวน บุคคล (Private Network) โดย มี บริการ ใน รูป แบบ ตางๆ ดังนี้ 
  •  INET Security Center: ศูนย รักษา ความ ปลอดภัย ขอมูล ที่ พรอม บริหาร จัดการ ขอมูล จราจร ทาง คอมพิวเตอร (Log Menage-

ment) เพ่ือ ตอบ รับ พ.ร.บ. วา ดวย การก ระ ทำความ ผิด เก่ียว กับ คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 ที่ ครอบคลุม ทุก ความ ตองการ และ งบ 
ประมาณ ของ องคกร ทุก ระดับ 

  •  Disaster Recovery Center: ศูนย สำรอง ขอมูล เพ่ือ การ บริหาร จัดการ ฐาน ขอมูล อยาง มี ประสิทธิภาพ และ ปลอดภัย ใน ทุก 
สถานการณ ฉุกเฉิน 

  •  Web Hosting: บริการ เชา พื้นที่ Web Hosting ดวย เทคโนโลยี "เซิรฟเวอร เสมือน" (Virtual Private Server (VPS)) โดย 
สามารถ บริหาร จัดการได ดวย ตนเอง แบบ Real-time เพื่อ รองรับ การ ใช งาน อินเทอรเน็ต ได อยาง เต็ม ประสิทธิภาพ

  •  Dedicated Server: บริการ รับ ฝาก เซิรฟเวอร ใน Shared Rack สำหรับ องคกร ที่ ตองการ ประหยัด การ ลงทุน เบื้อง ตน พรอม แผน 
เชา ซื้อ เซิรฟเวอร ที่ หลาก หลาย

  •  Co-Location: บริการ รับ ฝาก เซิรฟเวอร ใน Shared Rack สำหรับ องคกร ที่ ตองการ ความ เปน สวน ตัว สามารถ นำ เครื่อง ที่ มี ขอมูล 
อยู แลว มา ฝาก ใน พื้นที่ ที่ จัด ไว

 INET Data Center มี ศูนย จัดเก็บขอมูล 2 แหง ไดแก ศูนย ปฏิบัติ การ หลัก ที่ อาคาร ไทย ซัมมิท ทาวเวอร และ ศูนย ปฏบิัติ การ สำรอง 
ที่ อาคาร บางกอก ไทย ทาวเวอร ซึ่ง มี การ สำรอง ระบบ เครือ ขาย กัน ระหวาง 2 ศูนย อยาง สมบูรณ ใน รูป แบบ Full Redundancy พรอม 
ระบบ รักษา ความ ปลอดภัย ตาม มาตรฐาน สากล และ มี บริการ ครบ วงจร ตลอด 24 ชั่วโมง โดย เนน การ ให บริการ แก ลูกคา องคกร ชั้น นำ 
ของ ประเทศ ตั้งแต บริษัท หลัก ทรัพย ที่ ทำ ธุรกรรม ซื้อ ขาย หลัก ทรพัย บน อินเทอรเน็ต ไป จน ถึง ผู ให บริการ web hosting ชั้น นำ ใน 
ประเทศ รวม ถึง ลูกคา ผู ใช บริการ จาก ตาง ประเทศ ที่ ตองการ เผย แพร ขอมูล ตอ ผู ใช ใน ประเทศไทย
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การลงทุนในบริษัทยอย

บริษัท   แมน ดา ลา   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด 
   ไอเน็ต ได ถือ หุน สามัญ บริษัท   แมน ดา ลา   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด   จำนวน   999,997   หุน   มูลคา หุน ละ   10   บาท   มี ทุน จด ทะเบียน   10   
ลาน บาท   ( สัดสวน การ ถือ หุน   99.99 % )   แบง เปน หุน สามัญ จำนวน   1   ลาน หุน   มูลคา หุน ละ   10   บาท   โดย เรียก ชำระ แลว   5   ลาน บาท   มี 
วัตถุประสงค เพ่ือ ดำเนิน การ ให บริการ อินเทอรเน็ต ใน กิจ การ ใดๆ   ที่ บริษัท ไม สามารถ ให บริการ ได เนื่องจาก ไม อยู ภาย ใต สัญญา สัมปทาน 
สิทธิ ที่ ได รับ จาก การ สื่อสาร แหง ประเทศไทย   ( ปจจุบัน ชื่อ บริษัท   กสท   โทรคมนาคม   จำกัด   ( มหาชน ) )
   ทั้งนี้    ไอเน็ต ได แตง ตั้ง ผู บริหาร เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ของ บริษัท   แมน ดา ลา   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด   ตาม มติ คณะ กรรมการ บริษัท   
ครั้ง ที่   7 / 2548   เมื่อ วัน ที่   25   สิงหาคม   2548   มี ราย นาม ดัง ตอ ไป นี้ 
   1 .   นาง มรกต   กุล ธรรม โยธิน *   ประธาน กรรมการ 
   2 .   นาย บัญชา   ศรี สมา น ุวัตร   กรรมการ   และ กรรมการ ผู จัดการ 
   3 .   นาย สุ เวช ช   ออง ละ ออ   กรรมการ 
   4 .   นาง ลิ นิฐฎา   สุขสม สถาน   กรรมการ 
 *   ได รับ การ แตง ตั้ง จาก ที่ ประชุม วิสามัญ ผู ถือ หุน   บริษัท   บริษัท     แมน ดา ลา     คอม มูนิ เคชั่น     จำกัด   ครั้ง ที่   1 / 2551   เมื่อ วัน ที่   5   มกราคม   
2552   แทน นาย จำเริญ   กร เกษตร   ที่ ลา ออก   

 สิทธิ ใบ อนุญาต การ ให บริการ ของ บริษัท   แมน ดา ลา   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด 
   ตาม ที่ บริษัท   แมน ดา ลา   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด   ซึ่ง เปน บริษัท ยอย ของ บริษัท   อินเทอรเน็ต ประเทศไทย   จำกัด   ( มหาชน )   ได เริ่ม 
ประกอบ ธุรกิจ ให บริการ อินเทอรเน็ต   โดย ขอ ใบ อนุญาต ใน การ ให บริการ อินเทอรเน็ต กับ   คณะ กรรมการ กิจการ โทรคมนาคม แหง ชาติ   
โดย ได รับ ใบ อนุญาต ตั้งแต วัน ที่   16   กุมภาพันธ   2549   และ ปจจุบัน ได รับ การ ตอ อายุ จนถึง วัน ที่   15   กุมภาพันธ   2557   ซึ่ง เปน ใบ อนุญาต 
แบบ ที่ หนึ่ง   ประเภท ไมมี โครง ขาย โทรคมนาคม เปน ของ ตนเอง   ( เชา ใช ผาน โครง ขาย โทรคมนาคม ของ ผู ให บริการ อื่น )   สามารถ ให 
บริการ อินเทอรเน็ต แก ลูกคา   ( End   User )   โดยตรง ใน ขอบเขต ดังนี้ 
   1 .   บริการ อินเทอรเน็ต แบบ   Narrowband   ( Dial - Up   Modem )   เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต ผาน สาย โทรศัพท ใน โครง ขาย โทรศัพท 
พื้น ฐาน   ( PSTTN ) 
   2 .   บริการ อินเทอรเน็ต แบบ   Broadband   ( Dial - Up   Modem )   เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต ผาน สาย โทรศัพท ใน โครง ขาย ระบบ ดิ จิ ทอล   
( ISDN ) 
   3 .   บริการ อินเทอรเน็ต แบบ   ADSL   ( ADSL   Modem )   เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต ผาน สาย โทรศัพท ใน โครง ขาย โทรศัพท ใน โครง ขาย 
โทรศัพท แบบ สาย เชา   ( Leased   Line )   เฉพาะ สวน ที่ ผู ยื่น ขอ ใบ อนุญาตฯ   ขอ เชา ใช โครง ขาย โทรศัพท พื้น ฐาน   ( PSTN ) 
   4 .   บริการ อินเทอรเน็ต แบบ สาย เชา   ( Leased   Line )   เฉพาะ สวน ที่ ผู ยื่น ขอ ใบ อนุญาตฯ   ขอ เชา ใช โครง ขาย โทรคมนาคม จาก ผู 
ให บริการ โครง ขาย โทรคมนาคม   เพื่อ นำ ไป ให บริการ ตอ ลูกคา ของ ผู ยื่น ขอ   ใบ อนุญาตฯ อีก ตอ หนึ่ง   โดย ผู ขอ ใบ อนุญาตฯ   ไมมี อำนาจ 
ควบคุม และ / หรือ บริหาร ใดๆ   ทั้ง สิ้น เหนือ โครง ขาย โทรคมนาคม ดัง กลาว   รวม ถึง ไมมี อำนาจ ควบคุม เรื่อง   การ ปลอย หรือ ตัด สัญญาณ 
ดวย 
   5 .   บริการ อินเทอรเน็ต แบบ   WiFi   ยาน ความถี่วิทยุ   2.4   กิกะ เฮิรตซ   กำลัง สง ออก อากาศ สมมูล แบบ ไอ โซ ทรอ ปก   ( Equivalent   
Isotropically   Radiated   Power   :   E . I . R . P )   ไม เกิน   100   มิลล ิวัตต 
   6 .   บริการ เสียง ผาน การ ให อินเทอรเน็ต   ( Voice   over   Internet   Protocol   หรือ   Internet   telephony )   เฉพาะ การ ให บริการ 
จาก คอมพิวเตอร ถึง คอมพิวเตอร   และ คอมพิวเตอร ถึง เครื่อง โทรศัพท ที่ ไมมี การ ใช เลข หมาย โทรศัพท ใน การ ให บริการ 
   7 .   บริการ อินเทอรเน็ต แบบ ให บริการ ผาน โครง ขาย คลื่น ความถี่   ไดแก โครง ขาย โทร ศัพท เคลื่อนที่ ระบบ รวง ผึ้ง   ( Cellular )   และ 
โครง ขาย โทรศัพท พื้น ฐาน ใช งาน นอก สถาน ที่   PCT   ใน ลักษณะ เคลื่อนที่   ( Mobility ) 
   8 .   บริการ อื่นๆ   ไดแก   web   hosting ,   mail   hosting   ,   co - location 
     9 .   บริการ ให เชา อุปกรณ เครือ ขาย 
     10 .   การ ให บริการ จัด เก็บ ขอมูล จราจร คอมพิวเตอร   LMS   ( Log   Management   System )
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กิจกรรมเพื่อสังคม

 กิจกรรม ดาน การ ศึกษา ไอเน็ต ยึด มั่น สรางสรรค และ จรรโลง สังคม ไทย ดวย การ ประยุกต ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร ที่ 
เปน ประโยชน มา พัฒนา และ สง เสริม การ เรียน รู ให แก เยาวชน ไทย เชน โครงการ "กาว สู วิชาชีพ เว็บ มาสเตอร (INET Young Web-
master Camp)" ที่ บริษัท รวม มือ กับ สมาคม ผู ดูแล เว็บ ไทย (Thai Webmaster Association) จัด ทำ กิจกรรม ตอ เนื่อง เปน ป ที่ 7 เพื่อ 
เปน เวที ใน การ สราง โอกาส ให กับ เยาวชน ไทย ทั่ว ประเทศ ได รวม แสดง ศักยภาพ อยาง เต็ม ที่ ใน การ แสดง ความ คิด สรางสรรค และ เสริม 
สราง ประสบการณ นอก หอง เรียน เพื่อ มูง สู การ เปน เว็บ มาสเตอร มือ อาชีพ ที่ ดี มี จริยธรรม จรรยา บรรณ ใน การ ประกอบ วิชาชีพ ซึ่ง จะ 
เปน รากฐาน สำคัญ ใน การ พัฒนา สังคม และ ประเทศ ชาติ ให มี ความ เจริญ กาวหนา ทัดเทียม นานา อารยประเทศ ตอ ไป ได ซึ่ง ใน ปจจุบัน มี 
นักศึกษา ที่ ผาน การ อบรม มา แลวก วา 560 ราย
 กิจกรรม การ อบรม เชิง ปฏิบัติ การ "นัก ขาว พิราบ ดิจิตอล" รุน ที่ 7 ของ ชมรม นัก ขาว สาย เทคโนโลยี สารสนเทศ สมาคม นัก ขาว 
หนังสือพิมพ แหง ประเทศไทย เปน โครงการ ที ่ไอ เน็ต ใหการ สนับสนุน เพ่ือ สราง นกั ขาว ไอที รุน ใหม ให กบั วงการ ขาว ไอที เพ่ือ เตรียม ความ 
พรอม ทั้ง ดาน ความ รู ความ คิด เชิง บวก การ พัฒนา บุคลิกภาพ และ ประสบการณ ให เยาวชน ได นำ ความ รู ทักษะ ตางๆ ไป ใช อยาง เปน 
ประโยชน ตอ ไป
 ใน ป 2552 ได เปด โอกาส ให นกัศึกษา จาก สถาบนั ตางๆ และ ผู ที ่ม ีความ สนใจ เขา เย่ียม ชม INET Data Center หรือ ศนูย จดัเก็บขอมูล 
คอมพวิเตอร ที ่เปน แหลง เรียน รู สำคญั ของ การ เขา ถงึ ขอมูล ทาง อนิเทอรเน็ต ของ ประเทศไทย และ ทัว่ โลก และ เรียน รู การ ดำเนนิ งาน ของ 
บริษัท โดย ใน ป 2552 มี สถาบัน และ ผู สนใจ เขา ศึกษา ดู งาน ของ บริษัท อาทิ กอง บัญชาการ ศึกษา สำนักงาน ตำรวจ แหง ชาติ, สำนักงาน 
ปลัด สำนัก นายก รัฐมนตรี,สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกลา เจา คุณ ทหาร ลาดกระบัง ฯลฯ
 กิจกรรม ดาน บริการ สังคม ไอ เน็ต ได ใหการสนับสนุนมูลนิธิ OpenCARE (Open Exchange for Collaborative Activities in 
Response to Emergencies) ซึ่งเปน เครือ ขาย ออนไลน ที่ ครอบคลุม ตั้งแต อินเทอรเน็ต วงจร โทรศัพท รวม ถึง วิทยุ โทรคมนาคม เพื่อ 
ไม ให เกิด ชอง วาง ใน การ เช่ือม ตอ หรือ เขา ถงึ ขอมูล ทำ หนาท่ี เปน โครง ขาย รองรบั การ เช่ือม ตอ ขอมูล แจง เตอืน ภยั พบิตั ิจาก หนวย งาน ตางๆ 
ตั้งแต ระดับ ประเทศ ไป จนถึง ระดับ ประชาชน ซึ่ง เปน แนวคิด ที่ มี จุด เริ่ม ตน จาก เหตุ ภัย พิบัติ สึ นา มิ ใน ป 2547 
 ไอ เน็ต เปน สวน หน่ึง ใน การ สนับสนุน การ ดำเนิน งาน ของ มูลนิธิ อินเทอรเน็ต รวมพัฒนา ไทย ใน การ สง เสริม การนำ เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และ อนิเทอรเน็ต มา ใช เปน สือ่ กลาง ใน การ พฒันา เศรษฐกิจ และ สงัคม โดย เฉพาะ ใน ชนบท ชมุชน และ กลุม ผู ดอย โอกาส ให 
สามารถ เรียน รู และ ใช เทคโนโลยี ชนิด นี้ ได เพื่อ เปนการ ยก ระดับ การ เรียน รู ทาง เทคโนโลยี และ ความ เปน อยู ของ สังคม ไทย ให ดี ขึ้น รวม 
ถึง การนำ สื่อ อินเทอรเน็ต เขาไป ชวย ใน การ ดำเนิน งาน และ การ สื่อสาร สำหรับ องคกร ภาค รฐั ที่ มิได มุง แสวงหา กำไร และ ผล ประโยชน
 กิจกรรม ดาน สิ่ง แวดลอม ไอ เน็ต ได ให ความ สำคัญ กับ ดาน สิ่ง แวดลอม โดย การ จัด โครงการ Green Office เพ่ือ ให พนักงาน ของ 
ไอ เน็ต ได ตระหนัก ถึง การ ประหยัด พลังงาน และ ชวย ลด ภาวะ โลก รอน อีก ทั้ง ไอ เน็ต ได เขา รวม โครง สถาน ประกอบ การ สี ขาว รวม กับ 
สำนักงาน ประกัน สังคม เพ่ือ สนับสนุนนโยบายปลอดยาเสพติด ใน สถาน ประกอบ การ 
 นอกจาก นี้ ไอ เน็ต ยัง ได รับ ความ ไว วางใจ จาก สื่อมวลชน เพ่ือ ขอ สัมภาษณ เกี่ยว กับ ธุรกิจ และ บริการ ของ ไอ เน็ต ที่ นำ เทคโนโลยี ไป 
ชวย ใน ดาน การ ประหยัด พลังงาน คา ใช จาย ของ หนวย งาน ตางๆ และ องคกร ธุรกิจ ภายใน ประเทศ ซึ่ง ทำการ จัด พิมพ ลง ใน สื่อ ตางๆ 
เชน นิตยสาร MBA นิตยสาร e-commerce รายการ วิทยุ "IT Time" Trinity Radio FM 98.75 MHz รายการ "หนี้ แผนดิน" 
รายการ"ชั่วโมง ธุรกิจ Nation TV" และ รายการ IT Time: Inet-Web Xference 
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การตลาดและสภาวะการณแขงขัน

 วิสัย ทัศน (Vision) To make "Information finds you" a reality
 ภารกิจ( Mission) ใช นวัตกรรม และ เทคโนโลยี สื่อสาร ขอมูล ที่ มี คา สูง เพื่อ ตอบ สนอง ตอ การ ดำเนิน ชีวิต และ ธุรกิจ สมัย ใหม กอ ให 
เกิด ประโยชน สูงสุด ตอ ผู มี สวน เกี่ยวของ (Stakeholders)

กลยุทธ ใน การ แขงขัน ของ บริษัท
 ไอเน็ตยังคงรักษาและขยายฐานลูกคาในธุรกิจ Internet Access เพ่ือใชเปนฐานในการตอยอดไปสูบริการ ICT ครบวงจร ที่เกี่ยว
กบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการล่ือสาร เพ่ือเสริมประสทิธิภาพและการดำเนินธุรกิจยุคใหม โดยวางหลักการและแนวทางการบริหาร 
รวมทั้งการประกอบธุรกิจ ดังนีี้ 

1. ศักยภาพ ดาน การ เงิน (Financial Performance)
 เปา หมาย สำคัญ ของ การ ประกอบ ธุรกิจ คือ การ แสวงหา ราย ได หรือ ผล ตอบแทน ซึ่ง ประเมิน จาก การ ทำ ราย ได โดย รวม หรือ กำไร 
สุทธิ หรือ อัตรา การ เจริญ เติบโต ฯลฯ แนวทาง ใน การ แสวงหา ราย ได ของ ไอ เน็ต กำหนด ไว ดังนี้
 1.1 การ เพิ่ม ขึ้น ของ ราย ได (Revenue Growth)
  รักษา และ ขยาย ฐาน ลูกคา ใน ธุรกิจ ดาน การ ให บริการ อินเทอรเน็ต (Access Business) ที่ ไอ เน็ต มี ความ เชี่ยวชาญ เนน การ 

ให บริการครบ วงจร ที่ เกี่ยวของ กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร (Business Solution) และ INET Data Center ที่ 
รวม การ บริการ ดาน Co – Location การ รักษา ความ ปลอดภัย ฯลฯ และ เสริม บริการ ใหมๆ ไป ยัง ฐาน ลูกคา ของ ไอ เน็ต

 1.2 การ ลด ตนทุน และ เพิ่ม ผลิต ภาพ (Cost Reduction & Productivity Improvement)
  เอาใจ ใส ใน การ ดูแล ลด ตนทุน ใน การ ประกอบ การ และ เพิ่ม มูลคา ให กับ บริการ โดย ยัง รักษา มาตรฐาน การ ให บริการ ที่ ดี เลิศ 
 1.3 การ ใช ประโยชน จาก ทรัพยสิน และ ยุทธศาสตร การ ลงทุน (Asset Utilization & Investment Strategy)
  จาก การ ที ่ไอ เน็ต ม ีสภาพ คลอง เงินสด ทำให ไอ เน็ต สามารถ ลงทุน เพ่ือ ประโยชน ดาน ความ เจรญิ เติบโต ของ องคกร และ ใช ประโยชน 

โดย ทำ ธุรกิจ จาก ทรัพยสิน ที่ มี อยู ปจจุบัน มาก ขึ้น 

2. ลูกคา (Customers)
 กิจกรรม การ แสวงหา ลูกคา และ โอกาส มี ดังนี้
 2.1 คุณคา ของ ผลิตภัณฑ และ บริการ (Product & Service Attributes)
  ตอง ให ผลิตภัณฑ และ บริการ สราง คณุคา และ BRAND ดวย ตวั เอง ซึง่ หมาย ถงึ ไอ เน็ต ตอง สามารถ ให บริการ ลกูคา ดวย ผลิตภัณฑ 

และ บริการ ที่ ตรง ตอ เวลา (time) มี คุณภาพ (quality) ตรง ความ ตองการ ใน การ ใช งาน (functionality) และ ดวย ราคา (price) 
ที่ แขงขัน ได

 2.2 ภาพ ลักษณ และ ชื่อ เสียง (Image & Reputation)
  ให ไอ เน็ต มี ภาพ ลักษณ และ ชื่อ เสียง ที่ เปน เคร่ืองหมาย รับ ประกัน คุณภาพ ซึ่ง นอกจาก การ สราง คุณคา และ BRAND ผาน 

ผลิตภัณฑ และ บริการ แลว ตอง ยึด มั่น และ ประกอบ ธุรกิจ ดวย คุณคา หลัก 6 ประการ  (Core values) ขององคกร ดวย เพราะ 
เปนการ แสดงออก ซึ่ง มาตรฐาน การ ดำเนิน งาน ของ ไอ เน็ต 

 2.3 ลูกคา สัมพันธ (Customers Relationship)
  ไอ เน็ต มุง เนน การ ทำ กจิกรรม ทางการ ตลาด (Marketing Activity) อยาง ตอ เน่ือง และ สราง ความ สมัพันธ กบั ลกูคา และ พนัธมติร 

ทาง ธุรกิจ อยาง สม่ำเสมอ

3. กระบวนการ ภายใน (Internal Process)
 แนวทาง การ ปรับ กระบวน งาน ภายใน มี ดังนี้
 3.1 นวัตกรรม (Innovation)
  มี การ ใช นวัตกรรม ใน 2 ลักษณะ คือ ใน สวน ท่ี สามารถ ชวย ให สามารถ ลด ตนทุน ของ ผลิตภัณฑ และ บริการ (Cost Focus) และ ใน 

สวน ท่ี สามารถ สราง ความ แตก ตาง ของ ผลิตภัณฑ และ บริการ (Differentiation Focus) เพ่ือ ให องคกร สราง Value Innovation ได
 3.2 การ จัดการ ดาน การ ปฏิบัติ งาน (Operation Management)
  ยึด หลัก การ ปฏิบัติ งาน ที่ ยืดหยุน เพื่อ สนับสนุน ธุรกิจ แต ไม เสีย การ ควบคุม
 3.3 การ จัดการ ดาน ลูกคา (Customer Management)
  ให ความ สำคัญ อยาง แทจริง แก ลูกคา และ ใสใจ ใน ความ ตองการ ของ ลูกคา โดย ผาน กระบวนการ การ สำรวจ ความ พึง พอใจ ลูกคา 

(Customer Survey) อยาง สม่ำเสมอ 
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 3.4 ความ รับ ผิด ชอบ ตอ สังคม (Social Responsibility)
  มี ความ รับ ผิด ชอบ ตอ ผลิตภัณฑ และ บริการ ทั้ง ใน สวน ของ กระบวนการ ผลิต กระบวนการ จัด จำหนาย และ การ ให บริการ หลัง 

การ ขาย โดย คำนึง ถึง คุณภาพ เปน สำคัญ โดย ไอ เน็ต ได รับรอง มาตรฐาน ISO 9001 เปน เวลา 8 ป ติดตอ กัน นอกจาก นั้น
ไอ เน็ต อยู ระหวาง การ ดำเนนิ งาน เพื่อ ขอ การ รับรอง ISO/IEC 27001 ซึ่ง เปน มาตรฐาน ดาน ความ ปลอดภัย สารสนเทศ

4. Intangible Asset (Learning & Growth)
 เปนการ พัฒนา ระดับ พ้ืน ฐาน โครงสราง องคกร ซ่ึง เปนการ วาง นโยบาย ระยะ ยาว และ เพ่ิม ประสิทธิภาพ ของ องคกร ใน ระยะ ส้ัน และ 
ระยะ กลาง เพ่ือ ให เปน ฐาน รองรับ การ ปรับปรุง หรือ แกไข กระบวนการ ดำเนิน งาน ภายใน (Internal Process) ของ บริษัท โดย แบง เปน
 4.1 การ พัฒนา บุคลากร
  การ พฒันา บคุลากร เพ่ือ ให ม ีความ รู ความ สามารถ ที ่จะ รองรับ ธรุกิจ ที ่จะ ม ีการ ขยาย ตวั ทัง้ ใน ดาน ลกึ และ ดาน กวาง ซึง่ จะ ตอง ม ี

การ ฝกฝน เพิ่มพูน ทักษะ การ ฝก อบรม รวม ทั้ง มี การ แสวง หา บุคล า กร จาก ภายนอก ที่ มี ความ สามารถ และ ประสบการณ มา รวม 
งาน (Recruitment) 

 4.2 การ ใช ระบบ สารสนเทศ 
  นำ ระบบ สารสนเทศ เพื่อ การ บริหาร มา ใช อยาง จริงจัง และ กวาง ขวาง มาก ขึ้น ให มี ขอมูล สารสนเทศ ที่ ทัน ตอ เหตุการณ เพื่อ ชวย 

ใน การ วิเคราะห สถานการณ ทาง ธุรกิจ ของ องคกร และ ตลาด ชวย ใน การ จัดการ การ ปฏิบัติ งาน (Operation Management) ให 
สะดวก คลอง ตัว

 4.3 โครงสราง องคกร
  มี โครงสราง องคกร ที่ ยืดหยุน พรอม ที่ จะ ปรับ เปลี่ยน ให เขา กับ สถานการณ การ แขงขัน ตลอด เวลา

ลักษณะ ลูกคา และ กลุม เปา หมาย
 แบง ตาม ประเภท ของ ลูกคา ออก เปน 2 กลุม ดังนี้
 1. ลูกคา ประเภท องคกร (Corporate Account) ถือ เปนก ลุม ลูกคา ที่ สำคัญ และ ทำ ราย ได หลัก ให แก ไอเน็ต เปน ลูกคา ที่ มี ความ ผูกพัน 
และ มี ความ เชื่อ มั่น ใน การ ให บริการ ของ ไอเน็ต เชน หนวย งาน ราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท เอกชน ธนาคาร และ สถาบนั ทางการ เงิน 
เปนตน
 2. ลูกคา ประเภท บุคคล (Individual Account) กลุม ลูกคา ที่ เปน บุคคล ทั่วไป

สภาพ แขงขัน ภายใน อุตสาหกรรม
 จาก สถติ ิการ วเิคราะห ของ ศนูย เทคโนโลย ีอเิลก็ทรอนกิส และ คอมพวิเตอร แหง ชาต ิ(NECTEC) ใน การ คาด การณ มลูคา ตลาด บรกิาร 
สื่อสาร สำหรับ ป 25521 ปราก ฎ วา แรง ขับ เคล่ือน หลัก ของ ตลาด บริการ สื่อสาร มา จาก การ ให บริการ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต (Internet Ac-
cess) ซึ่ง มี มูลคา สูง ขึ้น กวา ป 2551 ถึง 20% นอกจาก นี้ ตลาด ที่ มี การ เติบโต มาก ที่สุด คือ ตลาด อินเทอรเน็ต ความเร็ว สูง (Broadband) 
ทัง้ แบบ ใช สาย และ ไร สาย อตัรา ความ ตองการ ใน การ ใช บริการ ดงั กลาว เพ่ิม ขึน้ อยาง ตอ เน่ือง ทัง้ ใน กรุงเทพฯ และ ตาง จงัหวัด โดย เฉพาะ 
ใน ตาง จังหวัด ซึ่ง ได รับ แรง กระตุน ทาง ดาน เทคโนโลยี จาก เทคโนโลยี WIMAX ซึ่ง เปน เทคโนโลยี ที่ พัฒนา ตอ จาก WiFi 
 นอกจาก นี้ การ ใช งาน โครง ขาย IP ทั่ว โลก จะ เพิ่ม ขึ้น เปน 5 เทา ภายใน ป 2556 ทั้งนี้ มี ผล มา จาก การ ใช งาน อินเทอรเน็ต ความเร็ว 
สูง วีดีโอ การ ใช งาน แบบ โม บิ ลิ ตี้ และ การ ทำงาน ใน รูป แบบ ดจิิตอล หลายๆ อยาง พรอม กัน (digital multitasking) ชี้ ให เห็น วา ผู ให 
บริการ ทั่ว โลก ตอง ปรับ เปล่ียน โครงสราง ระบบ เพื่อ ให สอดคลอง หรือ เอื้อ ตอ การ เติบโต และ ความ ตองการ บน เครือ ขาย ที่ เพิ่ม ขึ้น อยาง 
รวดเร็ว โดย ความ ตองการ ของ ภาค เอกชน ใน บริการ ประเภท Communication Service แบบ IP Service และ Internet Access 
รวม ทัง้ Mobile Non Voice อยู ใน สดัสวน ที ่สงู มาก เม่ือ เทยีบ กบั ภาค รฐั ที ่ยงั คง ใช การ สือ่สาร แบบ ดั้งเดมิ อยู แสดง ให เห็น วาการ พัฒนา 
Value-added ให สอดคลอง กับ ความ ตองการ ของ ตลาด ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน นั้น ยัง มี ชองวาง ใน การ ทำ ตลาด มากมาย โดย เฉพาะ ภาค 
รัฐ ที่ มี ชอง วาง ใน ตลาด ให จูงใจ มา ใช ดาน IP service และ Mobile Non Voice อีก มาก
 ตลาด ผู ให บริการ ทุก ราย มี การ แขงขัน สูงในดานการใหบริการดัง นั้น การ รวม กลุม เพื่อ เพิ่ม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน รวม 
กับ พันธมิตร ธุรกิจ สามารถ ตอบ โจทย ดัง กลาว ได โดย ชวย ให ผู ให บริการ สามารถ กำหนด ยุทธศาสตร ใน การ ให บริการ การ ลงทุน และ 
บริหาร ตนทุน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ รวม ทั้ง สามารถ พัฒนา บริการ เพ่ือ ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ ตลาด ได ใน หลาก หลาย กลุม 
อุตสาหกรรม
 จาก การ ประชุม ของ กลุม Software Park ใน ภูมิภาค Asian ได มี การ คาด การณ ความ เคลื่อนไหว ของ การ ใช งาน อินเทอรเน็ต ไว วา 
อินเทอรเน็ต เปน เครือ ขาย ระดับ โลก ใน ดาน ความ คิด การ คา สุขภาพ และ การ ศึกษา ซึ่ง นา จะ เปน โอกาส สำคัญ ของ ประเทศไทย และ 
แวดวง ธุรกิจ การ ให บริการ อินเทอรเน็ต ที่ จะ มุง พัฒนา สินคา บริการ และ พันธมิตร ธุรกิจ ไป ใน แนวทาง ที่ คาด การณ ไว เพื่อ จะ ได สราง 
กลยุทธ สำหรับ ธุรกิจ ให มี ศักยภาพ มาก ยิ่ง ขึ้น 



บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 21

 จาก การ ปรับ เปล่ียน กลยุทธ ของ ไอ เน็ต ใน ป 2552 ที่ ได มุง เนน การ ใช กลยุทธ Customer-Centric เพื่อ เขา ถึง ความ ตองการ ของ 
ลูกคา อยาง ตอ เนื่อง ประกอบ กับ แนว โนม การ เติบโต ของ อุตสาหกรรม ICT ที่ เนน ไป ที่ Segment ที่ แตก ตาง กัน โดย เฉพาะ กลุม การ คา 
สขุภาพ และ การ ศกึษา รวม ทัง้ ม ีความ ตองการ ใน ภาพ ใหญ ของ ICT Solutionsนัน้ ไอ เนต็ จงึ ได ปรบั การ จดั กลุม ของ Service Portfolios 
ทั้งหมด เพ่ือ ให ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ ตลาด ใน เชิง รุก มาก ขึ้น โดย ปรับ Service Portfolios ออก เปน 3 กลุม คือ บริการ Internet 
Access บริการ Business Solutions และ บริการ INET Data Center 
 นอกจาก ไอ เน็ต ตอง เนน ไป ที่ การ ทำ ตลาด แบบ Customer-Centric แลว เครื่อง มือ ใน การ เขา ถึง กลุม เปา หมาย ยุค ดิจิทัล ยัง ตอง 
พฒันา ให ทนั กบั กระแส ความ แรง ของ Social Media ที ่ม ีอตัรา การ เจรญิ เติบโต สงู มาก ขึน้ ถงึ 66% ใน ป 2552 ทางการ ตลาด ของ ไอ เน็ต 
ได ตอบ รับ กระแส ของ Social Networking โดย การ เปด ตัว INET Twitter, INET Club Facebook และ By Your Side Facebook 
เพื่อ เพ่ิม ชอง ทางการ สื่อสาร แบบ Digital Marketing ไป ยัง กลุม เปา หมาย ใน วง กวาง
 นอกจาก นี้ ยังมีการ พัฒนาเพื่อ สราง นวัตกรรม เพิ่ม มูลคา ให กับ ธุรกิจ ที่ สามารถ เชื่อม โยง กับ ทิศทาง และ จุด แข็ง ของ ไอ เน็ต ให ทัน 
กับ สถานการณ ตลาด ใน ปจจุบัน เปน อีก กลยุทธ หนึ่ง ที่ทาง การ ตลาด ได ทำงาน รวม กับ สวน งาน ธุรกิจ มา อยาง ตอ เน่ือง โดย มุง เนนใน 
การ เกาะ กระแส Technology ที่มา แรง ใน ปจจุบัน คือ Cloud Computing โดย ไอ เน็ต ผนึก กำลัง รวม กับ พันธมิตร ทาง ธุรกิจ อยาง 
Symantec เพ่ือ เปด ตัว บริการ Inet-Endpoint Security Solutions รวม ทั้ง กระตุน การ ขาย Managed Security Solutions ใน 
ภาพ รวม และ ตอกย้ำ Cloud Computing กับ กลุม เปา หมาย อยาง ตอ เนื่อง เพื่อ ตอกย้ำ จุด แตก ตาง ที่ ไอ เน็ต มี ให กับ ลกูคา ผาน Cloud 
Computing ซึ่ง เปนการ ให บริการ ที่ รวม เทคโนโลยี รักษา ความ ปลอดภัย ให กับ เครื่อง คอมพิวเตอร ประสิทธิภาพ สูง และ มี วัตถุประสงค 
ใน การ ชวย การ ลด คา ใช จาย เน่ืองจาก โครงสราง พื้น ฐาน ของ Cloud Computing จะ สราง ประโยชน ตอ ผู ใช โดย อาจ ทำให เกิด
Economies of Scale รวม ทั้ง เพิ่ม ความ คลอง ตัว และ การ ยืดหยุน ใน การ บริหาร จัดการ ทรัพยากร ไอที อยาง มี ประสิทธิภาพ สง ผล ถึง 
การ ชวย ลด ตนทุน ให กับ ลูกคา พรอม ทั้ง ชวย แบก รับ ความ เสี่ยง ได เปน อยาง ดี ให กับ งาน ที่ ทำ บน เครือ ขาย และ คิด คา บริการ เปน จำนวน 
ครั้ง ที่ ใช เหมาะ กับ สถานการณ เศรษฐกิจ ปจจุบัน
 การ เจาะ ตลาด ภาค รัฐ ก็ เปน อีก หนึ่ง กลยุทธ ที่ ไอ เน็ต ได แสดง ศักยภาพ ดาน Business Solutions ที่ สามารถ ตอย อด ได หลาก หลาย 
และ ม ีประสทิธิภาพ สำหรบั ใน ป 2552 นี ้โครงการ ตน กลา อาชีพ ถอื เปน จดุ เดน ของ การ ทำ ตลาด ภาค รฐั ที ่ประสบ ความ สำเรจ็ เปน อยาง 
ดี และ ได รับ ผล ตอบ รับ ทั้ง ใน ดาน ของ ภาพ ลักษณ ใน การ ทำ เพื่อ สังคม และ ยัง สามารถ สราง ราย ได อยาง ตอ เนื่อง อีก ดวย โดย ไอ เน็ต ได 
ออกแบบ การ บริหาร ระบบ IT ของ โครงการ นี้ อยาง มือ อาชีพ
 ไอ เน็ต ยงั คง มุง เนน รกัษา คณุภาพ การ ให บริการ อนิเทอรเน็ต ตาม นโยบาย คณุภาพ ของ บริษทั ซึง่ ถอื เปน ภาร กจิ หลัก ที ่มุง เนน ให บริการ 
ระดบั องคกร และ ระดบั บคุคล มา โดย ตลอด โดย ม ีการ พฒันา ปรับปรงุ การ บริการ และ สนิคา ตางๆ อยาง ไม หยุด ยัง้ เพ่ือ ให เกิด ความ พอใจ 
สงูสดุ ของ ผู ใช บรกิาร ทกุ ราย และ จะ รกัษา ไว ซึง่ หลัก การ ขอ กำหนด ทาง กฎหมาย ที ่เปน สากล และ มาตรฐาน ทาง วิชาการ ที ่ถกู ตอง พรอม 
กับ การ พัฒนา นวัตกรรม ใหมๆ เพ่ือ เตรียม สนอง ตอบ ความ ตองการ ใช งาน อินเทอรเน็ต ที่ มี แนว โนม จะ เติบโต เพ่ิม ขึ้น อยาง รวดเร็ว ใน ป 
2553 ดวย

หมายเหตุ 1. รายงาน ผล สำรวจ กลุม ผู ใช อินเทอรเน็ต ใน ประเทศไทย ป 2552, 
  ศูนย เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกสและ คอมพิวเตอร แหง ชาติ



รายงานประจำป 255222

โครงสรางรายได

รายละเอียดของรายได

หมายเหตุ : 1/ งบ การ เงิน รวม ได รวม งบ การ เงิน เฉพาะ ของ บริษัท และ ของ บริษัท ยอย ไดแก บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคช่ัน จำกัด 
  2/ ราย ได จาก บริการ ครบ วงจร ที่ เก่ียวของ กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร (Business Solutions) หมาย 

ถึงรายได จาก การ ดำเนิน งาน แบบ ครบ วงจร เพื่อ ตอบ สนอง ความ ตองการ ของ ลูกคา นอก เหนือ จาก บริการ เชื่อม ตอ 
อนิเทอรเนต็ (Access Business) เชน ราย ได บรกิาร ศนูย จดั เกบ็ ขอมลู  (INET Data Center), ราย ได บรกิาร Business 
Collaboration Solutions, ราย ได บริการ E-Business&Media Services, ราย ได บริการ Banking & Financial 
Services, ราย ได บริการ ICT Services, ราย ได บริการ Managed Security Solutions, และ ราย ได จาก การ ขาย 
อุปกรณ คอมพิวเตอร หรือ อุ ปก รณ อื่นๆ ที่ เกี่ยวของ เปนตน

  3/ ราย ได อื่น ประกอบ ดวย ดอกเบี้ย รับ และ ราย ได อื่น
  4/ บริษัท รับ รู สวน ได เสีย ใน ผล กำไร ของ บริษัท รวม (Equity Method) จาก การ ลงทุน ใน หุน สามัญ รอย ละ 40 ของ บริษัท 

เน็ต เบย จำกัด

โครงสรางรายไดของบริษัทและบริษัทยอยโดยสรุป 1/

    งบการเงินรวม งบการเงินรวม งบการเงินรวม
    ป 25521/ ป 25511/ ป 25501/

    ลานบาท % ลานบาท % ลานบาท %
1. บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
 (Access Business) 250.49 43.55 272.71 46.16 406.29 52.71
2. บริการครบวงจรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
 สารสนเทศและการสื่อสาร
 (Business Solutions) 2/ 318.56 55.39 307.89 52.12 354.02 45.93
 รวมรายไดจากการดำเนินงาน 569.05 98.94 580.60 98.28 760.31 98.65
3. รายไดอื่น 3/ 6.08 1.06 10.16 1.72 10.43 1.35
 รายไดรวม 575.13 100.00 590.76 100.00 770.74 100.00
4. สวนแบงผลกำไรในบริษัทรวม 4/ 11.12 1.93 10.57 1.79 8.82 1.14
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ปจจัยความเสี่ยง

ปจจัย ความ เสี่ยง โดย ทั่วไป ใน อุตสาหกรรม
(1) ความ เสี่ยง จาก การ ใช บังคับ แผน แมบท กิจการ โทรคมนาคม ฉบับ ที่ 2 พ.ศ.2551-2553
 ตาม ที ่คณะ กรรมการ กจิการ โทรคมนาคม แหง ชาต ิ("กทช.") ได ออก ประกาศ แผน แมบท กจิการ โทรคมนาคม ฉบับ ที ่2 (พ.ศ. 2551 – 
2553) ซึ่ง ได ประกาศ ลง ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เลม 125 ตอน พิเศษ 65 ง ลง วัน ที่ 1 เมษายน 2551 พบ วา ใน ป 2551 ถึง 2553 กทช.
จะ มุง เนน และ ให ความ สำคัญ ใน เร่ือง ของ การ สง เสริม ให กจิการ โทรคมนาคม ไทย เขม แข็ง ขึน้ โดย เปด ให ม ีการ แขงขัน เสรี อยาง เปน ธรรม 
ให ประชาชน มี สวน รวม มาก ขึ้น บน พื้น ฐาน ที่ เทา เทียม กัน มี บริการ โดย ทั่ว ถึง รองรับ การ หลอม รวม เทคโนโลยี ให กาว สู มาตรฐาน ระดับ 
สากล อยาง ยั่งยืน ภาย ใต ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง เพื่อ ประโยชน สุข ของ ประเทศ ชาติ และ ประชาชน โดย รวม โดย ตั้ง อยู บน พื้น ฐาน หลัก 
ที่ สำคัญ คือ การ กำกับ การ ดูแล การ ประกอบ กิจการ โทรคมนาคม ที่ จำเปน มุง เนน การ บังคับ ใช กฎ กติกา ที่ กอ ให เกิด การ แขงขัน โดย เสรี 
อยาง เปน ธรรม และ เทา เทยีม กนั รวม ถงึ ยดึ มัน่ และ ตอง คำนงึ ถงึ ผล ประโยชน ของ ประชาชน โดย สวน รวม เปน หลกั อยางไร กต็าม การ ออก 
หลัก เกณฑ กฎ กติกา ที่ จำเปน ให ครบ ถวน ไม วา จะ เปน หลัก เกณฑ สิทธิ แหง ทาง (Right of Way), การ กำหนด โครงสราง ราคา (Price 
Regulation) ที่ เนน การ กำกับ ดูแล ให เปน ไป ตาม กฎ เกณฑ ที่ ประกาศ ใช แลว (Enforcement) รวม ถึง การ จัด ให มี บริการ โทรคมนาคม พื้น 
ฐาน โดย ทั่ว ถึง และ การ ออก หลัก เกณฑ กฎ กติกา ให ทัน ตอ การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี ตางๆ เชน โทรศัพท เคลื่อนที่ 3G, WiMAX 
(บรกิารอนิเทอร เนต็ ไร สาย ครอบคลุม พืน้ที ่ระยะ ไกล หลาย กโิลเมตร ทดแทน สาย เคเบลิ และ ขาย สาย ทองแดง) อยางไร กต็าม กทช. ยงั ขาด 
ความ ชัดเจน ใน เร่ือง ของ หนวย งาน ดูแล ผูรับ ผิด ชอบ บุคลากร เครื่อง มือ กระบวนการ เพื่อ ใหการ กำกับ ดูแล เปน ไป อยาง มี ประสิทธิภาพ 
และ บังคับ ใชได อยาง เปน รูป ธรรม นอกจาก นี้ ผล จาก การ พิจารณา ทบทวน แกไข และ ปรับปรุง นโยบาย และ หลัก เกณฑ ตางๆ ขอ งกทช. 
ที่ ออก ไป แลว และ ที่ กำลัง จะ ออก ให มี ความ สอดคลอง กับ ทาง ปฏิบัติ และ กฎ หมาย ใหม ที่ จะ ประกาศ ใช ซึ่ง อาจ มีกฎ เกณฑ บาง อยาง ที่ 
สง ผลก ระ ทบ ตอ ทิศทาง การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ ไอเน็ต ได  ไอเน็ต จึง มอบ หมาย ให กลุม งาน กฎหมาย ติดตาม สถานการณ อยาง ใกล ชิด และ 
ประสาน งาน กบั หนวย งาน ราชการ เพือ่ สามารถ ดำเนนิ ธรุกจิ ให สอดคลอง กบั ขอ บงัคบั ใหม ที ่จะ ออก มา บงัคบั ใช ใหมาก ทีส่ดุ และ สามารถ 
เปลี่ยนแปลง แกไข ได ทัน ทวงที

(2) ความ เสี่ยง จาก ผู ถือ หุน ราย ใหญ ที่ มี ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ที่ แขงขัน กันเอง
  นอกเหนือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ (17%) แลว ยังมี ผู ถือ หุน 
ราย ใหญ คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("กสท.") และ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) ("ที โอ ที") ซึ่งทั้ง สองหนวยงาน ถือ 
หุน  ไอเน็ตใน สัดสวน รอย ละ 16 ของ ทนุ จด ทะเบียน และ เรียก ชำระ แลว กสท.และ ที โอ ที ได สงตัว แทน ใน ฐานะ ผู ถือ หุน ราย ใหญ เขาดำรง 
ตำแหนง กรรมการ บริษทั และ เปน ผู ม ีอำนาจ ลง นาม ผกูพัน จำนวน แหงละ 2  ทาน ทัง้น้ี  ไอเน็ต มนี โย บาย ตาม หลัก การ กำกับ ดแูล กจิการ ที ่
ดี อยาง เครงครัด โดย การ กำหนด บทบาท หนาที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ บริษัท อยาง ชัดเจน เชน การ จัด ทำ จรรยา บรรณ 
ธุรกิจ (Code of Conduct) เปน ลาย ลักษณ อักษร เกี่ยว กับ การ รักษา ความ ลับ และ ขอมูล ภายใน ไอเน็ต การ จัด ทำ หนังสือ รับรอง ความ 
เปนกลาง เพื่อ รับรอง การ ปฏิบัติ หนาที่ ตาม ที่ ได รับ มอบ หมาย ของ กรรมการ และ หาก กรรมการ มี สวน ได เสีย ไม วา ทาง ตรง หรือ ทาง ออม 
ตอ ผล การ พิจารณา นั้น จะ งด การ มี สวน รวม ใน การ พิจารณา และ ออก เสียง ทาง ใด ทาง หนึ่ง ใน เรื่อง นั้นๆ 
 ปจจุบัน ทั้ง กสท.และ ที โอ ที ได เปด ให บริการ อินเทอรเน็ต เชิง พาณิชย เชน เดียวกัน ทั้ง สอง หนวย งาน มี ความ ได เปรียบ ใน การ แขงขัน 
เนือ่งจาก ม ีเครอื ขาย เปน ของ ตนเอง อยางไร กต็าม  ไอเนต็ ได จดั ให ม ีมาตรการ รองรับ เพือ่ ลด ความ เสีย่ง ใน การ ดำเนนิ ธรุกจิ ที ่แขงขนั กนัเอง 
โดย การ รวม มือ ใน ฐานะ พันธมิตร ทาง ธุรกิจ กับ ผู ถือ หุน ราย ใหญ ใน ลักษณะ การ ให บริการ ลูกคา รวม กัน เพื่อ ใช ทรัพยากร ที่ แตละ ฝาย มี ให 
เกิด ประโยชน สูงสุด สามารถ ขยาย ฐาน ลูกคา และ เพิ่ม สวน แบง ทางการ ตลาด ของ คู แขงขัน ใน ธุรกิจ ให บริการ อินเทอรเน็ต ได 

ปจจัย ความ เสี่ยง เนื่องจาก การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท
(1) ความ เสี่ยง ดาน การ แขงขัน ใน การ ประกอบ ธุรกิจ
  ไอเนต็ คาด วา ใน ป 2553 การ แขงขัน ของ ธรุกิจ การ ให บรกิาร อนิเทอรเน็ต จะ ยงั คง สงู ขึน้ เร่ือยๆ จาก การ เปด เสร ีกจิการ โทรคมนาคม ขอ 
งกทช. ตั้งแต ป 2548  ไอเน็ต มั่นใจ วา มี ความ พรอม สำหรับ การ แขงขัน ดวย ขอ ได เปรียบ ใน การ ให บริการ แบบ ครบ วงจร ประสบการณ ใน 
การ ดำเนิน ธรุกิจ อนิเทอรเน็ต และ การ กำหนด นโยบาย หลัก ของ บริษทั ที ่ให ความ สำคญั กบั คณุภาพ ของ บริการ เพ่ือ ความ พอใจ สงูสุด ของ 
ลกูคา มากกวา แขงขัน ดาน ราคา ทัง้น้ี  ไอเน็ตมี การ พฒันา และ ปรับปรุง สนิคา และ บริการ อยาง ตอ เน่ือง โดย การ เพ่ิม ขนาด วงจร สือ่ สญัญาณ 
ความเร็ว สงู ทัง้ ใน และ ระหวาง ประเทศ ให เพียง พอ และ สอดคลอง กบั ปริมาณ ผู ใช บริการ ที ่เพ่ิม ขึน้ ม ีการ พฒันา เทคโนโลยี เครือ ขาย เพ่ือ ให 
บริการ ได ครอบคลุม ทั่ว ทั้ง ประเทศ การ รับรอง มาตรฐาน ระบบ งาน คุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน การ ให บริการ สำหรับ ลูกคา นิติบุคคล 
(Corporate Services) ประเภท ที่ มี การ เชื่อม ตอ ตลอด เวลา และ บริการ ศูนย จัด เก็บ ขอมูล (INET Data Center: IDC) รวม ทั้ง การนำ 
ระบบ ความ มั่นคง ปลอดภัย สารสนเทศ (Information Security Management System - ISMS) มา ใช ภายใน องคกร ครอบคลุม ใน 
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สวน ของ การ ให บริการ ศูนย จัดเก็บขอมูล อินเทอรเน็ต (INET Data Center-IDC) การ ให บริการ กลุม ลูกคา องคกร (Corporate Node) 
และ การ ให บริการ กลุม ลูกคา  MetroLAN เพื่อ สราง ความ มั่นใจ วา บริการ ของ  ไอเน็ต มี คุณภาพ ตาม มาตร ฐาน ระดับ สากล 
 การ เพิ่ม ศักยภาพ ใน การ แขงขัน โดย ได มุง เนน ไป ที่ การ พัฒนา บริการ ตาม ความ ตองการ ของ ลูกคา เปน หลัก (Customer-Centric) 
ทำให สามารถ ตอบ สนอง การ ใช เทคโนโลยี ไอ ซี ที อยาง เหมาะ สม กับ กลุม อุตสาหกรรม ตางๆ เพ่ือ ขยาย ฐาน ลูกคา ไป ยัง กลุม ลูก คา ใหมๆ 
ใช กลยุทธ ทาง ดาน การ ตลาด และ วางแผน การ ขาย เชิง รุก ใน การก ระ ตุน ยอด ขาย โดย แบง ลักษณะ การ ประกอบ ธุรกิจ การ ให บริการ ออก 
เปน 3 ประเภท คือ การ ให บริการ Internet Access การ ให บริการ Business Solutions และ การ ให บริการ INET Data Center 
นอกจาก นั้น ไอเน็ต ได ให ความ สำคัญ กับ การ ให บริการ เปน ที่ ปรึกษา ดาน การนำ เทคโนโลยี สารสนเทศ เขา มา ประยุกต ใช ใน บริษัท หรือ 
หนวย งาน ตางๆ (Network System Integration - NSI) ซึ่ง การ บริการ จะ ครอบคลุม ตั้งแต การ ศึกษา ระบบ (System Analysis), 
Infrastructure, Hardware, Software ตลอด จน การ เปน ที่ ปรึกษา ใน การ พัฒนา โครงการ ทั้งหมด หรือ เพียง บาง สวน โดยที่ ไอเน็ต ได 
รับ อนุมัติ การ จด ทะเบียน จาก ศูนย ขอมูล ที่ ปรึกษา ไทย  เลข ทะเบียน ที่ ปรึกษา 1636 ประเภท A เมื่อ วัน ที่ 18 มีนาคม 2552 และ จะ สิ้น 
สุด วัน ที่ 18 มีนาคม 2554

(2) การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี
 การ ใช งาน อนิเทอรเน็ต ได กลาย เปน สวน หนึง่ ของ ชวีติ ประจำ วนั และ ม ีอตัรา การ ใช งาน ที ่สงู เพ่ิม ขึน้ ตอ ไป ใน อนาคต ประกอบ กบั การ 
เปล่ียนแปลง และ การ พฒันา ของ ธรุกิจ การ สือ่สาร และ โทรคมนาคม รวม ทัง้ เทคโนโลยี สารสนเทศ อยาง ตอ เน่ือง โดย เฉพาะ อยาง ยิง่ ดาน 
ความเรว็ ใน การ เช่ือม ตอ การ บริการ อนิเทอรเน็ต ความเรว็ สงู กลาย เปนการ เช่ือม ตอ ที ่ได รบั ความ นยิม เพ่ิม มาก ขึน้ ม ีผล ทำให ตลาด ม ีการ 
เติบโต และ มี การ แขงขัน สูง ประกอบ กับ ราคา ใน การ ให บริการ มี แนว โนม ต่ำ ลง เรื่อยๆ นอกจาก นี้ เทคโนโลยี ใหม ใน การ เชื่อม ตอ ประเภท 
อืน่ๆ อาท ิการ เช่ือม ตอ ผาน คล่ืน สญัญาณ ความถี ่WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) เทคโนโลยี WiBro 
(Wireless Broadband) และ การ เชื่อม ตอ ดวย อุปกรณ มาตรฐาน โทรศัพท เคลื่อนที่ ยุค ที่ 3 (Third Generation Mobile Network – 
3G) เปนตน ยงัมีการพัฒนาปรบัปรุงอยางตอเน่ืองดัง นัน้ ไอเนต็ ได พฒันา ผลิตภัณฑ ให สามารถ รองรับ กบั เทคโนโลยี ที ่เปล่ียนแปลง อยาง 
สม่ำเสมอ โดย มี การ แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ประสาน งาน ดาน เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Coordinating Committee) ทำ หนาที่ รายงาน 
ความ กาวหนา และ ปญหา ทาง เทคโนโลยี อยาง สม่ำเสมอ รวม ทั้ง แลก เปล่ียน ความ คิด เห็น ทาง ดาน เทคโนโลยี เพื่อ กอ ให เกิด ประโยชน 
และ สนับสนุน ธุรกิจ ของ องคกร 

ปจจัย ความ เสี่ยง จาก โครงการ ที่ ยาก ตอ การ ควบคุม เวลา 
 จาก การ ลงทุน ใน โครงการ ที่ ยาก ตอ การ ควบคุม เวลา และ ตอง พึ่งพา ความ ชำนาญ จาก บุคคล ภายนอก สง ผล ให ไอเน็ต ตระหนัก ถึง 
จุด ออน จุด แข็ง รวม ทั้ง แนวทาง แกไข เพื่อ ให เกิด ประโยชน สูงสุด แก ไอเน็ต และ ปองกัน ไม ให เกิด เหตุการณ ใน ลักษณะ นี้ อีก บริษัท จึง ได 
ศึกษา หา แนวทาง การ แก ปญหา ดัง กลาว โดย หาก มี โครงการ ที่ บริษัท สนใจ จะ ทำ ธุรกิจ ไอเน็ตจะ กำหนด ให ใช หลัก เกณฑ การ ตรวจ สอบ 
โครงการ, หลัก เกณฑ การ คัด เลือก พันธมิตร และ เกณฑ การ บริหาร สัญญา มา ควบคุม เพื่อ ลด และ จัดการ กับ ความ เสี่ยง กอน การ ลงทุน 
ใน โครง การ ใดๆ เพ่ือ นำ เสนอ ตอ คณะ กร รม การบรษิทั เพือ่ พจิารณา อนมุตั ิไอเนต็จะ มุง เนน ใน ธรุกจิ ที ่ ม ีความ ชำนาญ มาก ทีส่ดุ โดย เฉพาะ 
การ ให บริการ บน เครือ ขาย Internet Protocol (IP) 
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โครงสรางการถือหุนและการจัดการ

โครงสรางการถือหุน
 รายชื่อผูถือหุนรายใหญจำนวน 10 รายแรก ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนครั้งลาสุด ปรากฎดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ/สกุล จำนวนหุน สัดสวนการถือหุน (%)
 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 42,500,000 17.00
 2 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
 3 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 40,000,000 16.00
 4 นายเชวง อพาธา 13,912,000 5.56
 5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด 7,934,800 3.17
 6 CLEARSTREAM NOMINEES LTD 6,623,466 2.65
 7 น.ส.สุธิดา ชุมภาณี 5,200,000 2.08
 8 นายธนบดี ฮุนตระกูล 3,000,000 1.20
 9 นายแพทยชุมพล ลิ้มชูวงศ 2,788,900 1.12
 10 น.ส.อักษร วิจิตโท 2,200,000 0.88
   รวม 164,159,166  65.66 

ที่มา : ราย ชื่อ ผู ถือ หุน ราย ใหญ ณ วัน ที่ 29 มกราคม 2553 ซึ่ง จัด ทำ โดย บริษัท ศูนย รับ ฝาก หลัก ทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด

ตราสาร แสดง สิทธิ ใน ผล ตอบแทน ที่ เกิด จาก หลัก ทรัพย อางอิง (NVDR ) 
 ณ วัน ที่ 29 มกราคม 2553 บริษัท ไทย เอ็น วี ดี อาร จำกัด มี หุน ของ บริษัท เปน หลัก ทรัพย อางอิง สำหรับ การ ออก ใบ  แสดง สิทธิ 
ใน ผล ประโยชน ที่ เกิด จาก หลัก ทรัพย อางอิง ไทย (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) จำนวน 7,934,800 หุน หรือ คิด เปน 
รอย ละ 3.17 ของ ทุน ชำระ แลว ผู ถือ NVDR จะ ไมมี สิทธิ ออก เสียง ใน การ ประชุม ผู ถือ หุน เวน แต เปนการ ออก เสียง เพื่อ พิจารณา มติ 
เกี่ยว กับ การ เพิก ถอน หลัก ทรัพย อางอิง จาก การ เปน หลัก ทรัพย จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย

นโยบาย การ จาย เงินปนผล 
  ไอเน็ต มีน โย บาย การ จาย เงินปนผล ใน อัตรา ไม ต่ำ กวา รอย ละ 30  ของ กำไร สุทธิ ของ บริษัท   หลัง หัก ภาษี   หาก ไมมี เหตุ จำเปน อื่น ใด   
โดย ขึ้น อยู กับ สภาวะ เศรษฐกิจ     และ โครงการ ดำเนิน ธุรกิจ ใน อนาคต ของ บริษัท และ บริษัท ยอย   นอกจาก นี้ การ จาย เงิน ปน ผล นั้นๆ   ตอง 
ไมม ีผลก ระ ทบ ตอ การ ดำเนิน งาน ปกติ ของ บริษัท
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เลขานุการบริษัท

คณะจัดการ

ที่ปรึกษากรรมการผูจัดการ

สายงานธุรกิจ สายงานวิศวกรรมและบริการ

โครงสรางการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

QMR/SMR

สายงานการเงิน สายงานบริหารและพัฒนาองคกร
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คณะกรรมการ

 คณะ กรรมการ บริษัท ประกอบ ดวย ผูทรง คุณวุฒิ จำนวน 14 ทาน ที่ มี คุณสมบัติ ครบ ตาม มาตรา 68 แหง พระ ราช บัญญัติ บริษัท 
มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และ ตาม ประกาศ คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การ ขอ อนุญาต 
และ การ อนุญาต ให เสนอ ขาย หุน ที่ ออก ใหม ฉบับ ลง วัน ที่ 22 มีนาคม 2543 ทกุ ประการ ดังนี้
 (1) ศ.ดร.ไพรัช ธัช ย พงษ1  ประธาน กรรมการ และ ประธาน กรรมการ บริหาร
 (2) นาย อรัญ เพิ่ม พิบูลย1  กรรมการ อิสระ ประธาน กรรมการ สรรหา และ กำหนดคา ตอบแทน
    และ กรรมการ ตรวจ สอบ
 (3) ดร.ทวี ศักดิ์ กอ อนันต กูล2  กรรมการ ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง 
    รอง ประธาน กรรมการ บริหาร
    และ ประธาน กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ
 (4) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร ฉาย3  กรรมการ อิสระ และ ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ
 (5) นาย สหัส ตรี ทิพย บุตร2  กรรมการ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน และ กรรมการ บริหาร
 (6) นาย ภัทร กร อักษร ว รนา รถ1  กรรมการ และ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 (7) นาย อาษา สัต ยุ ตม2 กรรมการ
 (8) นาย นพณัฏฐ หุต ะ เจริญ3 กรรมการ และ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งานของ กรรมการ ผู จัดการ
 (9) นาง สาว ธัน วดี วงศ ธีร ฤทธิ์3 กรรมการ และ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งานของ กรรมการ ผู จัดการ
 (10) นา ยอ นิรุทธ หิรัญ รักษ3 กรรมการ
 (11) นางสาว นฤมล วัง ศ ธร ธน คุณ4 กรรมการ อิสระ และ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 (12) นาย ชวลิต อัต ถ ศาสตร5 กรรมการ อิสระ กรรมการ ตรวจ สอบ และ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน
 (13) นาย ธีร ะ เมธ พก มณี3  กรรมการ และ กรรมการ บริหาร
 (14) นาง มรกต กุล ธรรม โยธิน3 กรรมการ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง และ กรรมการ บริหาร
หมายเหตุ 
 1. ไดรับการแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551
 2. ไดรับการแตงตั้งเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550
 3. ได รับ การ แตง ตั้ง เขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 
 4. ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 2/2552 เม่ือ วัน ที่ 26 กุมภาพันธ 2552 มี มติ แตง ตั้ง นางสาว นฤมล วัง ศ ธร ธน คุณ เขา 

ดำรง ตำแหนง กรรมการ ของ บริษัท แทน นาย ตฤณ ตัณฑ เศรษฐี กรรมการ ที่ ลา ออก
 5. ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 4/2552 เม่ือ วัน ที่ 25 มิถุนายน 2552 มี มติ แตง ตั้ง นาย ชวลิต อัต ถ ศาสตร เขา ดำรง 

ตำแหนง กรรมการ ของ บริษัท แทน นาย เศวต สัน ตา นนท กรรมการ ที่ ลา ออก

กรรมการ ผู มี อำนาจ ลง นาม
 กรรมการ ผู ม ีอำนาจ ลง นาม ผกูพัน บริษทั ประกอบ ดวย "นาย ไพรชั ธชั ย พงษ หรือ นาย ทวี ศกัด์ิ กอ อนันต กลู คน ใด คน หน่ึง ลง ลายมอื 
ชื่อ รวม กับ นาย อาษา สัต ยุ ตม, นาย นพณัฏฐ หุต ะ เจริญ, นาง สาว ธัน วดี วงศ ธีร ฤทธิ์, นา ยอ นิรุทธ หิรัญ รักษ คน ใด คน หนึ่ง รวม เปน 
สอง คน และ ประทับ ตรา สำคัญ ของ บริษัท" หรือ "นาย อาษา สัต ยุ ตม หรือ นาย นพณัฏฐ หุต ะ เจริญ คน ใด คน หนึ่ง ลง ลายมือ ชื่อ รวม กับ 
นาง สาว ธัน วดี วงศ ธีร ฤทธิ์ หรือ นา ยอ นิรุทธ หิรัญ รักษ คน ใด คน หนึ่ง รวม เปน สอง คน และ ประทับ ตรา สำคัญ ของ บริษัท"

ขอบเขต อำนาจ หนาที่ การ อนุมัติ ของ คณะ กรรมการ บริษัท
 คณะ กรรมการ มี อำนาจ หนาท่ี จัดการ บริษทั ให เปน ไป ตาม วัตถุประสงค ขอ บังคับ ของ บริษทั มติ ที ่ประชมุ ของ ผู ถอื หุน และ ให รวม ถงึ 
อำนาจ หนาที่ ดังนี้
  1.  กำหนด ทิศทาง ธุรกิจ ของ บริษัท
  2.  อนุมัติ แผน ธุรกิจ ของ บริษัท
  3.  กำหนด แผนการ ลงทุน และ จัดหา เงิน ลงทุน
   4.  ควบคุม การ ปฏิบัติ การ ให เปน ไป ตาม แผน ธุรกิจ
   5.  ดูแล จัดการ และ บริหาร งาน ของ บริษัท ให ได ผล ดี ที่สุด ตาม แนวทาง ของ ขอ บังคับ ของ บริษัท และ ตาม มติ ของ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน
   6.  มอบ หมาย ให กรรมการ คน หนึ่ง หรือ หลาย คน หรือ บุคคล อื่น ใด ปฏิบัติ การ อยาง ใด อยาง หนึ่ง แทน คณะ กรรมการ ได
   7.  กรรมการ จะ ตอง ไม ประกอบ กิจการ อัน มี สภาพ อยาง เดียวกัน และ เปนการ แขงขัน กับ กิจการ ของ บริษัท หรือ เขา เปน หุน สวน ใน 
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หาง หุน สวน สามัญ หรือ เปน หุน สวน ไม จำกัด ความ รับ ผิด ชอบ ใน หาง หุน สวน จำกัด หรือ เปน กรรมการ ของ บริษัท เอกชน หรือ 
บริษัท อื่น ที่ ประกอบ กิจการ อัน มี สภาพ อยาง เดียวกัน และ เปนการ แขงขัน กับ กิจการ ของ บริษัท ไม วา จะ ทำ เพื่อ ประโยชน สวน ตน 
หรือ ประโยชน ของ ผู อื่น เวน แต จะ ได แจง ให ที่ ประชุม ผู ถือ หุน ทราบ กอน ที่ จะ มี มติ แตง ตั้ง

   8.  กรรมการ ตอง แจง ให บริษัท ทราบ โดย ไม ชักชา หาก มี สวน ได เสีย ไม วา โดยตรง หรือ โดย ออม ใน สัญญา ที่บริษัท ทำ ขึ้น หรือ ถือ หุน 
หรือ หุน กู เพ่ิม ขึ้น หรือ ลด ลง ใน บริษัท หรือ บริษัท ใน เครือ

 เวน แต เรื่อง ดัง ตอ ไป นี้ ซึ่ง คณะ กรรมการ บริษัท ตอง ได รับ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู ถือ หุน กอน ดำเนิน การ
   1.  เร่ือง ที่ กฎหมาย กำหนด ให ตอง ใช มติ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน
   2.  การ ทำ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน ซึ่ง มี มูลคา ของ รายการ ที่ ตอง ขอ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู ถือ หุนตาม กฎ ระเบียบ หรือ ประกาศ ของ 

ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย เกี่ยว กับ เรื่อง รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน ของ บริษัท จด ทะเบียน
   3.  การ ซือ้ ขาย สนิทรพัย สำคญั ซึง่ ม ีมลูคา ของ สนิทรพัย ของ บรษิทั ที ่ตอง ขอ อนมุตั ิที ่ประชุม ผูถอื หุน ทัง้นี ้ตา มกฎ ระเบยีบ หรอื ประกาศ 

ของ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย เกี่ยว กับ เรื่อง การ ได มา หรือ จำหนาย ไป ซึ่ง สินทรัพย ของ บริษัท จด ทะเบียน
 ทั้งนี้ ได มี การ ทบทวน ขอบเขต อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ บริษัท ให สอดคลอง กับ นโยบาย การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี (Good 
Corporate Governmance Policy)
 นอกจาก นี ้ไอเน็ต ได เล็ง เห็น ถงึ ความ สำคญั ของ การ กำกบั ดแูล กจิการ ที ่ด ีโดย สนับสนนุ ให กรรมการ บริษทั ทัง้ 14 ทาน เขา รวม อบรม 
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และ หลักสูตร Director Certi cation Program (DCP) ซึ่ง ทั้ง สอง หลักสูตร จัด 
โดย สมาคม สง เสริม สถาบัน กรรมการ บริษัท ไทย (Thai Institute of Directors)

คณะ กรรมการ บริหาร
 ตาม ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้ง ที่ 12/2551 เมื่อ วัน ที่ 29 ธันวาคม 2551 ได 
มี มติ แตง ตั้ง คณะ กรรมการ บริหาร แหง บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อ ทำ หนาที่ วาง นโยบาย หรือ กลยุทธ และ 
สนับสนนุ ใน การ ดแูล การ บริหาร การ จดัการ และ นโยบาย ใน การ ประกอบ ธรุกิจ ของ ไอ เน็ต ให เปน ไป ตาม เปา หมาย ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 
2552 คณะ กรรมการ บริหาร มี จำนวน 5 ทาน ดัง ราย ชื่อ ตอ ไป นี้ 
 (1) ศ.ดร.ไพรัช ธัช ย พงษ ประธาน กรรมการ บริหาร
 (2) ดร.ทวี ศักดิ์ กอ อนันต กูล รอง ประธาน กรรมการ บริหาร
 (3) นาย ธีร ะ เมธ พก มณี กรรมการ บริหาร
 (4) นาย สหัส ตรี ทิพย บุตร กรรมการ บริหาร
 (5) นาง มรกต กุล ธรรม โยธิน กรรมการ บริหาร และ เลขานุการ

อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ บริหาร
  1. สนับสนุน คณะ กรรมการ บริษัท ใน การ วาง นโยบาย หรือ กลยุทธ นอกจาก นี้ ยัง สนับสนุน ใน การ ดูแล การ บริหาร การ จัดการ และ 

นโยบาย ใน การ ประกอบ ธุรกิจ เพื่อ ให บรรลุ เปา หมาย ทางการ เงิน และ กลยุทธ ที่ ได กำหนด ไว
  2. พิจารณา งบ ประมาณ ประจำ ป ของ บริษัท กอน นำ เสนอ ตอ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท เพื่อ พิจารณา อนุมัติ
  3. พิจารณา การ เริ่ม ดำเนิน ธุรกิจ ใหมๆ ของ บริษัท เพื่อ ให เปน ไป ตาม นโยบาย ของ บริษัท กอน นำ เสนอ ตอ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ 

บริษัท เพ่ือ พิจารณา อนุมัติ
  4. พิจารณา และ อนุมัติ การ ลงทุน ดำเนิน โครงการ ซื้อ ขาย อุปกรณ สำนักงาน การ กอสราง การ ซอมแซม และ การ ปรับปรุง อาคาร 

สำนักงาน ซึ่ง มี มูลคา ไม เกิน 30 ลาน บาท 
  5. ปฏิบัติ หนา ที่ อื่นๆ ที่ ได รับ มอบ หมาย จาก คณะ กรรมการ บริษัท เปน ครั้ง คราว 

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
 หนาที่ เสริม สราง ประสิทธิภาพ ใน การ ดำเนิน การ และ เพิ่ม มูลคา ให องคกร ซึ่ง จะ กอ ให เกิด ประสิทธิผล ตอ ความ เชื่อ มั่น และ ความ นา 
เช่ือ ถอื ของ รายงาน ทางการ เงิน เพ่ิม มาก ขึน้ ปรับปรงุ หนาท่ี และ กระบวนการ ของ การ ตรวจ สอบ ภายใน และ ภายนอก และ ปรับปรงุ ใหการ 
สื่อสาร ระหวาง คณะ กรรมการ บริษัท  สำนัก ตรวจ สอบ ภายใน และ ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท ให มี ประสิทธิภาพ มาก ขึ้น
 ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2552 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ม ีจำนวน 3 ทาน และ ม ีเลขานกุาร คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ 1 ทาน (กรรมการ 
ทั้ง 3 ทาน มี ความ รู ความ เขาใจ หรือ มี ประสบการณ ดาน บัญชี หรือ การ เงิน) ดัง ราย ชื่อ ตอ ไป นี้
    (1) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร ฉาย  ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ
    (2) นาย อรัญ เพิ่ม พิบูลย กรรมการ ตรวจ สอบ
    (3) นาย ชวลิต อัต ถ ศาสตร  กรรมการ ตรวจ สอบ
หมายเหตุ นาย อัคร เดช ประ ลัมพ กาญ จน ผู ตรวจ สอบ ภายใน เปน เลขานุการ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
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อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ มี อำนาจ และ หนาที่ ดังนี้
 1. สอบ ทาน ให บริษทั ม ีรายงาน ทางการ เงิน อยาง ถกู ตอง และ เปด เผย โดย ประสาน งาน กบั ผู สอบ บญัชี และ ผู บริหาร ที ่รบั ผดิ ชอบ จดั 

ทำ รายงาน ทางการ เงิน ทั้ง ราย ไตรมาส และ ประจำ ป คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ อาจ เสนอ ให ผู สอบ บัญชี สอบ ทาน หรือ ตรวจ สอบ 
ราย การ ใดๆ ที่ เห็น วา จำเปน และ เปน เรื่อง สำคัญ ใน ระหวาง การ ตรวจ สอบ บัญชี ของ บริษัท ได

  2. สอบ ทาน ให บริษัท มี ระบบ การ ควบคุม ภายใน และ การ ตรวจ สอบ ภายใน ที่ มี ความ เหมาะ สม และ มี ประสิทธิผล โดย สอบ ทาน รวม 
กับ ผู สอบ บัญชี และ ผู ตรวจ สอบ ภายใน

  3. สอบ ทาน ให บริษัท ปฏิบัติ ตา มกฎ หมาย วา ดวย หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย ขอ กำหนด ของ ตลาดหลักทรัพย หรือ กฎหมาย ที่ 
เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ ของ บริษัท

  4. พิจารณา คัด เลือก เสนอ แตง ตั้ง ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท รวม ถึง การ กำหนด คา ตอบแทน ของ ผู สอบ บัญชี โดย คำนึง ถึง ความ นา เชื่อ 
ถอื ความ เพียง พอ ของ ทรัพยากร และ ปริมาณ งาน ตรวจ สอบ ของ บริษทั ผู สอบ บญัชี นัน้ รวม ถงึ ประสบการณ ของ บคุลากร ที ่ได รบั 
มอบ หมาย ให ทำการ ตรวจ สอบ บัญชี ของ บริษัท

 5. พิจารณา การ เปด เผย ขอมูล ของ บริษัท ใน กรณี ที่ เกิด รายการ เกี่ยว โยง หรือ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน ให มี 
ความ ถูก ตอง และ ครบ ถวน

  6. ปฏิบัติ การ อื่น ใด ตาม ที่ คณะ กรรมการ บริษัท มอบ หมาย และ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เห็น ชอบ ดวย เชน ทบทวน นโยบาย การ 
บริหาร ทางการ เงิน และ บริหาร ความ เส่ียง ทบทวน การ ปฏิบตั ิตาม จรรยา บรรณ ทาง ธรุกิจ ของ ผู บริหาร ทบทวน รวม กบั ผู บริหาร 
ของ บริษทั ใน ราย งาน สำคัญๆ ที ่ตอง เสนอ สาธารณชน ตาม ที ่กฎ หมาย กำหนด ไดแก บท รายงาน และ การ วเิคราะห ของ ฝาย บริหาร 
เปนตน

  7. จดั ทำ รายงาน กจิกรรม ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ โดย เปด เผย ไว ใน รายงาน ประจำ ป ของ บริษทั ซึง่ รายงาน ดงั กลาว ลง นาม โดย 
ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ รายงาน ดัง กลาว ควร ประกอบ ดวย ขอมูล ดัง ตอ ไป นี้

  - ความ เห็น เกี่ยว กับ กระบวนการ จัด ทำ และ การ เปด เผย ขอมูล ใน รายงาน ทางการ เงิน ของ บริษัท ถึง ความ ถูก ตอง ครบ ถวน เปน 
ที่ นา เชื่อ ถือ ได 

  - ความ เห็น เกี่ยว กับ ความ เพียง พอ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ของ บริษัท
  - ความ เหน็ เก่ียว กบั การ ปฏิบตั ิตา มกฎ หมาย วา ดวย หลัก ทรพัย และ ตลาดหลักทรพัย ขอ กำหนด ของ ตลาดหลักทรพัย หรอื กฎหมาย 

ที่ เกี่ยวของ กับ ธุรกิจ ของ บริษัท
  - เหตุผล ที่ เชื่อ วา ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท เหมาะ สม ที่ ได รับ การ แตง ตั้ง ตอ ไป อีก วาระ หนึ่ง 
  - รายงาน อื่น ใด ที่ เห็น วา ผู ถือ หุน และ ผู ลงทุน ทั่วไป ควร ทราบ ภาย ใต ขอบเขต หนาท่ี และ ความ รับ ผิด ชอบ ที่ ได รับ มอบ มาย จาก 

คณะ กรรมการ บริษัท

คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน
 มีหนา ที่ คัด เลือก คณะ บุคคล กลุม หนึ่ง เพื่อ เขา ดำรง ตำแหนง คณะ กรรมการ บริษัท และ คณะ กรรมการ ชุด อื่นๆ เพื่อ ชวย ดูแล ระบบ 
บริหาร และ ระบบ ควบคุม ภายใน องคกร พรอม ทั้ง เสนอ แนว นโยบาย การ จาย คา ตอบแทน ให แก คณะ กรรมการ บริษัท คณะ กรรมการ 
ชุด อื่นๆ กรรมการ ผู จัดการ และ คณะ จัดการ 
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน มี จำนวน 3 ทาน ดัง ราย ชื่อ ตอ ไป นี้
    (1) นาย อรัญ เพิ่ม พิบูลย ประธาน กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน
    (2) นาย สหัส ตรี ทิพย บุตร  กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน
    (3) นาย ชวลิต อัต ถ ศาสตร กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน

อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน
 1. เสนอ แนวทาง วธิ ีการ และ หลัก เกณฑ การ จาย คา ตอบแทน ของ คณะ กรรมการ บริษทั และ คณะ กรรมการ ชดุ ตางๆ ที ่คณะ กรรมการ 

บรษิทั แตง ตัง้ รวม ทัง้ ของ กรรมการ ผู จดัการ ที ่เปน ธรรม และ สม เหต ุสม ผล เพือ่ เสนอ ให ที ่ประชมุ ผู ถอื หุน และ/หรือ ที ่ประชมุ คณะ 
กรรมการ บริษัท พิจารณา

 2. เสนอ นโยบาย การ พิจารณา คา ตอบแทน ของ คณะ จัดการ (Management Incentive) โดย ให สอดคลอง กับ ผล การ ดำเนิน งาน 
ของ บริษัท และ ผล การ ปฏิบัต ิงาน ของ คณะ จัดการ เพื่อ เสนอ ให ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท พิจารณา

  3. พิจารณา สรรหา ผู จะ มา ดำรง ตำแหนง กรรมการ บริษัท กรรมการ ตรวจ สอบ กรรมการ อิสระ กรรมการ กำหนด คา ตอบแทน และ 
สรรหา หรอื กรรมการ อืน่ ใด ที ่คณะ กรรมการ บรษิทั เหน็ สมควร ให ม ีคณะ กรรม กา รนัน้ๆ ขึน้ เพือ่ เสนอ ให ที ่ประชุม คณะ กรรมการ 
บริษัท พิจารณา
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 4.  กำหนด วิธี การ และ หลัก เกณฑ การ สรรหา ผู มา ดำรง ตำแหนง ตาม ขอ 3 และ/หรือ วิธี การ และ หลัก เกณฑ ใด ที่ เกี่ยวของ เพื่อ ให 
เกิด ความ โปรงใส ใน การ ดำเนิน งาน ตาม หนาที่ ของ คณะ กรรมการ กำหนด คา ตอบแทน และ สรรหา

 5. ปฏิบัติ งาน อื่น ที่ ได รับ มอบ หมาย จาก คณะ กรรมการ บริษัท

คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 ตาม มติ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 4/2550 เม่ือ วัน ที่ 11 มีนาคม 2550 คณะ กรรมการ บริษัท มี มติ อนุมัติ ให แตง ตั้ง คณะ 
กรรมการ บริหาร ความ เส่ียง เพ่ือ ทำ หนาท่ี กำหนด กรอบ นโยบาย แนวทาง และ ให ขอ เสนอ แนะ แก คณะ กรรมการ บริษัท ใน การ กำกับ 
ดูแล เกี่ยว กับ ความ เสี่ยง ตางๆ ที่ มี ผลก ระ ทบ ตอ บริษัท ทั้ง ปจจัย ภายใน และ ภายนอก ให มี ความ เสี่ยง ที่ เหลือ อยู ใน ระดับ ที่ เหมาะ สม และ 
ยอมรับ ได ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง มี จำนวน 3 ทาน ดัง ราย ชื่อ ดัง ตอ ไป นี้
 (1) ดร.ทวี ศักดิ์ กอ อนนัต กูล  ประธาน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 (2) นาย ภัทร กร อักษร ว รนา รถ  กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 (3) นางสาว นฤมล วัง ศ ธร ธน คุณ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 (4) นาง มรกต กุล ธรรม โยธิน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง   
หมายเหตุ นาง ลิ นิฐฎา สุขสม สถาน ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งาน บริหาร และ พัฒนา องคกร เปน เลขานุการ คณะ กรรมการ บรหิาร 
ความ เสี่ยง

อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง มี อำนาจ หนาที่ ดังนี้
 1. พิจารณา นโยบาย และ กรอบ การ บริหาร ความ เสี่ยง (Risk Framework) เพื่อ นำ เสนอ คณะ กรรมการ บริษัท
  2. ติดตาม การ พัฒนากร อบ การ บริหาร ความ เสี่ยง
  3. ติดตาม กระบวนการ บง ชี้ และ ประเมิน ความ เสี่ยง
  4. ประเมิน และ อนุมัติ แผนการ จัดการ ความ เสี่ยง
  5. รายงาน ตอ คณะ กรรม บริษัท เกี่ยว กับ ความ เสี่ยง และ การ จดัการ ความ เสี่ยง เพื่อ ทราบ เปน ประจำ ใน กรณี ที่ มี เรื่อง ซึ่ง กระทบ ตอ 

บริษัท อยาง มี นัย สำคัญ ตอง รายงาน ตอ คณะ กรรมการ บริษัท เพื่อ พิจารณา โดย เร็ว ที่สุด
  6. สื่อสาร กับ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เกี่ยว กับ ความ เสี่ยง ที่ สำคัญ
  7. ดำเนิน การ อื่น ใด ตาม ที่ ได รับ มอบ หมาย จาก คณะ กรรมการ บริษัท

คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ
 ตาม มติ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 5/2552 เม่ือ วัน ที่ 11 สิงหาคม 2552 มี มติ แตง ตั้ง นาย ธีร ะ เมธ พก มณี รักษา การ 
กรรมการ ผู จัดการ เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ผู จัดการ นั้น 
 จาก การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 6/2552 เม่ือ วัน ที่ 21 กันยายน 2552 คณะ กรรมการ บริษัท จึง มี มติ อนุมัติ แตง ตั้ง คณะ 
กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ เพ่ือ ทำ หนาท่ี กำหนด หลัก เกณฑ และ วิธี ใน การ ประเมิน และ ติดตาม ผล การ 
ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ ทุก 6 เดือน 
 ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2552 คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ มี จำนวน 3 ทาน ดัง ราย ช่ือ ดัง ตอ ไป น้ี
 (1) ดร.ทวี ศักดิ์ กอ อนันต กูล ประธาน กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ
 (2) นาย นพณัฏฐ หุต ะ เจริญ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบตัิ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ
 (3) นาง สาว ธัน วดี วงศ ธีร ฤทธิ์ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ  

อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ
 คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ มี อำนาจ หนาที่ ดังนี้
 1. กำหนด หลัก เกณฑ และ วิธี การ ใน การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ และ เสนอ ตอ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ 

เห็น ชอบ
 2. แจง หลัก เกณฑ ที่ จะ ใช ใน การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ตาม ที่ คณะ กรรมการ เห็น ชอบ แลว ให แก กรรมการ ผู จัดการ รับ ทราบ
 3. ติดตาม ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ ทุก 6 เดือน และ เสนอ ความ เห็น ตอ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ รับ ทราบ 

และ เห็น ชอบ ผล การ ประเมิน
  4. แจง ผล การ ประเมิน ตาม ที่ คณะ กรรมการ เห็น ชอบ แลว ให แก กรรมการ ผู จัดการ รับ ทราบ

คณะ กรรมการ ที่ เปน อิสระ
 คณะ กรรมการ ที ่เปน อสิระ ทำ หนาที ่ดแูล ไม ให เกิด ความ ขดั แยง ทาง ผล ประโยชน ระหวาง บริษทั จด ทะเบียน กบั ผู บริหาร หรือ ผู ถอื หุน 
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ราย ใหญ หรือ กับ บริษัท อื่น ซึ่ง มี ผู บริหาร หรือ ผู ถือ หุน ราย ใหญ กลุม เดียวกัน และ เปน อิสระ จาก ผู ถือ หุน ราย ใหญ ของ บริษัท หรือ กลุม ของ 
ผู ถือ หุน ราย ใหญ รวม ถึง การ ดูแล ผล ประโยชน ของ ผู ถือ หุน ทุก ราย ให เทา เทียม กัน ประกอบ ดวย
 (1) นาย อรัญ เพิ่ม พบิูลย  กรรมการ อิสระ
 (2) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร ฉาย  กรรมการ อิสระ
 (3) นางสาว นฤมล วัง ศ ธร ธน คุณ กรรมการ อิสระ
 (4) นาย ชวลิต อัต ถ ศาสตร กรรมการ อิสระ

เลขานุการ บริษัท
 คณะ กรรมการ บรษิทั ม ีมติ แตง ตัง้ นาย ปฐม อ นมาน เปน เลขานกุาร บรษิทั เพือ่ ทำ หนาที ่จดัการ ประชมุ คณะ กรรมการ บรษิทั และ การ 
ประชมุ ผู ถอื หุน รวม ทัง้ จดั ทำ รายงาน การ ประชมุ คณะ กรรมการ รายงาน การ ประชมุ ผู ถอื หุน รายงาน ประจำ ป ตลอด จน จดั เก็บ เอกสาร 
ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด และ ดูแล ให บริษัท มี การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย และ ขอ กำหนด ที่ เกี่ยวของ

การ เขา ประชุม ของ คณะ กรรมการ บริษัท ประจำ ป 2552
 คณะ กรรมการ บริษทั ม ีการ กำหนดการ ประชุม ลวง หนา และ ม ีการ ประชุม พเิศษ เพ่ิม ตาม ความ จำเปน โดย ม ีการ กำหนด วาระ ชดัเจน ไว 
ลวง หนา และ มี วาระ พิจารณา ติดตาม ผล การ ดำเนิน งาน เปน ประจำ ประธาน กรรมการ กรรมการ ผู จัดการ และ รอง กรรมการ ผู จัดการ 
ได รวม กัน พิจารณา คัด เลือก สาระ การ ประชุม กรรมการ โดย พิจารณา วา เรื่อง ที่ สำคัญ ได นำ เขา สู วาระ การ ประชุม นอกจาก นั้น กรรมการ 
แตละ ทาน ม ีความ เปน อสิระ ที ่จะ เสนอ เร่ือง เขา สู วาระ การ ประชมุ ได เลขานกุาร คณะ กรรมการ บริษทั ได จดั ทำ หนังสือ เชิญ ประชมุ พรอม 
ระเบียบวาระ การ ประชุม และ เอกสาร ประกอบ การ ประชุม กอน การ ประชุม ลวง หนา อยาง นอย 7 วัน เพื่อ ให คณะ กรรมการ บริษัท ได มี 
เวลา ศึกษา ขอมูล อยาง เพียง พอ กอน เขา รวม ประชุม
 ใน การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท แตละ ครั้ง ประธาน กรรมการ ได จัดสรร เวลา อยาง เพียง พอ จัด ให มี การ จด บันทึก รายงาน การ 
ประชมุ เปน ลาย ลกัษณ อกัษร และ จดั เกบ็ รายงาน การ ประชมุ ที ่ผาน การ รบัรอง จาก ประธาน กรรมการ พรอม ให คณะ กรรมการ บรษิทั และ 
ผู ที่ เกี่ยวของ ตรวจ สอบ ได
 ใน ป 2552 ที ่ผาน มา คณะ กรรมการ บรษิทั ม ีการ ประชุม ทัง้ สิน้ 8 ครัง้ คณะ กรรมการ บรหิาร ม ีการ ประชุม ทัง้ สิน้ 9 คร้ัง คณะ กรรมการ 
ตรวจ สอบ ม ีการ ประชุม ทัง้ สิน้ 10 ครัง้ คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน ม ีการ ประชุม ทัง้ สิน้ 2 คร้ัง คณะ กรรมการ บริหาร 
ความ เสี่ยง มี การ ประชุม ทั้ง สิ้น 4 ครั้ง และ คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ มี การ ประชุม ทั้ง สิ้น 1 ครั้ง 
ราย ละเอียด การ เขา ประชุม ของ คณะ กรรมการ บริษัท มี ดังนี้

 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ 8/8 9/9 - - - -
 2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย 8/8 - 10/10 2/2 - -
 3. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 5/8 9/9 - - 4/4 1/1
 4. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย 8/8 - 10/10 - - -
 5. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 7/8 8/9 - 2/2 - -
 6. นายภัทรกร อักษรวรนารถ 7/8 - - - 4/4 -
 7. นายอาษา สัตยุตม  7/8 - - - - -
 8. นายนพณัฏฐ หุตะเจริญ1 4/6 - - - - 1/1
 9. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์1 5/6 - - - - 1/1
 10. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ1 6/6 - - - - -
 11. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ2 4/6 - - - 3/3 -
 12. นายชวลิต อัตถศาสตร3 3/4 - 4/5 - - -
 13. นายธีระเมธ พกมณี 8/8 9/9 - - - -
 14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน 8/8 8/9 - - 4/4 -
15.  นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี4 1/2 - - - - -
16.  นายวิเชียร นาคสีนวล5 1/2 - - - - -
17.  นายเศวต สันตานนท6 2/3 - 4/4 1/1 - -

ราย ชื่อ กรรมการ 
ผู เขา รวม ประชุม

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร

การประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา
และกำหนด
คาตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

การประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
กรรมการ
ผูจัดการ

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

การเขา
รวมประชุม 
(รวม 8 ครั้ง)

การเขา
รวมประชุม 
(รวม 9 ครั้ง)

การเขา
รวมประชุม 

(รวม 10 ครั้ง)

การเขา
รวมประชุม 
(รวม 2 คร้ัง)

การเขา
รวมประชุม 
(รวม 4 ครั้ง)

การเขา
รวมประชุม 
(รวม 1 ครั้ง)
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กรรมการ ผู จัดการ
 ใน ป 2552 คณะ กรรมการ บริษัท ได ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ สรรหา President & CEO ของ บริษัท จึง ได มี มติ แตง ตั้ง 
กรรมการ เพ่ิม เติม เพ่ือ ดำเนนิ การ สรรหา President & CEO เปน คณะ กรรมการ เฉพาะ กจิ สำหรบั การ สรรหา President & CEO โดยท่ี 
ประชุม คณะ กรรมการ บริษทั คร้ัง ที ่5/2552 เม่ือ วนั ที ่11 สงิหาคม 2552 ภาย ใต ความ เห็น ชอบ ของ คณะ กรรมการ เฉพาะ กจิ สำหรับ การ 
สรรหา President & CEO ได มี มติ แตง ตั้ง นาย ธีร ะ เมธ พก มณี รักษา การ กรรมการ ผู จัดการ เขา ดำรง ตำแหนง เปน กรรมการ ผู จัดการ 
ของ บริษัท โดย ให มี ผล นับ ตั้งแต วัน ที่ 11 สิงหาคม 2552 เปนตน ไป

อำนาจ หนาที่ ของ กรรมการ ผู จัดการ
 ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 1/2544 เมื่อ วัน ที่ 14 กันยายน 2544 ภาย ใต ความ เห็น ชอบ ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได มี 
มติ มอบ อำนาจ ให แก กรรมการ ผู จดัการทำหนาท่ีในการบริหารจัดการกิจการใหเกิดประสทิธิภาพ และกระทำ การ แทน ใน นาม ของ บริษทั 
เชน การ ทำ นติิกรรม สัญญา ขอ ตกลง เอกสาร และ หลัก ฐาน ใดๆ ที่ บริษัท ทำ กับ บุคคล หรือ นิติ บุคคล ใดๆ พรอม ทั้ง มี การ กำหนด วงเงิน 
สำหรับ การ จัดหา วัสดุ เปนตน ทั้งนี้ การ มอบ อำนาจ ดัง กลาว จะ ไม เปนการ มอบ อำนาจ ที่ ทำให ผูรับ มอบ อำนาจ สามารถ อนุมัติ รายการ 
ซึ่ง ผูรับ มอบ อำนาจ หรือ บุคคล ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง มี สวน ได เสีย หรือ มี อำนาจ ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน ใน ลักษณะ อื่น กับ บริษัท

คณะ จัดการ 
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะ จัดการ มี จำนวน 5 ทาน ประกอบ ดวย
 (1) นาย ธีร ะ เมธ พก มณี กรรมการ ผู จัดการ เปน ประธาน
 (2) นาง มรกต กุล ธรรม โยธิน รอง กรรมการ ผู จัดการ เปน รอง ประธาน
 (3) นาย บัญชา ศรี สมา นุ วัตร ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งาน วิศวกรรม และ บริการ
 (4) นาย สุ เวช ช ออง ละ ออ  ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งานการ เงิน
 (5) นาง ลิ นิฐฎา สุขสม สถาน  ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งาน บริหาร และ พัฒนา องคกร 

คณะ จัดการ มีหนา ที่ พิจารณา เรื่อง ดัง ตอ ไป นี้
 1. พิจารณา กลั่น กรอง และ นำ เสนอ ขอ อนุมัติ คณะ กรรมการ บริษัท และ/หรือ คณะ กรรมการ บริหาร ใน เรื่อง
  - นโยบาย แผน งาน กลยุทธ และ งบ ประมาณ ประจำ ป
  - เร่ือง ที่ จะ ตอง ปฏิบัติ ตาม ระเบียบ บริษัท
  - เร่ือง ที่ มี ผล สำคัญ ตอ บริษัท
  - เร่ือง ที่ คณะ จัดการ เห็น สมควร ขอ อนุมัติ เปน ราย เรื่อง
  2. พิจารณา อนุมัติ การ ลงทุน และ กำหนด งบ ประมาณ ใน วงเงิน ไม เกิน 10 ลาน บาท
  3. พิจารณา อนุมัติ โครงสราง บริษัท ใน ระดับ ต่ำ กวา ผู บริหาร ระดับ สูง
  4. กำหนด หลัก การ และ วิธี ปฏิบัติ เกี่ยว กับ ผล ตอบแทน ตางๆ ของ พนักงาน ระดับ ต่ำ กวา ผู บริหาร ระดับ สูง
  5. ทบทวน การ ดำเนิน ธุรกิจ ทั้ง ที่ เปน ธุรกรรม ปกติ และ ที่ มิใช ธุรกรรม ปกติ ของ แตละ สาย งาน ธุรกิจ เปน ระ ยะๆ

ผู บริหาร บริษัท
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 ผู บริหาร บริษัท มี จำนวน 5 ทาน ประกอบ ดวย
 (1) นาย ธีร ะ เมธ พก มณี กรรมการ ผู จัดการ 
 (2) นาง มรกต กุล ธรรม โยธิน รอง กรรมการ ผู จัดการ 
 (3) นาย บัญชา ศรี สมา นุ วัตร ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งาน วิศวกรรม และ บริการ 
 (4) นาย สุ เวช ช ออง ละ ออ ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งานการ เงิน
 (5) นาง ลิ นิฐฎา สุขสม สถาน ผู ชวย กรรมการ ผู จัดการ สาย งาน บริหาร และ พัฒนา องคกร 

กระบวนการ สรรหา และ แตง ตั้ง กรรมการ 
 การ คัด เลือก บุคคล ที่ จะ ได รับ การ แตง ตั้ง ให ดำรง ตำแหนง กรรมการ บริษัท ดำเนิน การ ดังนี้

หมายเหตุ: 1. เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ของ บริษัท เม่ือ วัน ท่ี 24 เมษายน 2552 
   2. เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ของ บริษัท เม่ือ วัน ท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 
   3. เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ของ บริษัท เม่ือ วัน ท่ี 25 มิถุนายน 2552 
  4. ลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552
  5. พนจากการดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทตามวาระ
  6. ลาออกจากการดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัท เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552
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 องค ประกอบ และ การ แตง ตั้ง คณะ กรรมการ บริษัท ตาม ขอ บังคับ ของ บริษัท ให มี คณะกรรมการ บริษัท ไม นอย กวา 11 คน และ ไม 
เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมการ ไม นอย กวา กึ่ง หนึ่ง ของ จำนวน กรรมการ ทั้งหมด ตอง มี ถิ่น ที่ อยู ใน ประเทศไทย 
 คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน จะ เปน ผู พิจารณา และ เสนอ ชื่อ ผู ที่ ได รับ เลือก ตั้ง เปน กรรมการ ให คณะ กรรมการ 
บริษัท หรือ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน เปน ผู พิจารณา เลือก ตั้ง ให ดำรง ตำแหนง กรรมการ โดย ขอ บังคับ บริษัท กำหนด ให ที่ ประชุม ผู ถือ หุน เปน ผู แตง 
ตั้ง กรรมการ ตาม หลัก เกณฑ และ วิธี การ ดังนี้
 1.  ผู ถือ หุน คน หนึ่ง มี คะแนน เสียง เทากับ จำนวน หุน ที่ ตน ถือ อยู โดย ถือวา หนึ่ง หุน ตอ หนึ่ง เสียง
 2.  ผู ถือ หุน แตละ คน จะ ใช คะแนน เสียง ที่ มี อยู ทั้งหมด ตาม ขอ 1) เลือก ตั้ง บุคคล คน เดียว หรือ หลาย คน เปน กรรมการ ก็ได ใน กรณี ที่ 

เลือก ตั้ง บุคคล หลาย คน เปน กรรมการ จะ แบง คะแนน เสียง ให แก ผู ใด มาก นอย เพียง ใด ไม ได
 3.  บุคคล ซึ่ง ได รับ คะแนน เสียง สูงสุด ตาม ลำดับ ลง มา เปน ผู ได รับ การ เลือก ตั้ง เปน กรรมการ เทา จำนวน กรรมการ ที่ พึง จะ มี ใน กรณี 

ที่ บุคคล ซึ่ง ได รับ การ เลือก ต้ัง ใน ลำดับ ถัด ลง มา มี คะแนน เสียง เทา กัน เกิน จำนวน กรรมการ ที่ จะ พึง มี คัด เลือก โดย วิธี การ จับ ฉลาก 
เพ่ือ ให ได จำนวน กรรมการ ที่ จะ พึง มี

  ใน กรณ ีที ่ตำแหนง กรรมการ วาง ลง เพราะ เหต ุอืน่ นอกจาก ถงึ คราว ออก ตาม วาระ คณะ กรรมการ บริษทั อาจ เลือก บคุคล ใด บคุคล หน่ึง 
ซึง่ ม ีคณุสมบตั ิและ ไมม ีลกัษณะ ตอง หาม ตา มกฎ หมาย เขา เปน กรรมการ แทน ใน การ ประชมุ คณะ กรรมการ คราว ถดั ไป ดวย คะแนน เสียง 
ไม นอย กวา 3/4 ของ จำนวน กรรมการ ที่ ยัง เหลือ อยู เวน แต วาระ ของ กรรมการ ที่ พน จาก ตำแหนง จะ เหลือ นอย กวา 2 เดือน บุคคล ซึ่ง 
เขา เปน กรรมการ แทน ดัง กลาว จะ อยู ใน ตำแหนง กรรมการ ได เพียง เทา วาระ ที่ ยัง เหลือ อยู ของ กรรมการ ที่ ตน แทน
 ที ่ประชุม ผู ถอื หุน อาจ ลง มต ิให กรรมการ คน ใด ออก จาก ตำแหนง กอน ถงึ คราว ออก ตาม วาระ ได ดวย คะแนน เสยีง ไม นอย กวา 3/4 ของ 
จำนวน ผู ถอื หุน ซึง่ มา ประชมุ และ ม ีสทิธ ิออก เสยีง และ ม ีหุน นบั รวม กนั ได ไม นอย กวา กึง่ หนึง่ ของ จำนวน หุน ที ่ถอื โดย ผู ถอื หุน ทีม่า ประชุม 
และ มี สิทธิ ออก เสียง ใน การ ประชุม นั้น
 องค ประกอบ และ แตง ตัง้ คณะ กรรมการ บรหิาร คณะ กรรมการ บรษิทั เปน ผู แตง ตัง้ คณะ กรรมการ บรหิาร โดย แตง ตัง้ จาก กรรมการ 
บริษัท
 องค ประกอบ และ การ แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ คณะ กรรมการ บริษัท เปน ผู แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ โดย แตง ตั้ง 
จาก กรรมการ บริษัท และ เปน บุคคล ที่ มี คุณสมบัติ ครบ ถวน ตาม ประกาศ ของ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย
 องค ประกอบ และ การ แตง ตั้ง คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน คณะ กรรมการ บริษัท เปน ผู แตง ตั้ง คณะ กรรมการ 
สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน โดย แตง ตั้ง จาก กรรมการ บริษัท
 องค ประกอบ และ การ แตง ตัง้ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เส่ียง คณะ กรรมการ บริษทั เปน ผู แตง ตัง้ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เส่ียง 
โดย แตง ตั้ง จา กกรรมการ บริษัท
 องค ประกอบ และ การ แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ คณะ กรรมการ บริษัท เปน ผู แตง ตั้ง 
คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ โดย แตง ตั้ง จา กกรรมการ บริษัท
 กรรมการ ที ่เปน ตวัแทน ของ ผู ถอื หุน ราย ใหญ ประกอบ ดวย ตวัแทน จาก สำนักงาน พฒันา วทิยาศาสตร และ เทคโนโลย ีแหง ชาติ 2 ทาน 
ตัวแทน จาก บรษิัท ที โอ ที จำกัด(มหาชน) 2 ทาน และ ตัวแทน จาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 ทาน
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รายละเอียดโดยยอของกรรมการ

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
 ตำแหนง  ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร     

มหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร  
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program   

และ Director Certification Program 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เน็ตเบย จำกัด 
  2548-ปจจุบัน  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
  2547-2548 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
  2541-2547 ผูอำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
 ตำแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
   กรรมการตรวจสอบ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร สถาบันพัฒนบริหารศาสตร
   อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Director Certification Program 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2546-2547 รักษาการกรรมการผูจัดการใหญ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  2545-2546  รองกรรมการผูจัดการใหญอาวุโส บริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

3. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 ตำแหนง  กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง รองประธานกรรมการบริหาร
   ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก สาขา Digital Communications
   Imperial College University of London สหราชอาณาจักร
   อบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตร Director Certification Program 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2549-ปจจุบัน รองผูอำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
  2541-2549 ผูอำนวยการ ศูนยเทคโนโลยีอเิล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ

4. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
 ตำแหนง  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis
   Arizona State University สหรัฐอเมริกา
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2551-ปจจุบัน รองผูอำนวยการศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  2546-2550 หัวหนาภาควิชาพาณิชยศาสตร คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  2542-2546 รองคณบดีฝายวิจัย คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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5. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
 ตำแหนง  กรรมการ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน กรรมการบริหาร
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 0.07%
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขา Computer and Information Science
   Syracuse University สหรัฐอเมริกา
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2538-2551 รองกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารผลิตภัณฑและการตลาด    

บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

6. นายภัทรกร อักษรวรนารถ
 ตำแหนง  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2541-ปจจุบัน ที่ปรึกษาอิสระ ดาน MIS และระบบบัญชี
  2539-2540 ผูจัดการฝายบัญชี บริษัท คอสโม เนทมารท จำกัด  

7. นายอาษา สัตยุตม
 ตำแหนง   กรรมการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขา MBA (International Business And Management) 
   สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) 
 ประสบการณทำงาน 2550-2552  รองกรรมการผูจัดการใหญ สายงานขายและบริการลูกคา
    นครหลวง, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  2546-2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการบริการภูมิภาคที่ 3 (ภาคเหนือ) 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
  2546 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ดานปฏิบัติการนครหลวงที่ 2
    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)   

8. นายนพณัฏฐ หุตะเจริญ
 ตำแหนง   กรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  พัฒนบริหารศาสตร มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 ประสบการณทำงาน 2550-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
  2547-2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต)
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
  2547 ผูจัดการฝายบริหารความสัมพันธระหวางประเทศ
   บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
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9. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
 ตำแหนง   กรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขา วิชาวิศวกรรมไฟฟา 
   University of Miami สหรัฐอเมริกา
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน ต.ค.2552-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานธุรกิจโทรศัพท) 
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  2551-ก.ย.2552 รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานธุรกิจสื่อสารไรสาย)
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
  2550 รองกรรมการผูจัดการใหญ (สายงานธุรกิจซีดีเอ็มเอ)
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

10. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
 ตำแหนง   กรรมการ 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  M.Engineering (Electrical – Communications) Cornell University USA. 
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน ต.ค. 2552-ปจจุบัน ผูจัดการฝาย 10 ฝายโครงขายระหวางประเทศ
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  มิ.ย. 2551-ต.ค.2552 ผูจัดการฝาย 10 ฝายวิศวกรรมโครงขาย 
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  ต.ค. 2550 -มิ.ย.2551 ผูจัดการฝาย 10 ฝายวางแผนและวิศวกรรม
    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  มิ.ย. 2549-ต.ค.2550 ผูชวยผูจัดการฝาย 9 ฝายวางแผนและวิศวกรรม 
    และรักษาการในตำแหนงผูจัดการสวนวางแผนและวิศวกรรม
    เครือขายระหวางประเทศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

11. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
 ตำแหนง   กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเสี่ยง
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท 0.02%
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  วท.บ (เศรษฐศาสตร) สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร) สาขาวิชาเอก เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ 
   Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A 
   วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟา)สาขาวิชาเอก Data Communication 
   University of Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   และ Audit Committee Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2545-ปจจุบัน Chief Information Officer บริษัท ไทยสมารทคารด จำกัด
  2546-ปจจุบัน กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
    กลุมบริษัท ACAP Advisory Group
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12. นายชวลิต อัตถศาสตร
 ตำแหนง   กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray’s Inn, ประเทศอังกฤษ เนติบัณฑิตไทย 

นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2548-ปจจุบัน Managing Partner, บริษัท ชวลิต แอนด แอซโซซิเอทส จำกัด
   Managing Partner, บริษัท สำนักกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด

13. นายธีระเมธ พกมณี
 ตำแหนง  กรรมการ กรรมการบริหาร
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program   

และ Audit Committee Program 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน ส.ค.52-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2542-2546 ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
 ตำแหนง  กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร 

และรองกรรมการผูจัดการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท รอยละ 0.16
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขา MS in Computer Science
   University of Missouri Columbia สหรัฐอเมริกา 
   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   Company Secretary Programและ Effective Minutes Taking 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2542-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2551-ปจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จำกัด
  2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเน็ตเบย จำกัด 

* หมายเหตุ 1. สัดสวนการถือหุนในบริษัท เปนรอยละ ของทุนชำระแลว ณ วันท่ี 29 มกราคม 2553
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รายละเอียดโดยยอของผูบริหาร

1. นายธีระเมธ พกมณี
 ตำแหนง  กรรมการผูจัดการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program   

และ Audit Committee Program 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน ส.ค.52-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2542-2546 ผูอำนวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชกีลาง     

กระทรวงการคลัง

2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
 ตำแหนง  รองกรรมการผูจัดการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท รอยละ 0.16
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขา MS in Computer Science
   University of Missouri Columbia สหรัฐอเมริกา
   ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
   Company Secretary Programและ Effective Minutes Taking 
   จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 ประสบการณทำงาน 2542-ปจจุบัน รองกรรมการผูจัดการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน)
  2551 ประธานกรรมการ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จำกัด
  2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัทเน็ตเบย จำกัด 
  2540-2542 ผูจัดการทั่วไป บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด 

3. นายบัญชา ศรีสมานุวัตร
 ตำแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวิศวกรรมและบริการ
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท -
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
 ประสบการณทำงาน 2550-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวิศวกรรมและบริการ
   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2544-2550 ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวิศวกรรม 
   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2548-ปจจุบัน กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จำกัด
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  2541-2544 ผูอำนวยการฝายปฏิบัติการเครือขาย บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด 

4. นายสุเวชช อองละออ
 ตำแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท รอยละ 0.11
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโท สาขาบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   อบรมหลักสูตร Chief Financial Officer Certi cation Program 
   จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
 ประสบการณทำงาน 2544-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานการเงิน 
   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกดั (มหาชน)
  2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  2547-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท เน็ตเบย จำกัด
  2541-2544 ผูอำนวยการฝายการเงินและบัญชี บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด 

5.  นางลินิฐฎา สุขสมสถาน
 ตำแหนง  ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารและพัฒนาองคกร
 สัดสวนการถือหุนในบริษัท รอยละ 0.04
 ความสัมพันธทางครอบครัวระหวางผูบริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขา Computer Science
   California State University  สหรัฐอเมริกา
 ประสบการณทำงาน 2550-ปจจุบัน ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานบริหารและพัฒนาองคกร
   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2548-ปจจุบัน กรรมการ บริษัท แมนดาลา คอมมูนเิคชั่น จำกัด
  2545-2547 ผูอำนวยการ ฝายกิจการธุรกิจ Access
   บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
  2544 ผูอำนวยการ ฝายการตลาด บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

* หมายเหตุ 1. สัดสวนการถือหุนในบริษัท เปนรอยละ ของทุนชำระแลว ณ วันท่ี 29 มกราคม 2553
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ขอมูลการดำรงตำแหนงของผูบริหาร และผูมีอำนาจควบคุมในบริษัท

 ขอมูลการดำรงตำแหนงของผูบริหาร และผูมีอำนาจควบคุม ในบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทยอย 
และบริษัทรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552

 1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ C  C

 2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย D  

 3. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล D  

 4. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย D

 5. นายสหัส ตรีทิพยบุตร D  

 6. นายภัทรกร อักษรวรนารถ D

 7. นายอาษา สัตยุตม D  

 8. นายนพณัฏฐ หุตะเจริญ D

 9. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ D

 10. นายอนิรุทธ  หิรัญรักษ D

 11. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ D  

 12. นายชวลิต  อัตถศาสตร D  

 13. นายธีระเมธ พกมณี D, P

 14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน D, M C D

 15. นายบัญชา ศรีสมานุวัตร M P, D 

 16. นายสุเวชช อองละออ M D D

 17. นางลินิฐฎา สุขสมสถาน M D 

รายชื่อ
บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย บจก. แมนดาลา

คอมมูนิเคชั่น

บริษัทยอย

บจก. เน็ตเบย

บริษัทรวม

หมายเหตุ 1 : C = ประธานกรรมการ   P = กรรมการผูจัดการ 
    D = กรรมการ M = ผูบริหาร
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร

คา ตอบแทน ที่ เปน ตัว เงิน 
 ใน ป 2552 ที่ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน มี มติ อนุมัติ คา ตอบแทน ของ คณะ กรรมการ บริษัท รวม 14 ทาน ใน วงเงิน ไม เกิน 4.78 ลาน บาท 
แก คณะ กรรมการ บริษัท และ คณะ กรรมการ ชุด ยอย สำหรับ เปน คา เบี้ย ประชุม ซึ่ง ใน ป 2552 บริษัท ได จาย คา ตอบแทน สำหรับ เปน คา 
เบี้ย ประชุม ให แก คณะ กรรมการ บริษทั และ คณะ กรรมการ ชุด ยอย ทุก ชุดและคาตอบแทนอื่น รวม ทั้ง สิ้น 4.78 ลาน บาท
 ใน ป 2552 คา ตอบแทน รวม ของ ผู บริหาร รวม 5 ทาน เทากับ 9.94 ลาน บาท โดย เปน คา ตอบแทน ใน รูป แบบ เงิน เดือน และ 
คาตอบแทนอื่น

คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำป 2552

 1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
 2. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย*

 3. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล*

 4. ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย
 5. นายสหัส ตรีทิพยบุตร*

 6. นายภัทรกร อักษรวรนารถ
 7. นายอาษา สัตยุตม 
 8. นายนพณัฏฐ หุตะเจริญ

 9. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์*
 
10.  นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
 11. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
 12. นายชวลิต อัตถศาสตร*
 
13.  นายธีระเมธ พกมณี
 14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

 1. นายตฤณ ตัณฑเศรษฐี
 2. นายวิเชียร นาคสีนวล
 3. นายเศวต สันตานนท

ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหา 
และกำหนดคาตอบแทน กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรม
การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผูจัดการ
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน กรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ 
กรรมการ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ 
กรรมการ  กรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการ 
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง 
กรรมการบริหาร

กรรมการ (ลาออก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2552)
กรรมการ (ออกตามวาระ)
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 
(ลาออก เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552) 

300,000.-
240,000.-

240,000.-

240,000.-
240,000.-

240,000.-
240,000.-
158,000.-

160,000.-

160,000.-
200,000.-
120,000.-

262,500.-
240,000.-

40,000.-
82,000.-

100,000.-

87,500.-
182,500.-

161,250.-

150,000.-
120,000.-

40,000.-
-

10,000.-

30,000.-

-
30,000.-
80,000.-

70,000.-
100,000.-

-
-

60,000.-

คาตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
 (บาท) ตอป

คาตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม

คณะกรรมการบริษัท 
 (บาท) ตอป

คาตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดยอย
(บาท) ตอป

คาตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดยอย
(บาท) ตอป

รายชื่อคณะกรรมการ / ตำแหนง

รายชื่อคณะกรรมการ / ตำแหนง

กรรมการลาออกระหวางป 2552

หมายเหตุ: * กรรมการทานดังกลาวไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการเฉพาะกิจสำหรับการสรรหา President & CEO
   เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 และสิ้นสุดหนาที่เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 
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รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รายงาน การ ปฏิบัติ ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี
 คณะ กรรมการ บริษทัตระหนกั และ ให ความ สำคญั กบั การ บริหาร งาน โดย ยดึ มัน่ ใน ความ ซือ่สัตย และ ความ โปรงใส ใน ขอมูล ที ่สามารถ 
เปด เผย ได และ ยึด มั่น ใน คุณคา หลัก ของ องคกร เพ่ือ ใช เปน หลัก ใน การ บริหาร จัดการ และ การ เสริม สราง องคกร ให มี ระบบ การ บริหาร 
ที่ มี ประสิทธิภาพ โดยที่ ผาน มา คณะ กรรมการ บริษัท ได ยึด มั่น ใน ขอ พึง ปฏิบัติ สำหรับ กรรมการ บริษัท จด ทะเบียน ตาม แนวทาง ของ 
ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย ภาย ใต นโยบาย เกี่ยว กับ การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี
 เพ่ือ ให ม ีการนำ นโยบาย ไป สู การ ปฏบิตั ิอยาง เปน รปู ธรรม คณะ กรรมการ บรษิทั จงึ ได นำ แนวทาง การ บรหิาร งาน ดวย การ กำกบั ดแูล 
กจิการ ที ่ด ีกำหนด ไว ใน วสิยั ทศัน ภารกิจ และ นโยบาย ของ ไอ เน็ต เพ่ือ ให เปน กลไก สำคัญ ที ่ผลัก ดนั ให เกิด การ ม ีสวน รวม ใน การ ปฏิบตั ิตาม 
หลัก การ ดัง กลาว และ ติดตาม กำกับ ดูแล ปรับปรุง ถายทอด นโยบาย การ บริหาร จาก ผู บริหาร ระดับ สูง สู บุคลากร ทุก ทาน ของ องคกร และ 
สง ผล ให รับ ทราบ ปญหา ท่ี เกิด ข้ึน ภายใน องคกร รวม ถึง ประเมิน ผล การ ดำเนิน งาน ของ ไอ เน็ต ให บรรลุ ผล สำเร็จ ตาม ท่ี ต้ัง เปา หมาย ไว
 ใน ป 2552 ไอเน็ตได ดำเนิน การ ตาม แนว ปฏิบัติ ของ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย ดังนี้

1. สิทธิ ของ ผู ถือ หุน
 คณะ กรรมการ บริษัท ได ให ความ สำคัญ ตอ สิทธิ และ มี ความ เทา เทียม กัน ของ ผู ถือ หุน โดย ได กำหนด ไว ใน นโยบาย การ กำกับ ดูแล 
กิจการ ที่ ดี อยาง ชัดเจน ถึง สิทธิ ขั้น พื้น ฐาน เทา เทียม กัน ซึ่ง ไดแก สิทธิ ใน การ รับ สารสนเทศ ที่ เพียง พอ ทัน เวลา ทัน เหตุการณ และ ใน รูป 
แบบ ที่ เหมาะ สม ตอ การ ตัดสิน ใจ สิทธิ ใน การ ได รับ ใบหุน และ สิทธิ ใน การ โอน หุน

1.1 การ เปด เผย ขอมูล
 คณะ กรรมการ บริษัทได ตระหนัก ถึง การ เปด เผย ขอมูล และ สารสนเทศ ที่ สำคัญ ขอ งบ ริษัทฯ อยาง มี คุณภาพ โดย เปน ขอมูล ที่ ถูก ตอง 
ครบ ถวน เพียง พอ เปน ปจจุบัน ทัน เวลา โปรงใส สามารถ ตรวจ สอบ ได และ ที่ สำคัญ คือ การ เขา ถึง ผู ถือ หุน ทุก ราย อยาง เทา เทียม กัน 
 ใน ป 2552 ไอ เน็ตได ทำการ เปด เผย สารสนเทศ ตาม ขอ กำหนด ของ ตลาด หลัก ทรัพยฯ เกี่ยว กับ การ เปด เผย สารสนเทศ ของ บริษัท 
จด ทะเบียน อยาง ครบ ถวน ภายใน ระยะ เวลา ที่ กำหนด โดย นำ สง เอกสาร สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด หลัก ทรัพยฯ รวม ทั้ง รายงาน ผาน 
ระบบ สื่อ อิเล็กทรอนิกส (ระบบ ELCID) ของ ตลาด หลัก ทรัพยฯ โดย เปนการ เปด เผย ขอมูล ประเภท สารสนเทศ ที่ ตอง รายงาน ตาม รอบ 
ระยะ เวลา บัญชี (Periodic Reports) เชน งบ การ เงิน ประจำ ป งบ การ เงิน ราย ไตรมาส รายงาน ประจำ ป แบบ แสดง รายการ ขอมูล 
ประจำ ป เปนตน รวม ทั้ง ประเภท สารสนเทศ สำคัญ ตาม เหตุการณ ตางๆ (Non-Periodic Reports) เชน กำหนด วัน เวลา และ สถาน 
ที ่ประชมุ สามัญ ผู ถอื หุน ประจำ ป รวม ถงึ ระเบยีบวาระ การ ประชมุ และ วนั กำหนด ราย ชือ่ ผู ถอื หุน ที ่ม ีสทิธิ ใน การ เขา รวม ประชมุ (Record 
Date) และ วัน รวบรวม ราย ชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลัก ทรัพยฯ โดย วิธี ปด สมุด ทะเบียน พัก การ โอน หุน การ จาย เงินปนผล และ 
วัน กำหนด ราย ชื่อ ผู ถือ หุน ที่ มี รับ เงินปนผล (Record Date) และ วัน รวบรวม ราย ชื่อ ตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลัก ทรัพยฯ โดย วิธี 
ปด สมุด ทะเบียน พัก การ โอน หุน แจง มติ ที่ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป การ แตง ตั้ง กรรมการ ตรวจ สอบ และ กรรมการ อิสระ เปนตน
 ใน รอบ ป ที่ ผาน มา ไอ เน็ต ได ปฏิบัติ ตาม ขอ กำหนด ใน การ เปด เผย สารสนเทศ อยาง ถูก ตอง มา โดย ตลอด และ ไมเคยถูก ลงโทษ กรณี 
ไอ เน็ต ไม นำ สง หรือ นำ สง รายงาน ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด ลาชา แต อยาง ใด 
 คณะ กรรมการ บริษทั และ ฝาย บริหาร ได ให ความ สำคญั อยาง มาก กบั การ ปฏิบตั ิและ การก ระ ทำ ใดๆ ที ่จะ ตอง ไม เปนการ จำกัด โอกาส 
ของ ผู ถอื หุน ใน การ ศกึษา สารสนเทศ ของ ไอ เนต็ ยิง่ ไป กวา นัน้ ไอ เนต็ ได พยายาม ที ่จะ จดั ให ม ีชอง ทางใน การ สือ่สาร กบั ผู ถอื หุน รวม ถงึ นกั 
ลงทุน ผู สนใจ ทั่วไป และ สาธารณชน เพื่อ ให สามารถ เขา ถึง ขอมูล ของ ไอ เน็ต ได อยาง สะดวก และ ทั่ว ถึง เปน ปจจุบัน โดย ไอ เน็ต ได จัด 
ให มี เว็บไซต (www.inet.co.th/invest) เผย แพร ขอมูล ทั้ง ภาษา ไทย และ ภาษา อังกฤษ โดย จัด รวบรวม ขอมูล ไว เปน หมวด หมู สะดวก ตอ 
การ สืบคน ขอมูล และ งาย ตอ การ ติดตอ สื่อสาร กับ ทาง ไอ เน็ต

1.2 การ จัด ประชุม ผู ถือ หุน
 ไอ เน็ต กำหนด ให มี การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ป ละ ครั้ง ภายใน เวลา ไม เกิน 4 เดือน นับ ตั้งแต วัน สิ้น สุด ของ รอบ บัญชี ของ ไอ เน็ต และ 
จดั กระบวนการ ประชมุ ผู ถอื หุน ที ่สนับสนนุ ให ผู ถอื หุน ได สทิธ ิเทา เทียม กนั ทกุ ราย คณะ กรรมการ บริษทั ได ให ความ สำคญั และ เคารพ สทิธิ 
ของ ผู ถอื หุน โดย การ สง เสรมิ ผู ถอื หุน เขา รวม ประชมุ ผู ถอื หุน เพ่ือ ที ่ผู ถอื หุน ซึง่ เปน เจาของ กจิการ จะ ได ม ีโอกาส รบั รู ผล การ ดำเนนิ งาน ของ 
ไอ เน็ต มี สวน รวม ใน การ ตัดสิน ใจ ใน เรื่อง สำคัญ ของ ไอ เน็ต รวม ทั้ง ตรวจ สอบ การ ดำเนิน งาน ของ คณะ กรรมการ บริษัท และ ฝาย บริหาร 
ไอ เน็ตได จัด ให มี การ ประชุม ผู ถือ หุน ให เปน ไป ตาม กฎหมาย และ ตาม แนวทาง ใน คูมือ AGM Checklist ที่ จัด ทำ ขึ้น โดย สมาคม สง เสริม 
ผู ลงทุน ไทย สมาคม บริษัท จด ทะเบียน และ สำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง คณะ กรรมการ บริษัท และ ฝาย บริหาร ถือ เปน หนาที่ และ ความ รับ ผิด 
ชอบ ที่ ตอง ดำเนิน การ ดวย ความ โปรงใส ชอบ ธรรม และ เปน ประโยชน ตอ ผู ถือ หุน และ ผู เกี่ยวของ ทุก ฝาย 
 ใน ป 2552 ไอ เน็ต ได จัดการ ประชุม ผู ถือ หุน 1 ครั้ง คือ "การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552" ใน วัน ศุกร ที่ 24 เมษายน 2552 
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เวลา 9.00น. ณ หอง ประชุม INET Hall ชั้น ไอที อาคาร ไทย ซัมมิท ทาวเวอร เลข ที่ 1768 ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม แขวง บางกะป เขต 
หวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง มี ระบบ ขนสง มวลชน ที่ ผู ถือ หุน สามารถ ใช ใน การ เดิน ทาง ไป เขา รวม ประชุม ได อยาง สะดวก โดย ไอ เน็ต 
ได จัด สิ่ง อำนวย ความ สะดวก สำหรับ การ ประชุม ไว อยาง ครบ ครัน ไดแก โสต ทัศนูปกรณ ที่ ใช ใน การนำ เสนอ เรื่อง ตอ ที่ ประชุม ระบบ 
คอมพิวเตอร และ Barcode ที่ ใช ใน การ ลง ทะเบียน เขา รวม ประชุม และ การ นับ คะแนน เสียง ทำให เกิด ความ สะดวก รวดเร็ว และ การ 
นับ คะแนน เสียง อยาง แมนยำ โปรงใส และ สามารถ ตรวจ สอบ ได
 ไอ เน็ตเปด ให มี การ ลง ทะเบียน เขา รวม การ ประชุม ตั้งแต เวลา 7.00 น. กอน เวลา เริ่ม ประชุม เปน เวลา 2 ชั่วโมง และ ผู ถือ หุน ที่ เดิน 
ทาง มา ภาย หลัง สามารถ ลง ทะเบียน เขา รวม ประชุม ได อยาง ตอ เน่ือง จนถึง เวลา เลิก ประชุม โดย ใน การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 
2552 เมื่อ เร่ิม การประชุมปราก ฎ วา มี ผู ลง ทะเบียน เขา รวม ประชุม จำนวน 38 ราย และ หลัง จาก นั้น มี ผู ถือ หุน ทยอย มา ลง ทะเบียน เพื่อ 
เขา รวม ประชุม เพ่ิม ขึ้น อีก จน กระทั่ง เวลา เลิก การ ประชุม จำนวน ผู ถือ หุน ที่มา ประชุม ทั้งหมด ได เพิ่ม ขึ้น รวมเปนทั้งสิ้น 52 ราย สำหรับ 
การ ตรวจ สอบ เอกสาร หลกั ฐาน การ แสดง ตน เพือ่ เขา รวม ประชมุ นัน้ ไอ เนต็ได มอบ หมาย ให นติกิร เปน ผู ตรวจ สอบ ตาม ขัน้ ตอน ที ่พงึ ปฏบิตั ิ
และ เปน ไป ตาม ราย ละเอียด ที่ ได แจง ตอ ผู ถือ หุน พรอม กับ หนังสือ นัด ประชุม 
 ใน การ ประชุม คราว ดัง กลาว มี กรรมการ ที่ เขา รวม ประชุม รวม 9 ทาน เนื่องจาก ประธาน กรรมการ ติด ภารกิจ สำคัญ ตาง ประเทศ จึง 
ได มอบ หมาย ให รอง ประธาน กรรมการ ทำ หนาที่ ประธาน ใน ที่ ประชุม ตาม ขอ บังคับ ของ ไอ เน็ต อยางไร ก็ตาม ประธาน กรรมการ ชุด ยอย 
ทกุ คณะ เขา รวม ประชมุ ดวย พรอม ฝาย บริหาร ของ ไอ เน็ต ที ่ได เขา รวม ใน การ ประชมุ ครบ ทกุ คน ผู สอบ บญัชี และ ที ่ปรึกษา กฎหมาย ของ 
ไอ เน็ต เพื่อ ให ขอมูล เพิ่ม เติม และ รวม ตอบ ขอ ซัก ถาม ใน ราย ละเอียด แก ที่ ประชุม 
 1.2.1 กอน การ ประชุม
 ไอ เนต็ได เผย แพร ขอมูล ที ่เกีย่วของ สำหรบั การ ตดัสิน ใจ ใน ที ่ประชมุ แก ผู ถอื หุน เปนการ ลวง หนา อยาง เพยีง พอ และ ทนั เวลา กลาว คอื 
หลัง จาก ที่ คณะ กรรมการ บริษัท มี มติ เรียก ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 ไอ เน็ตได แจง กำหนด วัน เวลา สถาน ที่ ประชุม และ 
ระเบียบวาระ การ ประชุม พรอม ขอมูล ที่ เกี่ยวของ และ ความ เห็น ของ คณะ กรรมการ บริษัท ใน แตละ เรื่อง ที่ เสนอ ตอ ที่ ประชุม ให ผู ถือ หุน 
รับ ทราบ โดย ผาน ชอง ทาง ของ ตลาด หลัก ทรัพยฯ (ระบบ ELCID) กอน เวลา 9.00น. ใน วัน ทำการ ถัด จาก วัน ที่ คณะ กรรมการ บริษัท มี 
มติ 
 หนังสือ เชิญ ประชมุ ได ระบ ุราย ละเอยีด วาระ การ ประชมุ พรอม ความ เห็น ของ คณะ กรรมการ บริษทั ราย ละเอยีด ของ เร่ือง เพ่ือ พจิารณา 
เหตุผล จำเปน ผลก ระ ทบ ทั้ง ดาน บวก และ ลบ ใน แตละ วาระ หนังสือ มอบ ฉันทะ และ ราย ชื่อ ของ กรรมการ อิสระ เพื่อ ให ผู ถือ หุน สามารถ 
เลือก ที่ จะ มอบ ฉันทะ ให เขา ประชุม แทน ได รวม ทั้ง สง แผนที่ แสดง สถาน ที่ ประชุม แก ผู ถือ หุน ลวง หนา 14 วัน กอน การ ประชุม และ ได 
โฆษณา บอก กลาว นัด ประชุม ใน หนังสือพิมพ ราย วัน ภาษา ไทย ติดตอ กัน ไม นอย กวา 3 วัน และ กอน วัน ประชุม ไม นอย กวา 3 วัน เพื่อ 
บอก กลาว เรียก ประชุม ผู ถือ หุน เปนการ ลวง หนา 
 ทั้งน้ี ไอ เน็ตเปด โอกาส ให ผู ถือ หุน มี เวลา ศึกษา ขอมูล ประกอบ การ ประชุม เปน เวลา ลวง หนา อยาง เพียง พอ โดย ได เผย แพร หนังสือ 
นัด ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 และ เอกสาร ประกอบ ทั้ง ชุด ซึ่ง เหมือน กับ ขอมูล ที่ ไอ เน็ต จัด สง ให ผู ถือ หุน ใน รูป แบบ เอกสาร ดัง 
กลาว แลว ขาง ตน ไว บน เว็บไซต ของ บริษัท ลวง หนา 1 เดือน กอน วัน ประ ชุมฯ นอกจาก นี้ ไอ เน็ตได มอบ ให บริษัท ศูนย รับ ฝาก หลัก ทรัพย 
(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง เปน นาย ทะเบียน หุน ของ ไอ เน็ต เปน ผู ดำเนิน การ จัด สง เอกสาร นัด ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 ให แก 
ผู ถือ หุน เมื่อ วัน ที่ 8เมษายน 2552 ซึ่ง เปน ไป ตาม ที่ กฎหมาย กำหนด ให บริษัท จด ทะเบียน จัด สง หนังสือ นัด ประชุม ให แก ผู ถือ หุน เปนการ 
ลวง หนา อยาง นอย 14 วัน กอน วัน ประชุม
 ใน การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 ไอ เน็ตได นำ แนวทาง ปฏิบัติ ที่ เสนอ แนะ โดย ตลาด หลัก ทรัพยฯ ที่ สง เสริม ให บริษัท จด 
ทะเบียน เปด โอกาส ให ผู ถือ หุน สวน นอย เสนอ เร่ือง คณะ กรรมการ บริษัท พิจารณา บรรจุ ใน ระเบียบวาระ การ ประชุม รวม ทั้ง เสนอ ชื่อ 
บุคคล ที่ มี คุณสมบัติ เหมาะ สม เขา ดำรง ตำแหนง กรรมการ ของบริษัท โดย ไอ เน็ต ได ประกาศ เชิญ ชวน ผู ถือ หุน ผาน ทาง ชอง ทาง ระบบ 
ELCID และ บน เว็บไซต ของ ไอ เน็ต ระบุ ราย ละเอียด หลัก เกณฑ วิธี การ กระบวนการ ใน การ พิจารณา และ ชอง ทางการ เสนอ เรื่อง ไว 
อยาง ชัดเจน โดย ให เวลา ผู ถือ หุน พิจารณา ระหวาง วัน ที่ 2 กุมภาพันธ 2552 ถึง วัน ที่ 15 กุมภาพันธ 2552 ซึ่ง ปราก ฎ วา ไมมี ผู เสนอ ชื่อ 
บุคคล เปน กรรมการ และ มี ผู เสนอ ระเบียบวาระ การ ประชุม 1 ราย โดย เปน เรื่อง ที่ คณะ กรรมการ บริษัท ได บรรจุ อยู ใน วาระ การ ประชุม 
อยู แลว นอกจาก น้ี คณะ กรรมการ บริษทั ยงั เปด โอกาส ให สอบถาม หรือ ขอ ขอมูล เพ่ิม เติม ใน เร่ือง ที ่ได บรรจ ุไว ใน ระเบยีบ การ ประชมุ และ/
หรอื เสนอ แนะ ขอคดิ เหน็ อืน่ ใด ที ่เปน ประโยชน ตอ การ ดำเนิน ธรุกจิ ของ ไอ เนต็ เปนการ ลวง หนา กอน วนั ประชมุ เพือ่ ที ่ไอ เนต็ จะ ได ชีแ้จง 
ราย ละเอียด หรือ ให ขอมูล เพิ่ม เติม ใน ที่ ประชุม ตอ ไป 
 1.2.2 ระหวาง การ ประชุม
 ใน การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 ประธาน ที่ ประชุม ได แจง องค ประชุม แนะนำ กรรมการบริษัท ฝาย บริหาร ผู สอบ บัญชี 
ที่ เขา รวม ใน การ ประชุม ตอ จาก นั้น ได  แจง ให ที่ ประชุม ทราบ วธิี ปฏิบัติ ใน การ ออก เสียง ลง คะแนน ให เปน ไป ตาม ขอ พึง ปฏิบัติ สำหรับ การ 
จัด ประชุม ผู ถือ หุน ของ บริษัท จด ทะเบียน ของ ตลาด หลัก ทรัพยฯ รวม ถึง วิธี ลง คะแนน เสียง ที่ ไอ เน็ต จัด ให มี บัตร ลง คะแนน ใน ทุก เร่ือง ที่ 
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เสนอ ตอ ที่ ประชุม ซึ่ง ผู เขา รวม ประชุม ได รับ เมื่อ ลง ทะเบียน เขา รวม ประชุม โดย ไอ เน็ตได ใช ระบบ คอมพิวเตอร และ Barcode ใน การ 
ชวย นับ คะแนน เสียง 
 ใน ระหวาง การ ประชุม ประธาน ที่ ประชุม ทำ หนาที่ ดำเนิน การ ประชุม ไป ตาม ลำดับ ที่ แจง ไว ใน ระเบียบวาระ การ ประชุม โดย เมื่อ  
มี การ ให ขอมูล ตาม ระเบียบวาระ แลว ประธาน ที่ ประชุม จะ เปด โอกาส ให ผู เขา รวม ประชุม ทุก ราย แสดง ความ เห็น ขอ เสนอ แนะ ถาม 
คำถาม ใน แตละ วาระ และ ให เวลา อภิปราย อยาง เหมาะ สม เพียง พอ จาก นั้น ฝาย บริหาร จะ ตอบ ขอ ซัก ถาม อยาง ชัดเจน ตรง ประเด็น 
และ ให ความ สำคัญ กับ ทุก คำถาม แลว จึง ให ผู ถือ หุน ลง มติ ใน เรื่อง ที่ พิจารณา ซึ่ง ประธาน ที่ ประชุม ได แจง ผล การ ออก เสียง ใน แตละ เรื่อง 
ให ที่ ประชุม ทราบ โดย แยก เปน "เห็น ดวย" "ไม เห็น ดวย" และ"งด ออก เสียง" ทั้งนี้ เมื่อ มี การ ลง มติ ใน แตละ วาระ นั้น ไอ เน็ต ได กำหนด 
ให ใช บัตร ลง คะแนน เสียง สำหรับ ผู เขา รวม ประชุม ทุก ราย โดย ใช ระบบ คอมพิวเตอร ชวย อำนวย ความ สะดวก ใน การ ประมวล ผล การ ลง 
คะแนน เสียง การ พิจารณา เลือก ตั้ง กรรมการ และ การ พิจารณา อนุมัติ กำหนด คา ตอบแทน กรรมการ ได มี การนำ เสนอ ตอ ที่ ประชุม เพื่อ 
พิจารณา ลง มติ แยก จาก กัน และ ใน การ เลือก ตั้ง กรรมการ กำหนด ให มี การ ลง มติ เปน ราย คน ซึ่ง รวม ระยะ เวลา การ ประชุม ประมาณ
2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ใน การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 มี ผู แทน จาก สมาคม สง เสริม ผู ลงทุน ไทยเขา รวม ประชุม ดวย ได กำหนดการ 
ประชุม เวลา 9.00 น. และ เลิก ประชุม ประมาณ 11.00 น. 
 1.2.3 หลัง การ ประชุม
 ไอ เน็ตได แจง มต ิที ่ประชุม สามัญ ผู ถอื หุน ประจำ ป 2552 โดย ระบ ุผล การ ออก เสียง ลง คะแนน ใน แตละ เร่ือง แยก ประเภท คะแนน เสียง 
"เหน็ ดวย" "ไม เหน็ ดวย" และ"งด ออก เสยีง" พรอม แสดง สดัสวน คะแนน เสยีง แตละ ประเภท ผาน ทาง ระบบ สือ่ อเิลก็ทรอนิกส ของ ตลาด 
หลัก ทรัพยฯ (ระบบ ELCID) ภาย หลัง จาก การ ประชุม เสร็จ สิ้น ใน วัน ทำการ ถัด จาก วัน ประชุม กอน 9.00 น.
 การ จัด ทำ รายงาน การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 ได มี การ จัด ทำ เปน ลาย ลักษณ อักษร โดย บันทึก สาระ สำคัญ ของ แตละ 
เรือ่ง ที ่เสนอ ตอ ที ่ประชุม สรปุ ประเด็น สำคัญ ของ ขอ ซกั ถาม ของ ผู ถอื หุน และ คำ ชีแ้จง ของ คณะ กรรมการ บรษิทั และ ฝาย บรหิาร ขอ เสนอ 
แนะ และ ขอคดิ เหน็ เพิม่ เตมิ ของ ที ่ประชมุ รวม ทัง้ มต ิที ่ประชมุ พรอม คะแนน เสยีง แตละ ประเภท และ สดัสวน คะแนน เสยีง ของ แตละ เรือ่ง 
ไว อยาง ชัดเจน และ ครบ ถวน โดย ไอ เน็ตได นำ สง รายงาน การ ประชุม ที่ จัด ทำ แลว เสร็จ ลง นาม รับรอง โดย ประธาน ที่ ประชุม สง ให ตลาด 
หลัก ทรัพยฯ สำนักงาน ก.ล.ต. และ นาย ทะเบียน (กรม พัฒนา ธุรกิจ การ คา) เพื่อ เปน เอกสาร ตรวจ สอบ และ อางอิง พรอม กับ เผย แพร 
บน เว็บไซต ของ ไอ เน็ต ภายใน กำหนด 14 วัน นับ จาก วัน ประชุม ผู ถือ หุน 

2. การ ปฏิบัติ ตอ ผู ถือ หุน อยาง เทา เทียม กัน
 คณะ กรรมการ บริษัท และ ฝาย บริหาร ได ยึดถือ หลัก การ ปฏิบัติ ตอ ผู ถือ หุน ทุก ราย อยาง เทา เทียม กัน ทุก ราย ไม วา จะ เปน ผู ถือ หุน ราย 
ใหญ ราย ยอย ผู ถอื หุน ชาว ไทย และ ผู ถอื หุน ชาว ตาง ชาติ ตาม ที ่ได กำหนด นโยบาย เกีย่ว กบั การ ดำเนิน ดแูล กจิการ ที ่ด ีอยาง ชดัเจน ถงึ สทิธ ิ
ขั้น พื้น ฐาน เทา เทียม กัน เนื่องจาก เห็น วา เปน สิ่ง ที่ มี ความ สำคัญ และ จำเปน ตอ การ ดำเนิน ธุรกิจ ให มี การ เจริญ เติบโต อยาง ยั่งยืน โดย ให 
ความ สำคัญ ตอ สิทธิ และ มี ความ เทา เทียม กัน ของ ผู ถือ หุน ซึ่ง ไดแก สิทธิ ใน การ ได รับ สารสนเทศ ที่ เพียง พอ ทัน เวลา ทัน เหตุการณ และ 
ใน รูป แบบ ที่ เหมาะ สม ตอ การ ตัดสิน ใจ สิทธิ ใน การ ได รับ ใบหุน และ สิทธิ ใน การ โอน หุน 
 เน่ืองจาก ผู ถือ หุน ใน ฐานะ มี สวน รวม เปน เจาของ กิจการ ตาม สัดสวน การ ถือ หุน ใน ไอ เน็ต จึง มี สิทธิ ได รับ การ จาย เงินปนผล ตาม ผล 
ประกอบ การ ของ ไอ เน็ต มา โดย ตลอด และ ไอ เน็ต ได จาย เงินปนผล ประจำป 2551 เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม 2552 ใน อัตรา หุน ละ 0.05 บาท 
 ใน การ ดำเนนิ การ เพ่ือ ให ผู ถอื หุน ได รบั สทิธิ ขัน้ พืน้ ฐาน ใน การ ได รบั ขอมูล ขาวสาร ของ กจิการ อยาง เทา เทียม กนั นัน้ นอก เหนอื จาก การ 
ปฏบิตั ิตาม ขอ กำหนด เกีย่ว กบั การ เปด เผย ขอมลู และ สารสนเทศ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด หลกั ทรพัยฯ ไอ เนต็ได เพิม่ ชอง ทางการ 
เขา ถึง ของ ขอมูล ของ ไอ เน็ต ทาง เว็บไซต ของ ไอ เน็ต ซึ่ง ไดัจัด ให มี การนำ เสนอ ขอมูล ทั้ง ภาษา ไทย และ ภาษา อังกฤษ ที่ ได ปรับปรุง ให เปน 
ปจจุบัน เสมอ 
 นอกจาก นี้ ใน การ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2552 เพ่ือ รักษา สิทธิ ของ ผู ถือ หุน ที่ ไม สะดวก เขา รวม ประชุม ดวย ตนเอง ไอ เน็ต 
ได จดั ทำ แบบ หนงัสอื มอบ ฉนัทะ เขา ประชมุ ผู ถอื หุน โดย ผู ถอื หุน สามารถ มอบ ฉนัทะ ให ผู อืน่ หรอื กรรมการ อสิระ ของ ไอ เนต็ ซึง่ ไอ เน็ต จะ 
ระบุ ราย ชือ่ ไว ใน หนังสือ มอบ ฉนัทะ ตาม แบบ ที ่กระทรวง พาณิชย กำหนด เพ่ือ ให เปน ผู เขา รวม ประชุม และ ออก เสียง ลง มติ แทน ผู ถอื หุน ได 
โดย ไมมี เง่ือนไข ราย ละเอียด และ ขั้น ตอน ตางๆ ได เปด เผย บน เว็บไซต ของ ไอ เน็ต ลวง หนา กอน วัน ประชุม 30 วัน โดย ผู ถือ หุน สามารถ 
สอบถาม ได ทั้ง ทาง โทรศัพท หรือ ชอง ทา งอื่นๆ 
 การ เปด โอกาส ให ผู ถือ หุน สวน นอย เสนอ เรื่อง เพื่อ คณะ กรรมการ บริษัท พิจารณา บรรจุ ใน ระเบียบวาระ การ ประชมุ ผู ถือ หุน รวม ทั้ง 
เสนอ ชื่อ บุคคล เพ่ือ เปน กรรมการ บริษัท เปนการ ลวง หนา นับ เปน มาตรการ หนึ่ง ใน การ ปฏิบัติ ตอ ผู ถือ หุน อยาง เทา เทียม กัน 
 คณะ กรรมการ บริษัทให ความ สำคัญ ใน การ กำหนด มาตรการ ปองกัน กรณี กรรมการ หรือ ผู บริหารบริษัท ใช ขอมูล ภายใน เพ่ือ หา ผล 
ประโยชน ให แก ตนเอง หรือ ผู อื่น ใน ทาง มิ ชอบ ซึ่ง เปนการ เอา เปรียบ ผู ถือ หุน โดย คณะ กรรมการบริษัทได กำหนด แนวทาง ใน การ รักษา 
ความ ลับ คำ สั่ง ที่ เปน ลาย ลักษณ อักษร และ ถือ ปฏิบัติ โดย กรรมการบริษัท ผู บริหารบริษัท พนักงาน มา แลว ตั้งแต ป 2544 
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3. บทบาท ของ ผู มี สวน ได เสีย
 ไอ เนต็ได ให ความ สำคัญ ใน การ ดแูล และ คำนึง ถงึ ผู ม ีสวน ได เสยี ทกุ กลุม ทัง้ ภายใน และ ภายนอก บรษิทั ตัง้แต สงัคม ผู ถอื หุน ลกูคา คู 
คา และ พนักงาน รวม ถงึ ความ รบั ผดิ ชอบ ตอ สิง่ แวดลอม โดย คณะ กรรมการ บริษทัได กำหนด นโยบาย และ จดั ทำ ประกาศ หลัก การ กำกับ 
ดูแล กิจการ ท่ี ดี ของ ไอ เน็ต และจรรยา บรรณ (Code of Conduct) ใน ป 2544 เพ่ือ เปน แนวทาง ปฏิบัติ ตอ ผู มี สวน ได เสีย เปน ลาย ลักษณ 
อักษร โดย ครอบคลุม ถึง เร่ือง ตางๆ อาทิ เชน นโยบาย เก่ียว กับ คณะ กรรมการ บริษัท นโยบาย การ บริหาร ทรัพยากร บุคคล และ จรรยา บรรณ 
พนักงาน นโยบาย เก่ียว กับ ผล ประโยชน ขัด กัน นโยบาย เก่ียว กับ การ ควบคุม ภายใน จรรยา บรรณ ของ การ จัดหา นโยบาย เก่ียว กับ รายการ 
ทางการ บัญชี และ การ เงิน นโยบาย เก่ียว กับ การ สนับสนุน กิจกรรม สาธารณะ นโยบาย เก่ียว กับ ความ ลับ ของ ไอ เน็ต นโยบาย เก่ียว กับ การ ซ้ือ 
ขาย หลัก ทรัพย เปนตน ซ่ึง กรรมการ ผู บริหาร และ พนักงาน ทุก คน รับ ทราบ และ ยึดถือ ปฏิบัติ อยาง เครงครัด มา โดย ตลอด

3.1 การ ปฏิบัติ ตอ ผู มี สวน ได เสีย กลุม หลักๆ ของ ไอ เน็ต 
 ผู ถือ หุน
 การ ปฏบิตั ิตาม หลกั การ กำกับ ดแูล กจิการ ที ่ด ีของ ไอ เนต็ ไอ เนต็ ให ความ สำคญั กบั การ ปฏบิตั ิตอ ผู ถอื หุน อยาง เทา เทยีม กนั การ ให ขอมลู 
ขาวสาร ที ่ม ีคณุภาพ แก ผู ถอื หุน การ สง เสรมิ ให ผู ถอื หุน เขา รวม ประชุม ผู ถอื หุน เพ่ือ ให ม ีสวน รวม ใน การ ตดัสิน ใจ ใน เร่ือง สำคญั รวม ทัง้ เพ่ือ 
รับ ทราบ การ ดำเนิน งาน และ กิจกรรม ตางๆ ของ ไอ เน็ต ตลอด จน เพื่อ สามารถ ติดตาม การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ บริษัท และ ฝาย 
บริหาร การ จัด ให มี มาตรการ ปองกัน การ ใช ขอมลู ภายใน เพื่อ ประโยชน สวน ตน ของ คณะ กรรมการ บริษัท และ ฝาย บริหาร เพื่อ รักษา ผล 
ประโยชน ของ ผู ถือ หุน และ ไม กระทำ การ ใด อัน เปนการ ละเมิด หรือ ริดรอน สิทธิ ของ ผู ถือ หุน 
 ใน ป 2552 ไมมี ขอ รอง เรียน ใดๆ เกี่ยว กับ การ ไม เคารพ ใน สิทธิ ขั้น พื้น ฐาน ของ ผู ถือ หุน หรือ การก ระ ทำความ ผิด ของ กรรมการ และ 
ผู บริหาร เกี่ยว กับ การ ใช ขอมูล ภายใน 
 คู คา
 ไอ เน็ตให ความ สำคัญ ใน กระบวนการ จัด ซื้อ จัดหา ซึ่ง เปนก ระ บวน การ สำคัญ เพื่อ กำหนด คา ใช จาย และ คุณภาพ สินคา จึง ตอง มี ขั้น 
ตอน การ ดำเนิน งาน เพื่อ ให เกิด ความ โปรงใส ตรวจ สอบ ได และ กอ ให เกิด ประโยชน สูงสดุ ไอ เน็ต ให ความ สำคัญ กับ คู คา อัน เปน บุคคล 
ที่ ชวย เหลือ และ เปน สวน หนึ่ง ใน การ ผลัก ดัน ใหการ ดำเนิน ธุรกิจ ของ ไอ เน็ต สำเร็จ ลุลวง ไป ได อยาง มี ประสิทธิภาพ ไอ เน็ต ตอง ปฏิบัติ ตอ 
คู คา อยาง เสมอ ภาค บน พื้น ฐาน การ แขงขัน ที่ เปน ธรรม และ เคารพ ซึ่ง กัน และ กัน  
 พนักงาน
 ไอ เน็ตได ยึดถือ นโยบาย จรรยา บรรณ พนักงาน ที่ คณะ กรรมการ บริษัท ได ประกาศ ใช อยาง เครงครัด โดยตระหนัก วา พนักงาน เปน 
ทรัพยากร ที่ มี คา และ เปน ปจจัย สำคัญ ที่ สนับสนุน ใหการ ดำเนิน งาน ของ ไอ เน็ต สำเร็จ ลุลวง ตาม เปา หมาย จึง ได ให ความ สำคัญ กับ การ 
สรรหา คดั เลือก บคุลากร ที ่ม ีความ รู ความ สามารถ และ ประสบการณ โดย ไอ เน็ต มุง เนน ให ม ีการ พฒันา ความ สามารถ อยาง ตอ เน่ือง และ 
สมำ่เสมอ เพือ่ ให บคุลากร ม ีความ พรอม ที ่จะ รองรบั การ เจรญิ เตบิโต ของ ไอ เนต็ ตลอด จน ได ดแูล ให ม ีสวสัดกิาร และ คา ตอบแทน ที ่เหมาะ 
สม เทียบ เคียง ได กับ บริษัท ชั้น นำ ใน ธุรกิจ เดียวกัน อีก ทั้ง จัด สภาพ แวดลอม ใน การ ทำงาน ที่ ดี และ มี ความ ปลอดภัย 
 ใน การ พัฒนา ความ รู ความ สามารถ และ ศักยภาพ ของ พนักงาน ไอ เน็ต ได จัด ให มี การ ฝก อบรม ภาย ใน และ สง เขา รับ การ อบรม และ 
สัมมนาภายนอก
 นอกจาก นี้ ไอ เน็ต ได จัด ทำ โครงสราง ตำแหนง งาน ให มี เสน ทาง ความ กาวหนา ใน หนาที่ การ งาน ที่ ชัดเจน (Career Path) เพื่อ สง 
เสริม ให พนักงาน มี โอกาส เติบโต ตาม ความ สามารถ 
 สำหรับ การ สนับสนุน และ สง เสริม ให พนักงาน มี สวน รวม ใน การ พัฒนา องคกร นั้น ไอ เน็ต ได จัด ให มี การ เลือก ตั้ง คณะ กรรมการ 
สวัสดิการ เพ่ือ เปน ตัวแทน พนักงาน ตาม ขอ กำหนด ของ กฎหมาย และ มี ระบบ สื่อสาร ภายใน สำหรับ ถายทอด นโยบาย ขอมูล ขาวสาร 
ตางๆ ไดแก ระบบ อินทราเน็ต การ ประชุม ภายใน ไอ เน็ต เพื่อ ให ผู บริหาร พบ พนักงาน อยาง สม่ำเสมอ ดวย 
 ใน ป ที ่ผาน มา ไมม ีขอ พพิาท ฟอง รอง ระหวาง พนกังาน กบั บรษิทัฯ และ ไอ เนต็ได รบั รางวลั สถาน ประกอบ การ ด ีเดน ดาน แรงงานสัมพนัธ 
และ สวัสดิการ แรงงาน ประจำ ป 2552 ซึ่ง เปน ป ที่ 2 ติดตอ กัน 
 สังคม
 จาก หลัก การ กำกบั ดแูล กจิการ ที ่ด ีของ ไอ เน็ต คณะ กรรมการ บริษทัได กำหนด นโยบาย เก่ียว กบั การ สนับสนนุ กจิกรรม สาธารณะ โดย 
ไอ เน็ตจะ สนับสนุน การ พัฒนา เทคโนโลยี และ อินเทอรเน็ต เพ่ือ พัฒนา ชุมชน ที่ ดอย โอกาส และ หาง ไกล ความ เจริญ รวม ทั้ง จะ ใหการ 
สนับสนุน กิจการ ที่ เอื้อ ประโยชน ตอ สาธารณะ ชน ของ รัฐ 
 ใน ป 2552 ไอ เน็ต ได จัด กิจกรรม ดาน การ ศึกษา เพ่ือ สรางสรรค และ จรรโลง สังคม ไทย ดวย การ ประยุกต ใช เทคโนโลยี สารสนเทศ 
และ การ สื่อสาร ที่ เปน ประโยชน มา พัฒนา และ สง เสริม การ เรียน รู ให แก เยาวชน ไทย เชน โครงการ "กาว สู วิชาชีพ เว็บ มาสเตอร (INET 
Young Webmaster Camp)" ที ่ไอเน็ตรวม มอื กบั สมาคม ผู ดแูล เว็บ ไทย (Thai Webmaster Association) จดั ทำ กจิกรรม ตอ เน่ือง เปน 
ป ที ่7 เพือ่ เปน เวที ใน การ สราง โอกาส ให กบั เยาวชน ไทย ทัว่ ประเทศ ได รวม แสดง ศกัยภาพ อยาง เต็ม ที ่ใน การ แสดง ความ คดิ สรางสรรค และ 
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เสริม สราง ประสบการณ นอก หอง เรียน เพ่ือ มุง สู การ เปน เว็บ มาสเตอร มอื อาชีพ ที ่ด ีม ีจริยธรรม จรรยา บรรณ ใน การ ประกอบ วชิาชีพ ซึง่ 
จะ เปน รากฐาน สำคัญ ใน การ พัฒนา สังคม และ ประเทศ ชาติ ให มี ความ เจริญ กาวหนา ทัดเทียม นานา อารยประเทศ ตอ ไป ได ซึ่ง ใน ปจจุบัน 
มี นักศึกษา ที่ ผาน การ อบรม มา แลวก วา 560 ราย
 การ สนบัสนนุ เพ่ือ สราง นกั ขาว ไอที รุน ใหม ให กบั วงการ ขาว ไอท ีโดย การ จดั ทำ กจิกรรม การ อบรม เชงิ ปฏบิตั ิการ "นกั ขาว พริาบ ดจิติอล" 
รุน ที่ 7 ของ ชมรม นัก ขาว สาย เทคโนโลยี สารสนเทศ สมาคม นัก ขาว หนังสือพิมพ แหง ประเทศไทย เพื่อ เตรียม ความ พรอม ทั้ง ดาน ความ รู 
ความ คิด เชิง บวก การ พัฒนา บุคลิกภาพ และ ประสบการณ ให เยาวชน ได นำ ความ รู ทักษะ ตางๆ ไป ใช อยาง เปน ประโยชน ตอ ไป
 สิ่งแวดลอม
 ทาง ดาน ความ รับ ผิด ชอบ ตอ สังคม และ สวน รวม ไอ เน็ตได สนับสนุนการ ริเร่ิม พัฒนา เครือ ขาย แลก เปลี่ยน และ การ แจง เตือน ภัย 
พิบัติ OpenCARE (Open Exchange for Collaborative Activities in Response to Emergencies) เปน เครือ ขาย ออนไลน ที่ 
ครอบคลุม ตั้งแต อินเทอรเน็ต วงจร โทรศัพท รวม ถึง วิทยุ โทรคมนาคม เพื่อ ไม ให เกิด ชอง วาง ใน การ เชื่อม ตอ หรือ เขา ถึง ขอมูล ทำ หนาท่ี เปน 
โครง ขาย รองรับ การ เช่ือม ตอ ขอมูล แจง เตือน ภัย พิบัติ จาก หนวย งาน ตางๆ ต้ังแต ระดับ ประเทศ ไป จนถึง ระดับ ประชาชน

3.2 ชอง ทางการ สื่อสาร กับ ผู มี สวน ได เสีย 
 ผู มี สวน ได เสีย สามารถ ติดตอ สื่อสาร กับ ไอ เน็ต ได โดยตรง ผาน ทาง หลาย ชอง ทาง ดวย กัน เชน เว็บไซตขอ งบ ริษัท เลขา นุ กา รบ ริษัท 
หนวย งาน ประชาสัมพันธ และ หนวย งาน นัก ลงทุน สัมพันธ หรือ อาจ ใช ชอง ทาง อื่น ที่ ผู มี สวน ได เสีย เห็น วา เหมาะ สม ก็ได นอกจาก นี้ ผู มี 
สวน ได เสีย ยัง สามารถ แจง หรือ รอง เรียน การก ระ ทำ ผิด กฎหมาย หรือ จรรยา บรรณ มายัง กรรมการ อิสระ หรือ กรรมการ ตรวจ สอบ เพื่อ 
สั่ง การ ให มี การ ตรวจ สอบ ขอมูล และ รายงาน ตอ คณะ กรรมการ บริษัท ได 
 กลาว โดย สรปุ ไอ เนต็ได ปฏบิตั ิตาม ระเบยีบ ขอ ปฏบิตั ิที ่ได กำหนด ไว ใน จรรยา บรรณ ทาง ธรุกจิ นโยบาย การ กำกบั ดแูล กจิการ ที ่ด ีและ 
นโยบาย ตางๆ ที ่เก่ียวของ กบั ผู ม ีสวน ได เสีย ที ่ได กำหนด ไว อยาง เครงครัด และ ใน รอบ ป ที ่ผาน มา ไอ เน็ต ไมมี ขอ พพิาท ใดๆ ใน เร่ือง ที ่เก่ียว 
กับ ผู มี สวน ได เสีย

4. การ เปด เผย ขอมูล และ ความ โปรงใส
4.1 คุณภาพ ของ ขอมูล ที่ เปด เผย
 คณะ กรรมการ บริษัท ผู บริหาร บริษัท และ พนักงาน ทุก ทาน ตระหนัก ดี วา ขอมูล และ สารสนเทศ ที่ เกี่ยวของ กับ ไอ เน็ต ลวน สง ผล 
กระทบ ตอ การ ตัดสิน ใจ ของ ผู ถือ หุน และ ผู ลงทุน สิทธิ ประโยชน ตอ ผู ถือ หุน กระทบ ตอ ผู มี สวน ได เสีย และ การ ซื้อ ขาย หุน ของ ไอ เน็ต ทุก 
สวน งาน จงึ ได ตระหนัก และ ให ความ สำคัญ ใน การ กำกับ ดแูล ให เปด เผย ขอมูล และ สารสนเทศ ที ่ม ีนยั สำคัญ ของ ไอ เน็ต อยาง ม ีคณุภาพ โดย 
ยึด หลัก ความ ถูก ตอง ความ รวดเร็ว ความ โปรงใส และ วิธี การ ให ขอมูล เทา เทียม กัน ทุก กลุม ซึ่ง เปนการ แสดง ความ รับ ผิด ชอบ ตอ หนาที่ 
และ แสดง ความ โปรงใส ใน การ ดำเนิน งาน และ กิจกรรม ตางๆ ที่ เกิด ขึ้น โดยสาร สนเทศ ที่ เปด เผย ตอง เปน ขอมูล ที่ ถูก ตอง ตรง กับ ขอ เท็จ 
จริง ชัดเจน ไม คลุมเครือ เปน ขอมูล ที่ มี มติ ขอ สรุป อยาง ชัดเจน และ เพียง พอ ตอ การ ใช เปน ขอมูล ประกอบ การ ตัดสิน ใจ ลงทุน สามารถ 
ตรวจ สอบ ได และ ผาน การ รับรอง ตาม หลัก เกณฑ ของ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย เพื่อ ใหการ รับ รู ขอมูล ทั่ว ถึง และ เทา เทียม กัน

4.2 ชอง ทางการ เปด เผย ขอมูล
 คณะ กรรมการ บริษัท และ ฝาย บริหาร ได ยึดถือ การ ปฏิบัติ ตาม ขอ กำหนด ใน การ เปด เผย สารสนเทศ ของ บริษัท จด ทะเบียน ตาม หลัก 
เกณฑ ของ สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด หลัก ทรัพยฯ เปน หลัก ทัง้ ขอ กำหนด ใน การ เปด เผย สารสนเทศ ที ่ตอง รายงาน ตาม รอบ ระยะ เวลา 
บัญชี (Periodic Reports) และ การ เปด เผย สารสนเทศ สำคัญ ตาม เหตุการณ (Non-Periodic Reports) ชอง ทาง หลัก ที่ ใช ใน การ เปด 
เผย ขอมูล ของ ไอ เน็ต ไดแก การ จัด สง เอกสาร ให แก สำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลาด หลัก ทรัพยฯ ผาน ระบบ สื่อ อิเล็กทรอนิกส (ELCID) 
ของ ตลาด หลัก ทรัพยฯ 
 นอกจาก นี้ ไอ เน็ต ตระหนัก ถึง ความ สำคัญ ของ การ เปด เผย ขอมูล ที่ ถูก ตอง ครบ ถวน ทัน เวลา และ โปรงใส จึง ได เพิ่ม ชอง ทาง เลือก 
อื่น ใน การ เปด เผย ขอมูล เพื่อ ให มี การ เขา ถึง ขอมูล ได ทั่ว ถึง มาก ยิ่ง ขึ้น ไดแก เว็บไซต ของ ไอ เน็ต (www.inet.co.th/invest) รวม ทั้ง แบบ 
แสดง รายการ ขอมูล ประจำ ป (แบบ 56-1) และ รายงาน ประจำ ป (แบบ 56-2) 

4.3 นัก ลงทุน สัมพันธ 
 ไอ เน็ตจัด ให มี สวน นัก ลงทุน สัมพันธ (Investor Relations) ที่ ทำ หนาที่ เปน ศูนยกลาง ใน การ เปด เผย ขอมูล ขาวสาร และ รับ ผิด ชอบ 
การ ติดตอ สื่อสาร เพ่ือ สราง ความ สัมพันธ อัน ดี ระหวาง บริษัท กับ ผู ถือ หุน นัก ลงทุน ทั่วไป นัก วิเคราะห หลัก ทรัพย และ หนวย งาน ที่ 
เกี่ยวของ อยาง เทา เทียม กัน และ เปน ธรรม รวม ทั้ง ดูแล กระบวนการ รายงาน ทางการ เงิน เชน การ เสนอ ผล การ ดำเนิน งาน งบ การ เงิน 
สารสนเทศ ที่ ไอ เน็ตแจง ตอ ตลาด หลัก ทรัพยฯ รวม ถึง มี การ ทำ บท รายงาน และ การ วิเคราะห (MD&A) สำหรับ การ ติดตอ สวน นัก ลงทุน 
สัมพันธ สามารถ ทำได โดย ทาง โทรศัพท 0 2257 7000 ทาง โทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต ของ ไอ เน็ต ที่ www.inet.co.th/
invest และ ทาง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส ที่ ir@inet.co.th 
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5. ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการบริษัท
5.1 โครงสราง คณะ กรรมการบริษัท
 ไอ เน็ตได มี การ กำหนด โครงสราง การ จัดการ เพื่อ ให สอดคลอง ตาม ขอ กำหนด และ แนวทาง ที่ บังคับ ใช และ เสนอ แนะ โดย กฎหมาย
และ หนวย งาน กำกับ ดูแล ซึ่ง เปน ไป ตาม ขอ บังคับ ของ ไอ เน็ต จาก มติ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน และ ตาม ระเบียบ ของ บริษัท ที่ ได 
กำหนด ขึ้น 
 ใน ปจจบุนั คณะ กรรมการ บรษิทั ประกอบ ดวย กรรมการ จำนวน 14 ทาน ซึง่ ม ีขนาด เหมาะ สม กบั ลกัษณะ ธรุกจิ ของ ไอ เนต็ กรรมการ 
มี คุณสมบัติ หลาก หลาย ทาง ดาน ความ รู ความ สามารถ เฉพาะ ดาน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร บัญชี การ บริหารธุรกิจ กฎ หมาย) มี ความ 
รู ความ สามารถ ประสบการณ ใน การ ทำงาน ทักษะ ความ เชี่ยวชาญ คุณวุฒิ ซึ่ง เปน ประโยชน ตอ การ ปฏิบตัิ งาน ของ คณะ กรรมการ ทั้ง 
การ กำหนด ทิศทาง และ นโยบาย การ กำกับ ดูแล การ บริหาร งาน และ การ ดำเนิน งาน ของ ฝาย บริหาร กรรมการ บริษัท มี วาระ การ ดำรง 
ตำแหนง คราว ละ 3 ป ตามพ ระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด
 ทั้งนี้ กรรมการ บริษัท ทุก คน ไมมี ประวัติการ กระทำ ความ ผิด อาญา ใน ความ ผิด ที่ เกี่ยว กับ ทรัพย ซึ่ง ได กระทำ โดย ทุจริต และ ไมมี 
ประวัติการ ทำ รายการ ที่ อาจ เกิด ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน กับ ไอ เน็ต 
 ใน รอบ ป ที ่ผาน มา ไอ เน็ต ม ีกรรมการ ที ่เปน ผู บริหาร 2 ทาน คอื กรรมการ ผู จดัการ และ รอง กรรมการ ผู จดัการ โดย ประธาน กรรมการ 
เปน กรรมการ ที ่ไม ได เปน ผู บริหาร และ ไมใช บคุคล เดียว กบั กรรมการ ผู จดัการ ที ่เปน เจา หนาท่ี สงูสุด ของ ฝาย บริหาร ของ ไอ เน็ต และ แมวา 
ประธาน กรรมการ จะ เปน ตวัแทน ของ ผู ถอื หุน ราย ใหญ คอื สำนักงาน พฒันา วทิยาศาสตร และ เทคโนโลย ีแหง ชาติ (สวทช.) แต ประธาน 
กรรมการ ได ปฏิบตั ิหนาท่ี การ เปน ประธาน อยาง เปน อสิระ ไม ครอบงำ หรือ ชีน้ำ ความ คดิ ใน ระหวาง การ อภิปราย และ สง เสรมิ ให กรรมการ 
ทุก คน ได มี โอกาส รวม อภิปราย และ แสดง ความ คิด เห็น อยาง เต็ม ที่ โดย ให เวลา อยาง เพียง พอ และ เหมาะ สม เพื่อ ให ได ขอ ยุติ รวม กัน อยาง 
เปน เอกฉันท ใน ทุก เรื่อง ที่ นำ เสนอ ตอ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ทุก ครั้ง 
 จำนวน กรรมการ (ที ่ไม รวม กรรมการ อสิระ) ใน คณะ กรรมการ เปน ไป ตาม สดัสวน อยาง ยตุธิรรม ของ เงนิ ลงทุน ของ ผู ถอื หุน แตละ กลุม 
ไดแก กรรมการ ผู แทน ผู ถือ หุน ราย ใหญ ไดแก สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ (สวทช.) (ซึ่ง ถือ หุน รอย ละ 17) 
จำนวน 2 ทาน บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) (ซึ่ง ถือ หุน รอย ละ 16) จำนวน 2 ทาน และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 
(ซึ่ง ถือ หุน รอย ละ 16) จำนวน 2 ทาน
 นอกจาก นี้ ไมมี กรรมการ ราย ใด ของ ไอ เน็ต ที่ ดำรง ตำแหนง ใน บริษัท จด ทะเบียน เกิน กวา 5 บริษัท ซึ่ง สอดคลอง กับ ขอ เสนอ แนะ 
ของ ตลาด หลัก ทรัพยฯ ใน การ พิจารณา ประสิทธิภาพ และ การ อุทิศ เวลา ใน การ ปฏิบัติ หนาท่ี ใน ฐานะ กรรมการ ของ บริษัท และ เพ่ือ ให 
กรรมการ ผู จัดการ ซึ่ง เปน ผู ดำรง ตำแหนง ทางการ บริหาร สูงสุด ของ ไอ เน็ต สามารถ ปฏิบัติ หนาท่ี ได อยาง เต็ม ที่ และ มี โอกาส ได แลก 
เปลี่ยน ประสบการณ สราง ความ สัมพันธ และ เครือ ขาย พันธมิตร ธุรกิจ กับ หนวย งา นอ่ืนๆ ซึ่ง จะ เอ้ือ ประโยชน ตอ การ ประกอบ กิจการ 
ของ ไอ เน็ต
 ทั้งนี้ ไอ เน็ตได เปด เผย ขอมูล การ ดำรง ตำแหนง ตางๆ ของ กรรมการ และ ผู บริหาร เปน ราย บุคคล ใน หัวขอ คณะ กรรมการ บริษัท และ 
คณะ ผู บริหาร ไอ เน็ต ใน เว็บไซต ของ ไอ เน็ต แลว 
 คณะ กรรมการ บริษัทได กำหนด กระบวนการ สรรหา กรรมการบริษัทซ่ึง ให ความ สำคัญ กับ ความ โปรงใส และ ประโยชน อยาง แทจริง 
ตอ ไอ เน็ต โดย เสนอ ผาน การ พิจารณา กลั่น กรอง ของ คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน กอน เสนอ คณะ กรรมการ บริษัท 
สำหรับ พจิารณา แตง ตัง้ ใน กรณ ีการ แตง ตัง้ กรรมการ ที ่ไม ได ออก ตาม วาระ และ เสนอ คณะ กรรมการ บริษทั เพ่ือ นำ เสนอ ที ่ประชุม สามญั 
ผู ถือ หุน ประจำ ป สำหรับ พิจารณา แตง ตั้ง ใน กรณี การ แตง ตั้ง แทน กรรมการ ที่ ออก ตาม วาระ 

การ ถวง ดุล ของ กรรมการ ที่ ไม เปน ผู บริหาร
 คณะ กรรมการ บริษัท จำนวน 14 ทาน ประกอบ ดวย

 สถานะ   กรรมการ ที่ เปน ผู บริหาร  กรรมการ ที่ ไม เปน  กรรมการ
     ผู บริหาร  ตรวจ สอบ 
 กรรมการ ที่ เปน ตัวแทน ผู ถือ หุน  -  6 - 
 กรรมการ ที่ ไม เปน ตัวแทน ผู ถือ หุน  2 3 3

 ดัง นั้น ไอ เน็ต มี กรรมการ ที่ เปน อิสระ ทั้งหมด 4 ทาน ของ คณะ กรรมการ บริษัท ทั้ง คณะ ซึ่ง มี 14 ทาน โดย คณะ กรรมการ บริษัท ได 
มอบ หมาย ให คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน ดำเนิน การ สรรหา กรรมการ อิสระ เพิ่ม อีก 1 ทาน เพื่อ ให มี จำนวน มากกวา 
1 ใน 3 ของ จำนวน กรรมการ ทั้งหมด และ จะ นำ เสนอ ให ที่ ประชุม สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป 2553 แตง ตั้ง ตอ ไป นอกจาก นี้ กรรมการ 
ตรวจ สอบ ไม ได เปน ตัวแทน ของ ผู ถือ หุน ราย ใหญ และ ไม ได เปน ผู บริหาร ดัง นั้น ผู มี สวน ได เสีย จึง มั่นใจ ได วา กรรมการ สามารถ ปฏิบัติ งาน 
ใน ฐานะ ตัวแทน ของ ผู ถือ หุน ได อยาง เปน อิสระ ซึ่ง จะ ทำให เกิด การ ถวง ดุล และ การ สอบ ทาน การ บริหาร งาน
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 ทั้งนี้ คณะ กรรมการ บริษัท มีหนา ที่ รับ ผิด ชอบ ใน การ ปฏิบัติ หนาที่ ให เปน ไป ตา มกฎ หมาย วัตถุประสงค และ ขอ บังคับ ไอ เน็ต ตลอด 
จน มติ ของ ที ่ประชุม ผู ถอื หุน ดวย ความ ซือ่สัตย สจุริต และ ความ ระมดัระวัง รกัษา ผล ประโยชน ของ ไอ เน็ต โดย กรรมการ บริษทั ม ีวาระ การ 
ดำรง ตำแหนง ที ่แนนอน ซึง่ ตาม ขอ บงัคับ ของ ไอ เน็ต กำหนด ไว วา ใน การ ประชุม สามัญ ประจำ ป ทกุ คร้ัง ให กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ออก 
จาก ตำแหนง โดย ให กรรมการ ที่ ดำรง ตำแหนง นาน ที่สุด เปน ผู ออก จาก ตำแหนง
 คณะ กรรมการ บริษัท ได พิจารณา กำหนด นิยาม "กรรมการ อิสระ" ตาม กรอบ  ของ นิยาม กรรมการ อิสระ ที่ ประกาศ โดย สำนักงาน 
คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย ดัง ตอ ไป นี้
 • ถือ หุน ไม เกิน 1% ของ จำนวน หุน ที่ มี สิทธิ ออก เสียง ทั้งหมด ใน บริษัท ใน เครือ บริษัท รวม ทั้งนี้ นับ รวม หุน ที่ ถือ โดย ผู เกี่ยวของ 

ไดแก คู สมรส และ บุตร ที่ ยัง ไม บรรลุ นิติภาวะ
 • ไมมี สวน รวม ใน การ บริหาร งาน รวม ทั้ง ไม เปน ลูกจาง พนักงาน ที่ ปรึกษา ได รับ เงิน เดือน ประจำ หรือ เปน ผู มี อำนาจ ควบคุม ของ 

ไอ เน็ต หรือ บริษัท ใน เครือ บริษัท รวม หรือ เปน บุคคล ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง โดย ตอง ไมมี ผล ประโยชน หรือ สวน ได เสีย ใน ลักษณะ 
ดัง กลาว มา แลว เปน เวลา ไม นอย กวา 2 ป

 • ไมมี ความ สัมพันธ ทาง ธุรกิจ ไมมี ผล ประโยชน หรือ สวน ได เสีย ไม วา ทาง ตรง หรือ ทาง ออม ทั้ง ใน ดาน การ เงิน และ การ บริหาร 
งาน ของ ไอ เน็ต บริษัท ใน เครือ บริษัท รวม หรือ บุคคล ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง ใน ลักษณะ ที่ จะ ทำให ขาด ความ เปน อิสระ

 • ไม เปน ญาติ สนิท กับ ผู บริหาร ผู ถือ หุน ราย ใหญ ของ ไอ เน็ต บริษัท ใน เครือ บริษัท รวม หรือ บุคคล ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง และ ไม ได 
รับ การ แตง ตั้ง ให เปน ตัวแทน เพื่อ รักษา ผล ประโยชน ของ กรรมการ หรือ ผู ถือ หุน ราย ใหญ

5.2 คณะ กรรมการ ชุด ยอย
 คณะ กรรมการ บรษิทั ได จดั ตัง้ คณะ กรรมการ ชดุ ยอย ตาม ความ เหมาะ สม เพือ่ พจิารณา กลัน่ กรอง และ เสนอ แนะ การ แกไข ปญหา ตางๆ 
แบง เบา ภาระ การ ปฏิบัติ งาน ของ คณะ กรรมการ บริษัท และ ชวย ใหการ ดำเนิน งาน ของ คณะ กรรมการ มี ประสิทธิภาพ ยิ่ง ขึ้น จำนวน 5 
คณะ ประกอบ ดวย
 คณะ กรรมการ บริหาร แตง ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 29 ธันวาคม 2551 เพ่ือ สนับสนุน คณะ กรรมการ บริษัท ใน การ วาง นโยบาย หรือ กลยุทธ 
นอกจาก นี้ ยัง สนับสนุน ใน การ ดูแล การ บริหาร การ จัดการ และ นโยบาย ใน การ ประกอบ ธุรกิจ เพื่อ ให บรรลุ เปา หมาย ทางการ เงิน และ 
กลยุทธ ที่ ได กำหนด ไว โดย อำนาจ หนาที่ ของ คณะ กรรมการ บริหาร เปน ไป ตาม ราย ละเอียด ใน หัวขอ คณะ กรรมการ ทั้งนี้ ใน ป 2552 มี 
การ ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ทั้งหมด 9 ครั้ง
 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ แตง ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 14 กันยายน 2544 เพ่ือ ชวย ใน การ กำกับ ดูแล กิจการ ของ ไอ เน็ต โดย อำนาจ และ 
หนาที่ ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เปน ไป ตาม ราย ละเอียด ใน หัวขอ คณะ กรรมการ ทั้งนี้ ใน ป 2552 มี การ ประชุม คณะ กรรมการ ตรวจ 
สอบ ทั้งหมด 10 ครั้ง
 คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน แตง ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 30 เมษายน 2549 เพ่ือ คัด เลือก บุคคล ที่ สมควร ได รับ การ เสนอ 
ราย ชื่อ เปน กรรมการ ใหม และ เสนอ แนว นโยบาย การ จาย คา ตอบแทน ให คณะ กรรมการบริษัท เปน ไป ตาม ราย ละเอียด ใน หัวขอ คณะ 
กรรมการ ใน ป 2552 มี การ ประชุม คณะ กรรมการ สรรหา ทั้งหมด จำนวน 2 ครั้ง
 คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง แตง ตั้ง ขึ้น มา เมื่อ วัน ที่ 25 มิถุนายน 2550 เพ่ือ ทำ หนาที่ กำหนด กรอบ นโยบาย แนวทาง และ 
ให ขอ เสนอ แนะ แก คณะ กรรมการ บริษัท ใน การ กำกับ ดูแล เกี่ยว กับ ความ เสี่ยง ตางๆ ที่ มี ผลก ระ ทบ ตอ ไอ เน็ต ทั้ง ปจจัย ภายใน และ ปจจัย 
ภายนอก ให ม ีความ เสีย่ง ที ่เหลือ อยู ใน ระดบั ที ่เหมาะ สม และ ยอมรับ ได โดย อำนาจ และ หนาที ่ของ คณะ บรหิาร ความ เสีย่ง เปน ไป ตาม ราย 
ละเอียด หัวขอ คณะ กรรมการ ใน ป 2552 มี การ ประชุม คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง ทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง 
 คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ แตง ตั้ง ขึ้น เมื่อ วัน ที่ 21 กันยายน 2552 เพ่ือ ทำ หนาที่ กำหนด หลัก 
เกณฑ และ วิธี การ ใน การ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ พรอม ทั้ง ติดตาม ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ 
ผูจัดการ ทุก 6 เดือน และ เสนอ ความ เห็น ตอ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ 

5.3 บทบาท หนาที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการบริษัท
 คณะ กรรมการ บริษัท ประกอบ ไป ดวย ผู มี ความ รู ความ สามารถ มี ทักษะ และ ประสบการณ การ ทำงาน จาก หลาก หลาย สาขา สง ผล 
ใหการ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ เปน ไป อยาง มี ประสิทธิภาพ คณะ กรรมการ บริษัท มุง พัฒนา องคกร สู ความ สำเร็จ โดย เปน ผู วาง กลยุทธ และ 
นโยบาย ท่ี เหมาะ สม เพ่ือ เพ่ิม ขีด ความ สามารถ ใน การ แขงขัน และ ดำเนิน กิจการ ของ ไอ เน็ต ให เปน ไป ตาม ขอ บังคับ และ มติ ท่ี ประชุม ผู ถือ 
หุน ดวย ความ ซ่ือตรง มี จริยธรรม ภาย ใต จรรยา บรรณ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ และ นโยบาย การ บริหาร ของ ไอ เน็ต คณะ กรรมการ บริษัท ได 
มี สวน รวม ใน การ กำหนด วิสัย ทัศน ภารกิจ กลยุทธ เปา หมาย และ แผน ธุรกิจ ของ บริษัท ตลอด จน กำกับ ดูแล ติดตาม และ ประเมิน ผล การ 
ปฏิบัติ งาน ของ คณะจัดการ ให เปน ไป ตาม เปา หมาย และ แผน ธุรกิจ ท่ี กำหนด ไว อยาง มี ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และ ถูก ตอง ตามกฎ ระเบียบ
ขอ บังคับ ตางๆ ของ หนวย งาน ท่ี กำกับ ดูแล และ หนวย งาน ทาง ราชการ ท่ี เก่ียวของ และ ตาม มติ ของ ท่ี ประชุม ผู ถือ หุน เพ่ือ เพ่ิม มูลคา ทาง 
เศรษฐกิจ สูงสุด ให แก กิจการ และ ความ ม่ันคง ให แก ผู ถือ หุน ขณะ เดียวกัน ก็ คำนึง ถึง ผล ประโยชน ของ ผู มี สวน ได เสีย ทุก ฝาย 
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 คณะ กรรมการ บรษิทั ทกุ คน ตระหนกั ใน หนาที ่ตอ ผู ถอื หุน ที ่เปน เจาของ กจิการ และ เปน ผู แตง ตัง้ กรรมการ โดย การ ปฏบิตั ิหนาที ่และ 
ความ รับ ผิด ชอบ ใน การ ดูแล บริหาร กิจการ ให เปน ไป เพื่อ ประโยชน ที่ ดี ที่สุด ของ ผู ถือ หุน (Fiduciary Duty) ครอบคลุม หนาที่ สำคัญ 4 
ประการ  ไดแก การ ปฏิบัติ หนาที่ ดวย ความ ระ วัด ระวัง (Duty of Care) การ ปฏิบัติ หนาที่ ดวย ความ ซื่อสัตย สุจริต (Duty of Loyalty) 
การ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย วัตถุประสงค ขอ บังคับ และ มติ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน (Duty of Obedience) และ การ เปด เผย ขอมูล ตอ ผู ถือ หุน 
อยาง ถูก ตอง ครบ ถวน (Duty of Disclosure) 

การ แบง แยก อำนาจ หนาที่ 
 เพ่ือ ใหการ ดำเนิน งานของ ไอ เน็ตเปน ไป ดวย ดี ได มี การ แบง แยก หนาที่ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ บริษัท อยาง ชัดเจน
 ประธาน กรรมการ เปน ตวัแทน ของ ผู ถอื หุน ราย ใหญ ซึง่ ถอื หุน รอย ละ 17 ของ หุน ทัง้หมด โดย ประธาน กรรมการ ไม เปน บคุคล เดียวกัน 
กบั กรรมการ ผู จดัการ เพ่ือ เปนการ แบง แยก หนาท่ี ใน การ กำหนด นโยบาย การ กำกบั ดแูล และ การ บริหาร งาน ประจำ ดงั นัน้ ผู ม ีสวน ได เสีย 
จงึ มัน่ใจ ได วา กรรมการ บริษทัสามารถ ปฏิบตั ิงาน ใน ฐานะ ตวัแทน ของ ผู ถอื หุน ได อยาง เปน อสิระ ซึง่ จะ ทำให เกิด การ ถวง ดลุ และ การ สอบ 
ทาน การ บริหาร งาน
 ประธาน กรรมการ เปน ผูนำ และ เปน ผู ควบคุม การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ให มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล โดย การ สนับสนุน 
และ ผลกั ดนั ให กรรมการบริษทั ทกุ คน ม ีสวน รวม ใน การ ประชมุ เชน การ ตัง้ คำถาม ที ่สำคญั ตางๆ หารอื ชวย เหลอื แนะนำ และ สนบัสนนุ 
การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ คณะ จัดการ ผาน ทาง กรรมการ ผู จัดการ อยาง สม่ำเสมอ แต จะ ไม เขาไป กาวกาย ใน งาน ประจำ ที่ คณะ จัดการ มีหนา 
ที่ เปน ผูรับ ผิด ชอบ ดูแล และ มี กรรมการ ผู จัดการ เปน หัวหนา ของ คณะ จัดการ คณะ กรรมการ บริษัท ได มอบ อำนาจ ให กรรมการ ผู จัดการ 
หรือ ผูรับ มอบ อำนาจ เทานั้น เปน ผู ที่ มี อำนาจ ลง นาม ผูกพัน แทน บริษัท ตาม อำนาจ ที่ มอบ ไว กรรมการ ผู จัดการ ได มอบ อำนาจ ให คณะ 
จดัการ บริหาร งาน อยาง ม ีประสิทธิภาพ ตาม อำนาจ หนาท่ี รบั ผดิ ชอบ ที ่ได กำหนด ไว อยาง ชดัเจน ทัง้น้ี จะ เห็น วา อำนาจ ของ คณะ กรรมการ 
บริษัทและ คณะ จัดการ ได มี การ แบง แยก บทบาท หนาที่ อยาง ชัดเจน ไม กาวกาย ตอ กัน

กรรมการ ผู จัดการ
 กรรมการ ผู จัดการ เปน ผู ดำรง ตำแหนง ทางการ บริหาร สุง สุด ของ ไอ เน็ต ทำ หนาที่ ใน การ บริหาร จัดการ กิจการ ให เกิด ประสิทธิภาพ 
และ ประสิทธิผล สูงสุด ภาย ใต กรอบ นโยบาย การ บริหาร จัดการ ของ ไอ เนต็ ทำ หนาที่ ควบคุม การ ดำเนิน งาน ภายใน องคกร ทั้งหมด อาทิ 
เชน อำนาจ ใน การ จัด จาง บรรจุ แตง ตั้ง การ ปรับ เลื่อน ตำแหนง ปรับ อัตรา เงิน คา จาง และ กำหนด บท ลงโทษ ทาง วินัย หาก บุคลากร ไม 
ปฏิบัติ ตา มกฎ ระเบียบ วินัย ของ ไอ เน็ต ออก คำ สั่ง และ ประกาศ วิธี การ ใน การ บริหาร งาน โดย ไม ขัด แยง กับ ระเบียบ ปฏิบัติ ของ ไอ เน็ต 
มี อำนาจ ลง นาม ใน การ พิจารณา อนุมัติ การ จัด ซื้อ จัด จาง ใน วงเงิน ครั้ง ละ ไม เกิน 10 ลาน บาท และ อำนาจ ใน การ พิจารณา อนุมัติ ใน การ 
บริหาร ดาน อื่นๆ เพ่ือ ใหการ ดำเนิน งาน ของ ไอ เน็ต เปน ไป ดวย ความ เรียบรอย ทั้งนี้ ตอง ไม ผิ ดกฎ ระเบียบ และ ขัด กับ นโยบาย การ บริหาร 
จัดการ ของ ไอ เน็ต 

จรรยา บรรณ ทาง ธุรกิจ
 ไอ เน็ต ได ยึด ม่ัน ใน การก ระ ทำ ใน ส่ิง ท่ี ถูก ตอง เปน แนวทาง ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ กรรมการบริษัท และ พนักงาน ทุก คน โดย ไอ เน็ต มี
น โย บาย ท่ี จะ จัด ทำ แนวทาง เก่ียว กับ จริยธรรม ทาง ธุรกิจ หรือ จรรยา บรรณ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ เพ่ือ ให กรรมการบริษัท ผู บริหารบริษัท 
และ พนักงาน ทุก คน ได ยึดถือ เปน แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ หนาท่ี ตาม ภารกิจ ของ ไอ เน็ต ดวย ความ ซ่ือสัตย สุจริต และ เท่ียง ธรรม ท้ัง การ 
ปฏิบัติ ตอ ไอเน็ต และ ผู มี สวน ได เสีย ทุก กลุม สาธารณชน และ สังคม ซ่ึง ได ทำการ เผย แพร นโยบาย การ กำกับ ดูแล กิจการ ไว บน ระบบ ส่ือสาร 
อิเล็กทรอนิกส ท่ี ใช ภายใน ไอ เน็ต กรรมการบริษัท ผู บริหารบริษัท พนักงาน ทุก ทาน สามารถ เขา ถึง ขอมูล ได อยาง สะดวก ท่ัว ถึงตลอด เวลา 

ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน
 คณะ กรรมการ บรษิทั ได กำหนด แนวทาง สำหรับ การ พจิารณา ความ เหมาะ สม ของ การ ทำ รายการ ที ่อาจ ม ีความ ขดั แยง ทาง ผล ประโยชน 
ไว อยาง ชัดเจน เชน ขั้น ตอน การ อนุมัติ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน กำหนด นโยบาย และ วิธี การ ดูแล ไม ให คณะ กรรมการ บริษัท ผู บริหาร 
และ ผู เกี่ยวของ นำ ขอมูล ภายใน ของ ไอ เน็ต ไป ใช เพื่อ ประโยชน สวน ตน รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน คณะ กรรมการ 
บริษัท ได รับ ทราบ ถึง รายการ ที่ มี ความ เกี่ยว โยง กัน โดย คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ จะ นำ เสนอ ตอ คณะ กรรมการ บริษัท เกี่ยว กับ รายการ ที่ 
มี ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน และ รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน เสมอ โดย ผาน การ พิจารณา อยาง รอบคอบ จาก คณะ กรรมการ บริษัท ทุก ครั้ง 
รวม ทั้ง มี การ ปฏิบัติ ตาม หลัก เกณฑ ของ ตลาดหลักทรัพย โดย กำหนด ราคา และ เงื่อนไข เสมือน การ ทำ รายการ กับ บุคคล ภายนอก(Arm's 
Length Basis) โดย รายการ ระหวาง กนั ที ่ม ีสาระ สำคัญ จะ เปด เผย ราย ละเอียด มลูคา รายการ คู สญัญา เหตุผล/ความ จำเปน ใน รายงาน
 ประจำ ป และ แบบ แสดง รายการ ขอมูล ประจำ ป (แบบ 56-1)
 ใน การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ใน วาระ ใด ที่ กรรมการ บริษัทมี สวน ได เสีย ประธาน กรรมการ จะ ขอ ความ รวม มือ ให กรรมการ 
ปฏิบัติ ตาม นโยบาย โดย ขอ ให กรรมการ บริษัทผูมีสวนไดเสียแจง ตอ ที่ ประชุม เพื่อ รับ ทราบ และ งด ออก เสียง หรือ ความ เห็น ใดๆ  ใน วา ระ 
นั้นๆ
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 การ ดแูล เร่ือง การ ใช ขอมูล ภายใน ไอ เน็ต กำหนด ให คณะ กรรมการ บริษทั และ ผู บริหาร บริษทัของ ไอ เน็ต(ซึง่ รวม ถงึ คู สมรส และ บตุร ที ่
ยงั ไม บรรลุ นติภิาวะ)รายงาน การ เปลีย่นแปลง การ ถอื ครอง หลัก ทรัพย ตอ สำนกังาน กำกบั หลัก ทรัพย ตาม มาตรา 59 แหง พระ ราช บญัญัต ิ
หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับ จาก วัน ที่ มี การ เปลี่ยนแปลง การ ถอื หลัก ทรัพย และ กำหนด ระเบียบ เกี่ยว 
กับ การ รักษา ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ของ ไอ เน็ต ซึ่ง ถา คณะ กรรมการ หรือ ผู บริหาร นำ ขอมูล ภายใน ไป ใช เพื่อ ประโยชน สวน ตน 
จะ ตอง มี โทษ ตาม ที่ ระบุ ใน พระ ราช บัญญัติ หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

ระบบ การ ควบคุม ภายใน
 ไอ เน็ต ได ให ความ สำคัญ ตอ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ทั้ง ใน ระดับ บริหาร และ ระดับ ปฏิบัติ งาน โดย มี ฝาย ตรวจ สอบ ภายใน ทำ หนาที่ 
ใน การ ตรวจ สอบ เพ่ือ ให มั่นใจ วาการ ปฏิบัติ งาน หลัก และ กิจกรรม ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ของ ไอ เน็ต ได ดำเนิน ตาม แนวทาง ที่ กำหนด และ มี 
ประสิทธิภาพ รวม ถึง การ ตรวจ สอบ การ ปฏิบัติ ตา มกฎ หมาย และ ขอ กำหนด ที่ เกี่ยวของ กับ ไอ เน็ต(Compliance Control) และ เพื่อ ให 
ฝาย ตรวจ สอบ ภายใน ม ีความ เปน อสิระ สามารถ ทำ หนาท่ี ตรวจ สอบ และ ถวง ดลุ ได อยาง เต็ม ที ่คณะ กรรมการ จงึ กำหนด ให ฝาย ตรวจ สอบ 
ภายใน รายงาน ผล การ ตรวจ สอบ โดยตรง ตอ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ และ ได รับ การ ประเมิน ผล จาก คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ดวย โดย 
ใน ป 2549 ได ริเริ่ม จัด ให มี การ บริหาร จัดการ ภายใน องคกร ที่ มี ความ สอดคลอง กับ แนวทาง การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี(Good Corporate 
Governance) โดย พัฒนา ระบบ การ ประเมิน ผล ที่ มี ความ สอดคลอง กับ กลยุทธ ของ องคกร ดวย Balanced Scorecard และ บูรณ า การ 
กบั ระบบ บริหาร จดัการ ความ เส่ียง ทัว่ ทัง้ องคกร(Enterprise Risk Management) เพ่ือ ให เปน องคกร ที ่ม ีขดี ความ สามารถ ใน การ แขงขัน 
ใน ระยะ ยาว และ ที่ สำคัญ ได สราง ความ เชื่อ มั่น ตอ ลูกคา และ ผู ถือ หุน 

การ ดูแล เร่ือง การ ใช ขอมูล ภายใน
 ไอ เน็ต ได กำหนด ระเบียบ เกี่ยว กับ การ รักษา ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ของ ไอ เน็ต ซึ่ง มี ราย ละเอียด ดัง ตอ ไป นี้
 1. คณะ กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ตอง รักษา ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ของ ไอ เน็ต
 2. คณะ กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ตอง ไม นำ ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ไอ เน็ต ไป เปด เผย หรือ หา ผล ประโยชน 

แก ตนเอง หรือ เพื่อ ผล ประโยชน แก บุคคล ภายนอก ไม วา โดย ทาง ตรง หรือ ทาง ออม และ ไม วา จะ ได รับ ผล ตอบแทน หรือ ไม ก็ตาม
 3. คณะ กรรมการ ผู บริหาร พนักงาน และ ลูกจาง ตอง ไม ทำการ ซื้อ ขาย หลัก ทรัพย โดย ใช ความ ลับ และ/หรือ ขอมูล ภายใน ไอ เน็ต 

และ/หรือ เขา ทำ นิติกรรม อื่น ใด โดย ใช ความ ลับ และ หรือ ขอมูล ภายใน ของ ไอ เน็ต อัน อาจ กอ ให เกิด ความ เสีย หาย ตอ ไอ เน็ต โดย 
ทาง ตรง หรือ ทาง ออม

 ทั้งนี้ ไอ เน็ต กำหนด ให คณะ กรรมการ บริษัท และ ผู บริหาร บริษัทรายงาน การ เปลี่ยนแปลง การ ถือ หลัก ทรัพย ตอสำนักงาน กำกับ หลัก 
ทรัพย และ ตลาดหลกัทรัพย ตาม มาตรา 59 แหง พระ ราช บญัญัต ิหลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 และ กำหนด ใหการ นำ ขอมูล 
ภายใน ไป ใช เพ่ือ ประโยชน สวน ตน มี โทษ ตาม ที่ ระบุ ไว ใน พระ ราช บัญญัติ หลัก ทรัพยและ ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

รายงาน ทางการ เงิน
 คณะ กรรมการ บริษัท เปน ผูรับ ผิด ชอบ ตอ รายงาน ทางการ เงิน ของ ไอ เน็ต และ สารสนเทศ ทางการ เงิน ที่ ปรากฎ ใน รายงาน ประจำ ป 
งบ การ เงิน ดัง กลาว จัด ทำ ขึ้น ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ รองรับ ทั่วไป ใน ประเทศไทย โดย เลือก ใช นโยบาย บัญชี ที่ เหมาะ สม และ ถือ ปฏิบัติ 
อยาง สม่ำเสมอ และ ใช ดุลยพินิจ อยาง ระมัดระวัง และ ประมาณ การ ที่ ดี ที่สุด ใน การ จัด ทำ รวม ทั้ง มี การ เปด เผย ขอมูล สำคัญ อยาง เพียง 
พอ ใน หมายเหต ุประกอบ งบ การ เงิน ดำรง ไว ซึง่ ระบบ ควบคุม ภายใน ที ่ม ีประสิทธิผล เพ่ือ ให มัน่ใจ วาการ บนัทึก ขอมูล ทาง บญัชี ม ีความ ถกู 
ตอง ครบ ถวน และ เพยีง พอที ่จะ ดำรง รกัษา ไว ซึง่ ทรพัยสนิ และ เพือ่ ให ทราบ จดุ ออน เพือ่ ปองกัน ไม ให เกดิ การ ทจุรติ หรอื การ ดำเนนิ การ ที ่
ผิด ปกติ อยาง มี สาระ สำคัญ 

การ ควบคุม ภายใน
 ใน การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 8/2552 เม่ือ วัน ที่ 18 ธันวาคม 2552 โดย มี คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ประชุม ดวย คณะ 
กรรมการ ได ประเมนิ ความ เพยีง พอ ของ ระบบ การ ควบคุม ภายใน ของ ไอ เนต็ ใน ดาน ตางๆ ทัง้ 5 ดาน คอื องคกร และ สภาพ แวดลอม การ 
บริหาร ความ เส่ียง การ ควบคมุ การ ปฏิบตั ิงาน ของ ฝาย บริหาร ระบบ สารสนเทศ การ สือ่สาร ขอมูล และ ระบบ การ ตดิตาม คณะ กรรมการ 
บริษทั ม ีความ เห็น สอดคลอง กบั คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ วา ไอ เน็ต ม ีระบบ ควบคุม ภายใน ที ่เพียง พอ และ สอดคลอง กบั แบบ ประเมนิ ของ 
สำนักงาน คณะ กรรมการ กำกับ หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย 

การ บริหาร ความ เสี่ยง
 คณะ กรรมการ บริษทั ได กำหนด ให เปน ความ รบั ผดิ ชอบ ของ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เส่ียง เพ่ือ ชวย ใน การ ตดิตาม ประเมิน ผล และ 
รายงาน การ บริหาร จดัการ ความ เส่ียง อยาง ใกล ชิด โดย ม ีประกาศ แตง ตัง้ คณะ ทำงาน รวม ถงึ หนาท่ี ความ รบั ผดิ ชอบ เปน ลาย ลกัษณ อกัษร 
ซึ่ง ได เปด เผย บน เว็บไซต ภายใน ของ ไอ เน็ต เพื่อ ใช เปน แนวทาง ใน การ ปฏิบัติ มา ตลอด 



52 รายงานประจำป 2552

5.4 การ ประชุม คณะ กรรมการ
  ไอ เน็ตให ความ สำคญั เปน อยาง ยิง่ กบั ความ เปน อสิระ ใน การ ตดัสิน ใจ ของ คณะ กรรมการ บริษทั เพ่ือ ประโยชน สงูสดุ ของ ไอ เน็ต และ ผู 
ถอื หุน โดย รวม กรรมการ บรษิทั ทกุ ทาน ปฏบิตั ิหนาที ่ดวย ความ ซือ่สตัย สจุรติ และ คำนึง ถงึ ผล ประโยชน ของ ไอ เนต็ เปน สำคัญ โดย ตระหนัก 
เสมอ วา เปน ตวัแทน ของ ผู ถอื หุน ทำ หนาท่ี ใน การนำ สงัเกต การ ปฏิบตั ิงาน ให คำ แนะนำ ชวย เหลอื และ สนับสนนุ การ ดำเนนิ งาน ของ ฝาย 
บริหาร อยาง ใกล ชิด ไอ เน็ต ได กำหนด ให มี การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท เปน ประจำ อยาง นอย 3 เดือน ครั้ง โดย มี การ กำหนด วาระ 
การ ประชุม ชัดเจน ลวง หนา และ มี วาระ พิจารณา ติดตาม ผล การ ดำเนิน งาน โดย ได จัด สง หนังสือ เชิญ ประชุม พรอม ทั้ง วาระ การ ประชุม 
และ เอกสาร ประกอบ การ ประชมุ กอน เปน ระยะ เวลา ลวง หนา 7 วนั กอน การ ประชมุ ทกุ คร้ัง เพ่ือ ให คณะ กรรมการ บริษัทได ม ีเวลา ศกึษา 
ขอมูล อยาง เพียง พอ กอน เขา รวม ประชุม การ ประชุม แตละ ครั้ง จะ ใช เวลา โดย ประมาณ 2 ชั่วโมง โดย ใน ป 2552 ที่ ผาน มา ได มี การ จัด 
ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ทั้ง สิ้น 8 ครั้ง (โปรด ดู ราย ละเอียด ใน หัวขอ คณะ กรรมการ เรื่อง การ เขา ประชุม ของ คณะ กรรมการ บริษัท 
ประจำ ป 2552)
  กรรมการ บริษัททุก ทาน ถือวา เปน หนาที่ตอง เขา รวม ประชุม ทุก ครั้ง ยกเวน มี เหตุ จำเปน ที่ ตอง ลาป ระ ชุม และ ใน การ ประชุม คณะ 
กรรมการ บริษัท ทุก ครั้ง ได เชิญ ผู บริหาร บริษัทของ ทุก สาย งาน เขา รวม ประชุม รวม ทั้ง ได เชิญ ผู บริหาร บริษัทใน เรื่อง ที่ เกี่ยวของ เพื่อ รวม 
ชี้แจง ขอมูล หรือ ให ขอมูล เพิ่ม เติม ใน ฐานะ ผู เกี่ยวของ ใน เรื่อง นั้นๆ โดยตรง เพื่อ ประกอบ การ ตัดสิน ใจ ของ คณะ กรรมการ บริษัท และ เพื่อ 
รับ ทราบ การ ทำงาน ของ คณะ กรรมการ บริษัท

5.5 คา ตอบแทน กรรมการ บริษัท
  คณะ กรรมการ บริษัทได กำหนด นโยบาย และ หลัก เกณฑ การ จาย คา ตอบแทน กรรมการ ของ บริษัท ไว อยาง ชัดเจนและ โปรงใส โดย 
คา ตอบแทน อยู ใน ระดับ เดียว กับ อุตสาหกรรม และ สูง เพียง พอที่ จะ ดูแล และ รักษา กรรมการ ที่ มี คุณสมบัติ ที่ ตองการ และ ได ขอ อนุมัติ 
จาก ที่ ประชุม ผู ถือ หุน แลว กรรมการ ที่ ได รับ มอบ หมาย ให เปน กรรมการ บริษัท กรรมการ ตรวจ สอบ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา 
ตอบแทน กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง และกรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู จัดการ จะ ได รับ คา ตอบแทน เพิ่ม ตาม 
ปริมาณ งาน ที่ เพ่ิม ขึ้น โดย คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด คา ตอบแทน เปน ผู พิจารณา และ นำ เสนอ จำนวน คา ตอบแทน ที่ เหมาะ สม 
ตอ คณะ กรรมการ บริษัท เพื่อ เสนอ ตอ ที่ ประชุม ใหญ สามัญ ผู ถือ หุน ประจำ ป เปน ผู พิจารณา และ อนุมัติ ขั้น สุดทาย
 ใน ป 2552 ไอ เน็ต ได จาย คา ตอบแทน ตางๆ ให แก กรรมการ บริษัทและ ผู บริหาร บริษัทตาม ราย ละเอียด ที่ อยู ใน หัวขอ คา ตอบแทน 
กรรมการ และ ผู บริหารบริษัท

5.6 การ พัฒนากร รม การบริษัท และ ผู บริหารบริษัท
 คณะ กรรมการ บริษัทมีน โย บาย การเต รี ยม ความ พรอม ให แก กรรมการ ที่ เขา รับ ตำแหนง ใหม โดย จัด ให มี การ บรรยาย สรุปใหแก 
กรรมการ ใหม และ จดั ทำ เอกสาร สำคัญ ตางๆ ของ ไอ เนต็ ไดแก โครงสราง ของ คณะ กรรมการ บรษิทั ขอ บงัคบั ระเบียบ นโยบาย ที ่สำคัญ 
และ จรรยา บรรณ ทาง ธรุกจิ รวม ทัง้ ขอมลู เกีย่ว กบั ขอ พงึ ปฏบิตั ิของ กรรมการ ตาม ขอ กำหนด ของ ตลาด หลกั ทรพัยฯ และ สำนักงาน ก.ล.ต. 
เพ่ือ ให สามารถ ปฏิบตั ิหนาท่ี ใน ฐานะ กรรมการ ของ บริษทั ได อยาง ครบ ถวน นอกจาก นี ้ยงั ได จดั ทำ รายงานสรุป ภาพ รวม ทัง้หมด ของ องคกร 
ทั้ง ของ ไอ เน็ต เอง และ บริษัท ยอย
 คณะ กรรมการ บรษิทัได กำหนด นโยบาย ใน ดานการให ความ รู แกกรรมการ เพือ่ การ พฒันา อยาง ตอ เนือ่ง เพือ่ เสริม สราง ความ รู ความ 
เขาใจ ใน บทบาท หนาท่ี ความ รบั ผดิ ชอบ พรอม กนั นี ้ยงั สง เสรมิ ใน ดาน ทกัษะ ใน การ ปฏิบตั ิหนาท่ี ใน ฐานะ กรรมการ ของ บริษทั จด ทะเบียน 
ได อยาง ม ีประสทิธภิาพ โดย ได จดั ให เขา รวม การ สมัมนา ที ่จดั โดย หนวย งาน ที ่เกีย่วของ เชน สมาคม สง เสริม สถาบนั กรรมการ บรษิทั ไทย 
(IOD) และ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย เปนตน 
 นอกจาก นี้ ไอ เน็ตได สง ผู ปฏิบัติ งาน ที่ เก่ียวของ เขา รับ การ ฝก อบรม ใน หลักสูตร เลขานุการ บริษัท และ หลัก สูต รอ่ืนๆ ที่ เก่ียวของ ที่ 
จัด โดย สถา บัน และ หนวย งาน ตางๆ ทั้ง ภาค รัฐ และ ภาค เอกชน เพื่อ เสริม สราง ให มี ความ รู ความ เขาใจ ใน หนาที่ ที่ รับ ผิด ชอบ ซึ่ง จะ ชวย 
สนับสนุน การ ทำงาน ของ คณะ กรรมการ บริษัท และ คณะ กรรมการ ชุด ยอย ให ดำเนิน งาน ได อยาง มี ประสิทธิภาพ เต็ม ที่ อีก ดวย
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หมายเหตุ  :   1 /   สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ   ( " สวทช . " )  ,   บริษัท   กสท   โทรคมนาคม   จำกัด   ( มหาชน )
 ( " บมจ .   กสท " )   และ บริษัท   ที โอ ที   จำกัด   ( มหาชน )   ( " บมจ .   ที โอ ที " )   ถือ หุน ขอ งบ ริษัท   เปน สัดสวน รอย ละ   17
รอย ละ   16   และ รอย ละ   16   ตาม ลำดับ และมีผูบริหารเปนกรรมการของบริษัท จึงถือวาเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน

รายการระหวางกันท่ีเกี่ยวของ

1) รายการที่บริษัทรับและใหบริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชนรวม

1. กิจการที่เกี่ยวของกัน1/

2. บริษัท เน็ตเบย จำกัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ผูถือหุนรายใหญ 

บริษัทรวม

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

คาเชาวงจรสื่อสาร
ระหวางประเทศ
และในประเทศ
รายไดจากการให
บริการอินเทอรเน็ต
และสัญญาจาง
ดำเนินการ
รายไดจากการให
บริการอินเทอรเน็ต

นโยบาย
การกำหนดราคา

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

มูลคารายการ
ระหวางกัน
(พันบาท)
ป 2552
106,393

102,586

1,517

2)  รายการที่เปนลูกหนี้และเจาหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 กิจการที่เกี่ยวของกัน1/  (หนวย : พันบาท)
 - ลูกหนี้การคา  10,923
 - รายไดจากการใหบริการที่ยังไมเรียกเก็บ   141,620
 - เจาหนี้การคา   6,377
 บริษัท เน็ตเบย จำกัด  (หนวย : พันบาท)
 - ลูกหนี้การคา  21

3 )  ความ จำเปน และ ความ สม เหตุ สม ผล ของ รายการ 
  การ ทำ รายการ ระหวาง กัน ดัง กลาว เปน ไป ตาม ลักษณะ การ ประกอบ ธุรกิจ ทั่วไป ใน การ ให บริการ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต แก ประชาชน   
ซึ่ง บริษัท ได คำนึง ถึง ความ จำเปน และ ความ เหมาะ สม เพ่ือ ประโยชน สูงสุด ของ บริษัท และ ผู ถือ หุน ของ บริษัท   โดย บริษัท ได รับ และ จาย 
คา ตอบแทน ใน ราคา ตลาด ที่ ยุติธรรม ตาม ที่ แสดง ใน ตาราง ขาง ตน 

 4 )  มาตรการ หรือ ขั้น ตอน การ อนุมัติ การ ทำ รายการ ระหวาง กัน 
  ขั้น ตอน การ อนุมัติ การ ทำ รายการ ระหวาง กัน   บริษัท ได ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย วา ดวย หลัก ทรัพย และ ตลาดหลักทรัพย   และ ขอ บังคับ   
ประกาศ   คำ สั่ง   หรือ ขอ กำหนด ของ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย   โดย ผู ที่ มี สวน ได เสีย ใน การ ทำ ราย การ ใดๆ   ไมมี สิทธิ ออก เสียง 
อนุมัติ การ ทำ ราย กา รนั้นๆ   ทั้งนี้ บริษัท ได กำหนด มาตรการ ดัง กลาว ใน ขอ บังคับ ของ บริษัท 
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 5 )  นโยบาย หรือ แนว โนม การ ทำ รายการ ระหวาง กัน ใน อนาคต 
  ใน อนาคต   รายการ ระหวาง กนั ดงั กลาว จะ ยงั คง เกิด ขึน้ อยาง ตอ เน่ือง   โดย บริษทั ได แตง ตัง้ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เปน ผูรบั ผดิ ชอบ 
ดูแล และ พิจารณา การ เปด เผย ขอมูล ของ บริษัท ใน กรณี ที่ เกิด รายการ เกี่ยว โยง   หรือ รายการ ที่ อาจ มี ความ ขัด แยง ทาง ผล ประโยชน ให มี 
ความ ถูก ตอง และ ครบ ถวน   นอกจาก นี้   บริษัท มี มาตรการ และ ขั้น ตอน การ อนุมัติ การ ทำ รายการ ระหวาง กัน ใน อนาคต   โดย เลือก ดำเนิน 
การ ตาม วิธี ดัง ตอ ไป นี้ 
  •  ดำเนิน การ ให เปน ไป ตาม ลักษณะ ธุรกิจ การ คา ปกติ ทั่วไป 
  •  อนุมัติ การ ทำ รายการ ระหวาง กัน โดย คณะ กรรมการ บริษัท   ( ตาม ความ จำเปน ) 
  •  เปด เผย รายการ ที่ เกี่ยว โยง กัน ตาม กฎ ระเบยีบ ของ สำนัก งา นกลต .   และ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย 
  •  เปด เผย มาตรฐาน การ บัญชี ที่ กำหนด โดย สมาคม นัก บัญชี 

 6 )  มาตรฐาน การ คุมครอง ผู ลงทุน 
  •  บริษทั ม ีขอ กำหนด ที ่ชดัเจน เก่ียว กบั รายการ ระหวาง กนั ใน ขอ บงัคับ ของ บริษทั   โดย กรรมการ ซึง่ ม ีสวน ได เสีย ใน เร่ือง ใด   ไมม ีสิทธิ 
ออก เสียง ลง คะแนน ใน เรื่อง นั้น 
  •  บริษัท จะ เปด เผย ประเภท และ มูลคา ของ รายการ ระหวาง กัน   พรอม ทั้ง เหตุผล ใน การ เลือก ทำ รายการ ดัง กลาว ตอ ที่ ประชุม ผู ถือ 
หุน ของ บริษัท ใน รายงาน ประจำ ป
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ของ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ปจจุบัน ประกอบ ดวย กรรมการ อิสระ ที่ มี คุณสมบัติ 
ตาม ขอ กำหนด และ แนวทาง ปฏิบัติ ที่ ดี ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ของ ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย ไดแก ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา 
จันทร ฉาย ประธาน กรรมการ ตรวจ สอบ นาย อรัญ เพิ่ม พิบูลย และ นาย ชวลิต อัต ถ ศาสตร กรรมการ ตรวจ สอบ 
 ใน ป 2552 คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ จัด ให มี การ ประชุม 10 ครั้ง เปนการ รวม ประชุม กับ ผู บริหาร ผู สอบ บัญชี และ ผู ตรวจ สอบ 
ภายใน ตาม ความ เหมาะ สม เพ่ือ หารือ และ พิจารณา ใน เรื่อง ตางๆ สรุป สาระ สำคัญ ใน การ ปฏิบัติ หนาที่ ได ดัง ตอ ไป นี้
 สอบ ทาน งบ การ เงนิ ราย ไตรมาส และ งบ การ เงนิ ประจำ ป คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได สอบ ทาน งบ การ เงนิ ราย ไตรมาส และ งบ การ 
เงิน ประจำ ป รวม กับ ฝาย บริหาร และ ผู สอบ บัญชี ใน เรื่อง ของ นโยบาย การ บัญชี ที่ ใช รวม ถึง การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ใน ระหวาง ป ความ 
ถูก ตอง เชื่อ ถือ ได ของ รายงาน การ เงิน การ บัญชี และ เปด เผย ขอมูล อยาง เพียง พอ และ ทัน เวลา เปน ไป ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ตาม หลัก 
การ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป และ กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวของ กอน จะ ให ความ เห็น ชอบ งบ การ เงิน ดัง กลาว 
 สอบ ทาน ให บริษัทฯ มี ระบบ การ ควบคุม ภายใน คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได สอบ ทาน และ ทบทวน ระบบ การ ควบคุม ภายใน รวม 
กับ ผู สอบ บัญชี และ ผู ตรวจ สอบ ภายใน ได ให ความ เห็น สอดคลอง กัน วา บริษัทฯ มี ระบบ การ ควบคุม ภายใน ที่ เหมาะ สม เพียง พอ โดย ไม 
พบ ปญหา หรือ ขอ บกพรอง ที่ เปน สาระ สำคัญ มี การ ปรับปรุง แกไข ให สอดคลอง กับ สถานการณ ที่ เปลี่ยนแปลง ไป เพ่ือ ใหการ ดำเนิน งาน 
ขอ งบ ริษัทฯ บรรลุ วัตถุประสงค ที่ กำหนด ไว และ สอดคลอง กับ กฎหมาย และ กฎ ระเบียบ ที่ เกี่ยวของ 
 สอบ ทาน ระบบ การ บริหาร ความ เสี่ยง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได รวม หารือ กับ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง เพื่อ ให มั่นใจ วา 
บรษิทัฯ ได กำหนด นโยบาย และ กรอบ การ บรหิาร ความ เสีย่ง รวม ถงึ ระดับ ความ เสีย่ง ที ่ยอมรับ ได อยาง เหมาะ สม และ ชดัเจน และ ได ชีแ้จง 
ให ผู บริหาร และ พนักงาน ได ทราบ อยาง ทั่ว ถึง เพื่อ นำ กระบวนการ บริหาร ความ เสี่ยง ไป ปฏิบัติ ใน บริษัทฯ
 การ สอบ ทาน รายการ ระหวาง กัน คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ ได สอบ ทาน รายการ ระหวาง กัน ขอ งบ ริษัทฯ กับ บริษัท ใน กลุม รายการ 
ระหวาง กลุม ธุรกิจ เพื่อ ให มั่นใจ วา บริษัทฯ ได ดำเนิน การ ตาม เงื่อนไข ปกติ และ มี การ เปด เผย ขอมูล อยาง ครบ ถวน เพียง พอ 
 การ พจิารณา แตง ตัง้ ผู สอบ บญัช ีประจำ ป 2553 ม ีการ ให ประเมิน ผล การ ปฏิบตั ิงาน ของ ผู สอบ บญัชี ซึง่ ผล เปน ที ่นา พอใจ ได พจิารณา 
เห็น ชอบ ให บริษัท สำนักงาน เอินส แอนด ยัง จำกัด เปน ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประจำ ป 
2553 และ นำ เสนอ คณะ กรรม กา รบ ริษัทฯ เพ่ือ พิจารณา และ ขอ อนุมัติ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน ประจำ ป 2553 ตอ ไป

(ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จนัทรฉาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คำอธิบายและวิเคราะหผลการดำเนินงาน

 คำ อธบิาย และ บท วเิคราะห ตอ ไป นี ้ควร อาน ประกอบ กบั งบ การ เงนิ รวม และ งบ การ เงนิ เฉพาะ กจิการ และ หมายเหตุ ประกอบ งบ การ 
เงิน ของ บริษัท ทั้งนี้ สำหรับ ผล ประกอบ การ ป 2552 นี้ บริษัท ได นำ งบ การ เงิน ของ บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด ซึ่ง เปน บริษัท 
ยอย มา จดั ทำ งบ การ เงนิ รวม เพือ่ การ รบั รู ผล การ ดำเนิน งาน ของ บรษิทั ดงั นัน้ ใน คำ อธบิาย และ การ วิเคราะห นี ้การ อาง องิ ใดๆ ถงึ ผล การ 
ดำเนิน งาน และ ฐานะ ทางการ เงิน ใน แตละ ป ที่ ระบุ ไว ใน คำ อธิบาย และ การ วิเคราะห ใน สวน นี้ ให หมายความ ถึง ผล การ ดำเนิน งาน และ 
ฐานะ การ เงิน ของ บริษัท และ บริษัท ยอย ("บริษัท") ซึ่ง สิ้น สุด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม ของ ป นั้นๆ สรุป สาระ สำคัญ ได ดัง ตอ ไป นี้

ภาพ รวม
 ภาย ใต การ ดำเนิน งาน ใน ธุรกิจ หลัก (Core Business) ของ บริษัท ที่ เนน นโยบาย การ ให บริการ อยาง มี คุณภาพ และ มี ประสิทธิภาพ 
เพ่ือ ตอบ สนอง ทกุ ความ ตองการ ของ ลกูคา ของ บริษทั นัน้ ใน ป 2552 บรษิทั ได ม ีการ เปด บริการ ใน กลุม ธรุกิจ บริการ ครบ วงจร ที ่เก่ียวของ 
กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร (Business Solutions) ไดแก "คลา วด คอม พิว ติ้ง – (Cloud Computing)" ซึ่ง เปน บริการ 
ปองกัน ภัย คุกคาม ที่ บริหาร จัดการ ดาน ความ ปลอดภัย ของ ขอมูล เครือ ขาย และ เคร่ือง คอมพิวเตอร อยาง ครบ วงจร ภาย ใต ชื่อ บริการ 
"Inet – Endpoint Security Solutions" และ อีก หนึ่ง บริการ ที่ รองรับ การ ประชุม ทาง ไกล หรือ การ ติดตอ ระหวาง หนวย งาน ตาง สาขา 
ใน รูป ของ บริการ ประชุม ทาง ไกล ออนไลน แบบ Real time ผาน เว็บไซต ภาย ใต ชื่อ บริการ "Inet-web Xference" 
 ในป 2552 บริษัท ได เพิ่ม ศักยภาพ การ ให บริการ โดย เพิ่ม ขนาด วงจร ระหวาง ประเทศ (International Internet Gateway: IIG) 
จาก 350 Mbps. เปน 400 Mbps. เพ่ือ รองรับ การ ใช งาน อินเทอรเน็ต เกตเวย ไป ตาง ประเทศ ของ ลูกคา ได อยาง มี ประสิทธิภาพ  และ 
ไม ติดขัด แม เกิด กรณี ฉุกเฉิน ตลอด จน รองรับ การเต รี ยม พรอม ออก บริการ ใหมๆ ที่ จะ ตอบ รับ ความ ตองการ ของ ทุก ธุรกิจ โดย เฉพาะ 
องคกร ที่ ตองการ เครือ ขาย มากกวา 1 เสน ทาง ที่ มี ความ เสถียร  และ ใช งาน ได อยาง ตอ เนื่อง ตลอด เวลา รวม ไป ถึง ใน สวน ของ บริการ 
MetroLAN บริษัท ได ปรับ ขนาด วงจร ระหวาง อาคาร ที่ ให บริการ MetroLAN จาก ขนาด ความเร็ว 1 Gbps. เปน 10 Gbps. เพ่ือ การ 
รองรับ การ ใช งาน ของ ลกูคา ได อยาง ม ีประสิทธภิาพ ดวย เชน กนั และ จาก ความ มุง มัน่ ใน การ พฒันา และ เพิม่ ศกัยภาพ บรกิาร เพือ่ ตอบ สนอง 
ความ ตองการ ของ ลูกคา อีกทั้ง บริษัท ได รับ การ รับรอง ระบบ คุณภาพ มาตรฐาน ระดับ สากล ISO 9001 มา ตอ เนื่อง เปน ป ที่ 8 โดย ใน ป 
2552 นี้ บริษัท ได รับ การ รับรอง มาตรฐาน ระบบ งาน คุณภาพ ISO 9001:2008 ดาน การ ให บริการ สำหรับ ลูกคา นิติบุคคล (Corporate 
Services) ประเภท ที่ มี การ เชื่อม ตอ ตลอด เวลา และ บริการ ศูนย จัด เก็บ ขอมูล (INET Data Center : IDC)
 ใน สวน ของ การ เปลี่ยนแปลง ภายใน องคกร ใน ป 2552 บริษัท ได พัฒนาการ จัด ทำ ระบบ ความ มั่นคง ปลอดภัย สารสนเทศ ใน องคกร 
(Information Security Management System - ISMS) อยาง ตอ เนื่อง เพื่อ ลด โอกาส และ ปจจัย เสี่ยง ที่ จะ มี ผลก ระ ทบ ตอ ธุรกิจ รวม 
ถึง การ จัดการ ระบบ ความ มั่นคง ปลอดภัย ของ สารสนเทศ ได อยาง มี ประสิทธิภาพ และ เพื่อ สราง ความ มั่นใจ ให กับ ลูกคา วา บริษัท มี ความ 
มัน่คง ปลอดภยั จาก ภยั คกุคาม ทาง สารสนเทศ นอกจาก นี ้ทาง ดาน การ บรหิาร จดัการ บรษิทั ได ม ีการ ปรบัปรุง โครงสราง ภายใน ของ องคกร 
เพ่ือ ความ เหมาะ สม และ เสริม สราง ประสิทธิภาพ ใน การ บริหาร งาน รวม ถึง ดำเนิน การ จัด ทำ ระบบ การ บริหาร งาน และ ประเมิน ผล ที่ 
มี ความ สอดคลอง กับ กลยุทธ ของ องคกร (Balanced Scorecard) และ ระบบ การ บริหาร ความ เสี่ยง ทั่ว ทั้ง องคกร (Enterprise Risk 
Management) ที่ เชื่อม โยง กับ แผน กลยุทธ หลัก ของ บริษัท โดย สามารถ เชื่อม โยง ไป ถึง ระดับ องคกร ระดับ พนักงาน และ เพิ่ม ความ 
มั่นใจ วา บริษัท มี ระบบ ควบคุม ภายใน ที่ ดี และ มี การ ปฏิบัติ ตาม การ ควบคุม ภายใน อยาง สม่ำเสมอ โดย ประสาน งาน กับ หนวย งาน ตรวจ 
สอบ ภายใน เพ่ือ แลก เปลี่ยน ความ รู และ ขอมูล เก่ียว กับ ความ เส่ียง ที่ อาจ มี ผลก ระ ทบ ตอ บริษัท อีก ทั้ง นำ นโยบาย และ กรอบ การ บริหาร 
ความ เสี่ยง ไป พัฒนา ให เกิด การ ปฏิบัติ อยาง ตอ เนื่อง ทั่ว ทั้ง องคกร
 กิจกรรม ดาน บริการ สังคม ไอ เน็ต ได ใหการสนับสนุนมูลนิธิ OpenCARE (Open Exchange for Collaborative Activities in 
Response to Emergencies) ซึ่งเปน เครือ ขาย ออนไลน ที่ ครอบคลุม ตั้งแต อินเทอรเน็ต วงจร โทรศัพท รวม ถึง วิทยุ โทรคมนาคม เพื่อ 
ไม ให เกิด ชอง วาง ใน การ เช่ือม ตอ หรือ เขา ถงึ ขอมูล ทำ หนาท่ี เปน โครง ขาย รองรบั การ เช่ือม ตอ ขอมูล แจง เตอืน ภยั พบิตั ิจาก หนวย งาน ตางๆ 
ตั้งแต ระดับ ประเทศ ไป จนถึง ระดับ ประชาชน ซึ่ง เปน แนวคิด ที่ มี จุด เริ่ม ตน จาก เหตุ ภัย พิบัติ สึ นา มิ ใน ป 2547 
 กจิกรรม ดาน สิง่ แวดลอม บริษทั ได ให ความ สำคญั กบั ดาน สิง่ แวดลอม โดย การ จดั โครงการ Green Office เพ่ือ ให พนักงาน ของ บริษทั 
ได ตระหนัก ถึง การ ประหยัด พลังงาน และ ชวย ลด ภาวะ โลก รอน และ ยัง ได มี การ รณรงค ผาน ทาง สื่อ ตางๆ ให บริษัท หาง ราน หนวย งาน 
ทั้ง ภาค รัฐ และ เอกชน หัน มา ใสใจ และ ตระหนัก ถึง สิ่ง แวดลอม มาก ขึ้น รวม ถึง ใน ป 2552 นี้ บริษัท ได เขา รวม โครงการ สถาน ประกอบ 
การ สี ขาว รวม กับ สำนักงาน ประกัน สังคม เพ่ือสนับสนุนนโยบายปลอดยาเสพติด ใน สถาน ประกอบ การ ดวย เชน กัน 
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ผล การ ดำเนิน งาน โดย รวม
 บริษัท มี ผล การ ดำเนิน งาน ของ ป 2552 เปน กำไร สุทธิ จำนวน 12 ลาน บาท เพิ่ม ขึ้น จำนวน 42 ลาน บาท เมื่อ เทียบ ป 2551 และ 
มี กำไร สุทธิ ตอ หุน เทากับ 0.05 บาท รวม ถึง มี ผล กำไร กอน หัก ดอกเบี้ย ภาษี คา เสื่อม ราคา และ คา ตัด จำหนาย (EBITDA) จำนวน 39 
ลาน บาท เพ่ิม ขึ้น จำนวน 44 ลาน บาท เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ ป 2551 สาเหตุ หลัก ที่ ทำให บริษัท มี ผล การ ดำเนิน งาน ที่ ดี ขึ้น จาก ป กอน เกิด 
จาก การ เติบโต ของ ราย ได ใน ธุรกิจ Business Solutions ซึ่ง มี อัตรา การ เติบโต อยาง ตอ เนื่อง มา ตลอด ใน หลาย บริการ รวม ถึง บริษัท ยัง 
มี การ บริหาร จัดการ ตนทุน ใน ธุรกิจ Access Business และ Business Solutions ได อยาง มี ประสิทธิภาพ 
 ใน ระหวาง ป 2552 บริษัท เน็ต เบย จำกัด ซึ่ง เปน บริษัท รวม (สัดสวน การ ถือ หุน 40%) ได ประกาศ จาย เงินปนผล ประจำ ป 2551 
ให แก ผู ถือ หุน ของ บริษัท รวม ใน อัตรา 40 บาท ตอ หุน โดย เงินปนผล ใน สวน ของ บริษัท คิด เปน เงิน จำนวน16 ลาน บาท ทั้งนี้ เงินปนผล 
จำนวน ดงั กลาว ได แสดง รวม ไว ใน ราย ได อืน่ ของ งบ การ เงนิ เฉพาะ กจิการ และ ใน ป 2552 นี ้บรษิทั เนต็ เบย จำกดั ได เพิม่ ทนุ จด ทะเบยีน 
ของ บริษัท  จาก เดิม 10 ลาน บาท เปน 50 ลาน บาท โดย การ ออก หุน ใหม เปน หุน สามัญ จำนวน 4 ลาน หุน มูลคา ตรา ไว หุน ละ 10 บาท 
โดย จัดสรร ให แก ผู ถือ หุน เดิม 
 บริษัท ได รับ รู สวน แบง กำไร จาก บริษัท เน็ต เบย จำกัด เปน จำนวน ทั้ง สิ้น 11 ลาน บาท เมื่อ นับ ตั้งแต เริ่ม ดำเนิน งาน ใน ปลาย ป 2547 
จนถึง ปจจุบัน บริษัท รับ รู สวน แบง กำไร จาก บริษัท เน็ต เบย จำกัด รวมจำนวน 32 ลาน บาท หรือ คิด เปน รอย ละ 160 ของ เงิน ลงทุน 
จำนวน 20 ลาน บาท
 จาก ผล การ ดำเนิน งาน ดัง กลาว ขาง ตน สง ผล ให ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี สภาพ คลอง สูง คิด เปน 3.67 เทา อัน เกิด จาก การ จัดการ ที่ 
มุง เนน การ บรหิาร ตนทนุ และ คา ใช จาย ให ม ีประสทิธภิาพ รวม ถงึ การ มุง เนน การ เรงรดั จดั เกบ็ เงนิสด จาก ลกู หนี ้การ คา  ลกู หนี ้ตาม สญัญา 
เชา การ เงินและรายไดจากการใหบริการที่ยังไมเรียกเก็บ โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท มี เงินสด, รายการ เทียบ เทา เงินสด 
และเงิน ลงทุน ระยะ สั้น จำนวน 401 ลาน บาท เพิ่ม ขึ้นจำนวน 148 ลาน บาท หรือคิด เปน รอย ละ 59 เม่ือ เทียบ กับ ป 2551 

ราย ได จาก การ ให บริการ และ การ ขาย
 บริษัทมี ราย ได จาก การ ให บริการ สำหรับ ป 2552 จำนวน 561 ลาน บาท ลด ลง คิด เปน รอย ละ 2 เม่ือ เปรียบ เทียบ กับ ป 2551 ทั้งนี้ 
แมวา ใน ธรุกิจ Access Business จะ ม ีราย ได ลด ลง แต ขณะ เดียวกัน ธรุกิจ Business Solutions ม ีราย ไดที ่เพ่ิม ขึน้ ใน หลาย บริการ เชน 
บริการ e-Business & Media Solutions, ICT Services, Managed Security Solutions, และ INET Data Center เปนตน 
 นอกจาก นี้ ราย ได จาก การ ขาย ใน ป 2552 มี จำนวน 8 ลาน บาท เพิ่ม ขึ้น 3 ลาน บาท เม่ือ เทียบ กับ ป 2551
 เม่ือ คิด เปน สัดสวน ของ ราย ได ใน ธุรกิจ Access Business และ Business Solutions เทากับ 44 : 56 (ป 2551 เทากับ 47 : 53) 
ตนทุน การ ให บริการ และ ตนทุน ขาย
 ในป 2552 บริษัท มี ตนทุน การ ให บริการ และ ตนทุน ขาย จำนวน 384 ลาน บาท ลด ลง คิด เปน รอย ละ 21 เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ 2551 
มี สาเหตุ หลัก เกิด จาก การ บริหาร จัดการ ตนทุน การ ให บริการ ทั้ง ธุรกิจ Access Business และ Business Solutions โดย ลด ลง คิด เปน 
รอย ละ 11 และ 29 ตาม ลำดับ 
คา ใช จาย ใน การ ขาย และ คา ใช จาย ใน การ บริหาร
 บริษัทมี คา ใช จาย ใน การ ขาย และ คา ใช จาย ใน การ บริหาร เพิ่ม ขึ้น สำหรับ ป 2552 จำนวน 30 ลาน บาท หรือ คิด เปน รอย ละ 19 เมื่อ 
เปรียบ เทียบ กับ ป 2551 สาเหตุ ที่ คา ใช จาย เพ่ิม ขึ้น เปน ผล จาก การ ต้ัง คา เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ ของ ลูก หน้ี อื่น ที่ เกิด จาก การ โอน โปรแกรม 
คอมพิวเตอร ระหวาง การ พัฒนา จำนวน 25 ลาน บาท ซึ่ง เมื่อ ครบ กำหนด ระยะ เวลา ตาม สัญญา ผูรับ จาง ไม สามารถ สง มอบ งาน ได ตาม 
เงื่อนไข ใน สัญญา 
สวน แบง กำไร จาก บริษัท รวม
 ป 2552 บริษัท ได รับ รู สวน แบง กำไร จาก บริษัท เน็ต เบย จำกัด ซ่ึง เปน บริษัท รวม (สัดสวน การ ถือ หุน 40%) เปน จำนวน ท้ัง ส้ิน
11 ลาน บาท 
 ท้ังน้ีป 2552 บริษัท รับ รู เงินปนผล รับ จาก บริษัท รวม ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ เปน จำนวน 16 ลาน บาท โดย แสดง รวม ไว ใน ราย ได อ่ืน

กำไร สุทธิ
 ป 2552 บริษัทมี กำไร สุทธิ จำนวน 12 ลาน บาท เพิ่ม ขึ้น จาก ป 2551 คิด เปน รอย ละ 142 และ มี กำไร สุทธิ ตอ หุน เทากับ 0.05 บาท 
รวม ถึง มี ผล กำไร กอน หัก ดอกเบี้ย ภาษี คา เสื่อม ราคา และ คา ตัด จำหนาย (EBITDA) จำนวน 39 ลาน บาท 
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เหตุการณ ที่ สำคัญ อื่นๆ
 1. จาก มติ ที่ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท ครั้ง ที่ 2/2553 เมื่อ วัน ที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ได มี มติ อนุมัติ จาย เงินปนผล สำหรับ ป 

2552 กับ ผู ถือ หุน ของ บริษัท ใน อัตรา หุน ละ 0.05 บาท หรือคิด เปน จำนวน เงิน รวม ประมาณ 13 ลาน บาท ซึ่ง คำนวณ จาก หุน 
สามัญ ที่ ออก และ ชำระ แลว ทั้งหมด จำนวน 250,020,799 หุน การ จาย เงินปนผล ดัง กลาว จะ ตอง รอ อนุมัติ โดย มติ ที่ ประชุม ผู ถือ 
หุน สามัญ ประจำ ป 2553 ใน วัน ที่ 23 เมษายน 2553 ตอ ไป

 2. ใน การ ประชุม ใหญ สามัญ ผู ถือ หุน ครั้ง ที่ 1 ประจำ ป 2552 เม่ือ วัน ที่ 13 กุมภาพันธ 2552 และ การ ประชุม ใหญ วิสามัญ ผู ถือ 
หุน ครั้ง ที่ 1 ประจำ ป 2552 เมื่อ วัน ที่ 20 กมุภาพันธ 2552 ของ บริษัท เน็ต เบย จำกัด ซึ่ง เปน บริษัท รวม ได มี มติ อนุมัติ ให 
บริษัท รวม ประกาศ จาย เงินปนผล ประจำ ป 2551 ให แก ผู ถือ หุน ของ บริษัท รวม ใน อัตรา 40 บาท ตอ หุน โดย เงินปนผล ใน สวน 
ของ บริษัท คิด เปน เงิน จำนวน 16 ลาน บาท และ โดย มติ ที่ ประชุม ใหญ วิสามัญ ผู ถือ หุน ครั้ง เดียวกัน นี้ มี มติ ให เพิ่ม ทุน จด ทะเบียน 
ของ บริษัท รวม จาก เดิม 10 ลาน บาท เปน 50 ลาน บาท โดย การ ออก หุน ใหม เปน หุน สามัญ จำนวน 4 ลาน หุน มูลคา ตรา ไว หุน 
ละ 10 บาท โดย จัดสรร ให แก ผู ถือ หุน เดิม  

ฐานะ การ เงิน
1. สินทรัพย
 สวน ประกอบ ของ สินทรัพย
 ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี สินทรัพย รวม ทั้ง สิ้น จำนวน 785 ลาน บาท ลด ลงจำนวน 56 ลาน บาท หรือ ลด ลง รอย ละ 7 เมื่อ เทียบ กับ 
ป 2551 โดย การ เปลี่ยนแปลง ที่ เกิด ขึ้น ไดแก 
 เงินสด และ รายการ เทียบ เทา เงินสด รวม กับเงิน ลงทุน ระยะ สั้น ของ บริษัท  ม ีจำนวนทั้ง สิ้น 401 ลาน บาท เพิ่ม ขึ้น จำนวน 148 ลาน 
บาท หรือ คิด เปน รอย ละ 59 เมื่อ เทียบ กับ ป 2551 เกิด จาก การ ดำเนิน การ เรงรัด จัด เก็บ เงิน จาก ลูก หนี้ ทั้ง ใน สวน ของ ลูก หนี้ การ คา, ลูก 
หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน และ ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เกบ็
 เงิน ลงทุน ใน บริษัท รวม มี จำนวน 32 ลาน บาท หรือ เพิ่ม ขึ้น รอย ละ 54 เมื่อ เทียบ กับ ป 2551 เกิดจากการลงทุนเพิ่มในบริษัทรวม 
จำนวน 16 ลานบาท รวมทัง้การรบัรูสวนแบงกำไรจากเงนิลงทนุในบรษิทัรวม จำนวน 11 ลานบาท และปรบัลดเงนิลงทนุในบรษิทัรวม 
ลงดวยเงินปนผลที่ไดรับเปนเงินสดจากบริษัท เน็ตเบย จำกัด จำนวน 16 ลานบาท 
 สวน ปรับปรุง อาคาร เชา และ อุปกรณ – สุทธิ, สินทรัพย ไมมี ตัว ตน – สุทธิ มี มูลคา ลด ลง รวม จำนวน 17 ลาน บาท เกิด จาก การ โอน 
โปรแกรม คอมพิวเตอร ระหวาง การ พัฒนา ออก จำนวน 25 ลาน บาท และ การ ตัด คา เสื่อม ราคาและ คา ตัด จำหนาย จำนวน 24 ลาน 
บาท โดย ใน ป 2552 บริษัท มี การ ลงทุน เพื่อ ซื้อ อุปกรณ และ สินทรัพย ไมมี ตัว ตน จำนวน 32 ลาน บาท และ 1 ลาน บาท ตาม ลำดับ 
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คุณภาพ ของ สินทรัพย
 ลูก หนี้
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท มี ลูก หนี้ การ คา-สุทธิ จำนวน 54 ลาน บาท หรือ ลด ลง รอย ละ 51 เมื่อ เทียบ กับ ป 2551 เกิด จาก 
การ ดำเนิน การ เรงรัด จัด เก็บ เงิน โดย ณ สิ้น ป 2552 ลูก หนี้ การ คา สวน ใหญ รอย ละ 65 เปน ลูก หนี้ ที่ ยัง ไม ครบ กำหนด ชำระ 
 นอกจาก นี้ ใน สวน ของ ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม  เรียก เก็บ บริษัท ได ดำเนิน การ เรงรัด จัด เก็บ เงินตาม สัญญา จาง ดำเนิน งาน ใน 
สวน ที่ สง มอบ งาน เรียบรอย แลว จึง สง ผล ให บริษัท มี เงินสด และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น เพิ่ม ขึ้น สุทธิ จำนวน 148 ลาน บาท 
 ทั้งนี้ บริษัท มีน โย บาย การ ให เครดิต แก ลูกคา แบง เปน 2 ประเภท ดังนี้
 - ลูก หนี้ ประเภท สวน บุคคล และ ลูก หนี้ องคกร สวน ที่ เปน เอกชน มี ระยะ เวลา ชำระ หนี้ (Credit) 45 วัน
 - ลูก หนี้ องคกร สวน ที่ เปน ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ มี ระยะ เวลา ชำระ หนี้ (Credit) 90 วัน
 สำหรับ ลูก หนี้ การ คา-สุทธิ ดัง กลาว คิด เปน รอย ละ 7 ของ สินทรัพย รวม โดย มี ระยะ เวลา เก็บ หนี้ ของ ลูก หนี้ การ คา เฉลี่ย 57 วัน 
ซึ่ง ดี กวา ป 2551 ที่ มี ระยะ เวลา เรียก เก็บ เฉล่ีย 82 วัน และ จาก ตาราง ขาง ลาง แสดง ราย ละเอียด การ จำแนก ตาม อายุ หนี้ ที่ คาง ชำระ 
ของ ลูก หนี้ การ คา ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 โดย มูลคา ลูก หนี้ ที่ ยัง ไม ครบ กำหนด ชำระ และ ลูก หนี้ ที่ คาง ชำระ เปน เวลา ไม เกิน 3 เดือน 
ตาม นโยบาย การ ให เครดิต ของ บริษัท มี จำนวน เทากับ 48 ลาน บาท ซึ่ง คิด เปน อัตราสวน สูง ถึง รอย ละ 81 ของ ลูก หนี้ การ คา ทั้งหมด ซึ่ง 
สอดคลอง กับ นโยบาย การ ให เครดิต ของ บริษัท และ ไม กอ ให เกิด ปญหา ใน การ เรียก เก็บ หนี้ แต อยาง ใด 

 ตาราง เปรียบ เทียบ ลูก หนี้ การ คา   
 ระยะ เวลา คาง ชำระ   31   ธันวาคม   2552   31   ธันวาคม   2551
        ลาน บาท  %  ลาน บาท  % 
  ยอด ท่ี ยัง ไม ครบ กำหนด ชำระ  39.12 64.96 63.05 52.84 
 ไม เกิน   3   เดือน  9.37 15.56 36.68 30.74 
  3   -   6   เดือน  0.83 1.39 7.25 6.08 
  6   -   12   เดือน  1.92 3.19 3.20 2.68
  เกิน กวา   12   เดือน  8.98 14.90 9.14 7.66
  ลูก หน้ี การ คา รวม  60.22 100.00 119.32 100.00 
  หัก   คา เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ  (5.81) (9.65) (8.75) (7.34)
  ลูก หน้ี การ คา   -   สุทธิ  54.41 90.35 110.57 92.66 

 บริษัท มีน โย บาย การ ตั้ง สำรอง คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ดังนี้
 • ลูก หนี้ ประเภท สวน บุคคล และ ลูก หนี้ องคกร สวน ที่ เปน เอกชน
 - ลูก หนี้ จัด ชั้น สงสัย จะ สูญ (หนี้ ที่ คาง ชำระ 181-360 วัน) ให ตั้ง สำรอง ไม ต่ำ กวา รอย ละ 50 ของ ยอด หนี้ คง คาง 
 - ลูก หนี้ จัด ชั้น สูญ (หนี้ ที่ คาง ชำระ เกิน กวา 360 วัน) ให ตั้ง สำรอง เต็ม จำนวน
 • ลูก หนี้ องคกร สวน ที่ เปน ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ให พิจารณา และ เสนอ ขอ อนุมัติ เพื่อ กัน สำรอง เฉพาะ เปน รายๆ ตาม ที่ เห็น สมควร

 ทั้งนี้ บริษัท ได สำรอง ตั้ง คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ สำหรับ ลูก หนี้ การ คา ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 ไว แลว เปน จำนวน 5.81 ลาน บาท 
ซึ่ง เปน ไป ตาม นโยบาย ทาง บัญชี ของ การ ตั้ง คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ของ บริษัท และ เชื่อ วา เพียง พอแลว
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2. สภาพ คลอง
 กระแส เงินสด
 ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี สภาพ คลอง สูง จำนวน 3.67 เทา อัน เกิด จาก บริหาร จัดการ ที่ มุง เนน การ บริหาร ตนทุน และ คา ใช จาย ให มี 
ประสิทธิภาพ รวม ถึง การ มุง เนน การ เรงรัด จัด เก็บ เงินสด จาก ลูก หน้ี การ คา, ลูก หน้ี ตาม สัญญา เชา การ เงิน และ ราย ได จาก การ ให บริการ 
ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ โดย กระแส เงินสด ใน กิจกรรม ตาง ๆ ของ บริษัท ไดแก
 กระแส เงนิสด จาก กจิกรรม ดำเนนิ งาน บรษิทั ม ีเงนิสด จาก กจิกรรม ดำเนนิ งาน เปน จำนวน 193 ลาน บาท เกดิ จาก การ รบั ชำระ เงนิสด 
จาก ลูก หนี้ การ คา, ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน และราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ รวม จำนวน 189 ลาน บาท และ เงินสด 
รับ จาก ราย ได ดอกเบี้ย จำนวน 5 ลาน บาท 
 กระแส เงินสด จาก กิจกรรม ลงทุน ของ บริษัท มี เงินสด จายสุทธิจำนวน 3 ลาน บาท โดย เกิด จาก เงินปนผล รับ จาก บริษัท รวม ซึ่ง 
ไดแก บริษัท เน็ต เบย จำกัด จำนวน 16 ลาน บาท พรอม กัน นี้ บริษัท ได จาย ไป เพื่อ การ ลงทุนเพิ่ม ใน บริษัท ดัง กลาว ทั้ง จำนวน และ ทั้งนี้ 
หาก ไม รวม เงินสด ได มา จากเงินลงทุนชั่วคราว  เงิน ฝาก ธนาคาร และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น จำนวน 30 ลาน บาท แลว บริษัท มี การ ใช จาย 
ใน กิจกรรม ลงทุน หลัก ๆ ใน การ ซื้อ อุปกรณ และ สินทรัพย ไมมี ตัว ตน จำนวน 33 ลาน บาท 
 กระแส เงินสด จาก กิจกรรม จัดหา เงิน บริษัท มี การ จาย เงินปนผล ประจำ ป 2551 จำนวน 13 ลาน บาท 
 โดย สรุป ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี เงินสด และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น รวม จำนวน 401 ลาน บาท เพิ่ม ขึ้น สุทธิ จำนวน 148 ลาน บาท หรือ 
คดิ เปน รอย ละ 59 เมื่อ เทียบ กับ ป 2551
 นอกจาก นี้ บริษัท ยัง มี วงเงิน เบิก เกิน บัญชี ที่ ได รับ จาก ธนาคาร พาณิชย หลาย แหง รวม จำนวน 15 ลาน บาท เพื่อ เปน วงเงิน สำรอง 
ใน กรณี ที่ จำเปน หรือ ฉุกเฉิน ซึ่ง ปจจุบัน ไมมี การ เบิก ใช วงเงิน ดัง กลาว  
 สรุป อัตราสวน สภาพ คลอง เปน ดังน้ี
     ป 2552 ป 2551
 อัตราสวน สภาพ คลอง (เทา)   3.67 3.00
 อัตราสวน สภาพ คลอง หมุน เร็ว (เทา)   3.43 2.79
 เงินสด และ เงิน ลงทุน ระยะ ส้ัน (ลาน บาท)   401 253

3. ราย จาย ลงทุน
 ใน ป 2552 บริษัท มี การ ลงทุน ซื้อ อุปกรณ และ สินทรัพย ไมมี ตัว ตน เพื่อ ใช ใน การ ดำเนิน งาน จำนวน 32 ลาน บาท และ 1 ลาน บาท 
ตาม ลำดับ 

4. แหลง ที่มา ของ เงิน ทุน
  ความ เหมาะ สม ของ โครงสราง เงิน ทุน
 ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี ทุน จด ทะเบียน จำนวน 333 ลาน บาท เปน ทุน ที่ เรียก ชำระ แลว จำนวน 250 ลาน บาท ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 
ธันวาคม 2552 บริษัท มี อัตราสวน หน้ี สิน ตอ สวน ของ ผู ถือ หุน อยู ใน ระดับ ที่ ต่ำ คิด เปน 0.29 เทา โดย ถือวา เปน อัตราสวน ที่ ดี กวา ป 2551 
ซึ่ง มี อัตราสวน หนี้ สิน ตอ สวน ของ ผู ถือ หุน จำนวน 0.38 เทา 
  สวน ของ ผู ถือ หุน
 ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี สวน ของ ผู ถือ หุน จำนวน 611 ลาน บาท ประกอบ ดวย ทุน ที่ ออก จำหนาย และ ชำระ เต็ม มูลคา แลว จำนวน 
250 ลาน บาท สวน เกิน มูลคา หุน สามัญ จำนวน 272 ลาน บาท สำรอง ตา มกฎ หมาย จำนวน 25 ลาน บาท และ มี กำไร สะสม ที่ ยัง ไม ได 
จัดสรร คง เหลือ จำนวน 64 ลาน บาท คิด เปน มูลคา ตาม บัญชี หุน ละ 2.44 บาท (มูลคา ที่ ตรา ไว 1 บาท ตอ หุน)
  หนี้ สิน
 ณ สิ้น ป 2552 บริษัท มี หนี้ สิน รวม จำนวน 174 ลาน บาท เกือบ ทั้งหมด เปน หนี้ สิน หมุนเวียน คิด เปน รอย ละ 99.82 ของ หนี้ สิน รวม 
โดย สวน ใหญ เปน เจา หนี้ การ คา และ ตนทุน คา บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ เปน หลัก ซึ่ง ลด ลง รอย ละ 22 และ 49 ตาม ลำดับ
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 อัตราสวน ทางการ เงิน ที่ สำคัญ 

    อัตราสวน ทางการ เงิน   ป   2552  ป   2551 ป   2550 

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)  3.67 3.00 3.64

อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)  3.43 2.79 3.41

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย (Activity Ratios)

อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)    6.42 4.46 4.66

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)   57 82 78

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (เทา)  7.44 6.27 6.15

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)  0.71 0.71 0.92

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)  0.29 0.38 0.29

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (เทา)  0.22 0.27 0.22

อัตราการจายเงินปนผล (%) 1/  102.38 N/A N/A

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Pro tability Ratios)

อัตรากำไรขั้นตน (%)  32.46 16.43 21.89

อัตรากำไรสุทธิ (%)   2.12 (4.98) (0.23)

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)  0.77 (8.69) (1.54)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)   1.91 (4.77) (0.34)

อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)  2.00 (4.68) (0.28)

ขอมูลตอหุน

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)   2.44 2.44 2.58

กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนสามัญ (บาท) 2/  0.05 (0.12) (0.01)

เงินปนผลตอหุน (บาท) 1/, 2/  0.05 0.05 0.02 

หมายเหตุ   :      1 /  -  ป   2552  คณะ กรรมการ บริษัท   อนุมัติ และ เห็น สมควร นำ เสนอ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน สามัญ ประจำ ป   2553  พิจารณา 
จาย เงินปนผล ประจำ ป   2552  ใน อัตรา หุน ละ   0.05   บาท   โดย จะมีการ เสนอ ตอ ที่ ประชุม สามัญผู ถือ หุน พิจารณา 
อนุมัติ ใน   วัน ที่   23   เมษายน   2553   การ คำนวณ อตัรา การ จาย เงินปนผล   ใช ผล การ ดำเนิน งาน ของงบการเงินรวม 
เปน สัดสวน ใน การ คำนวณ

   -   ป   2551   บริษัท   มี การ จาย เงินปนผล ใน อัตรา หุน ละ   0.05   บาท   จาก กำไร สะสม โดย จาย ให กับ ผู ถือ หุน   เมื่อ วัน ที่   15   
พฤษภาคม   2552     

   -   ป   2550   บริษัท   มี การ จาย เงินปนผล ใน อัตรา หุน ละ   0.02   บาท  จากกำไรสะสม โดย จาย ให กับ ผู ถือ หุน   เมื่อ วัน ที่    23   
พฤษภาคม   2551

 2 /  คำนวณ จาก จำนวน หุน สามัญ ถัว เฉลี่ย ถวง น้ำ หนัก ที่ ออก จำหนาย และ ได รับ ชำระ แลว ระหวาง งวด 
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คา ตอบแทน ของ ผู สอบ บัญชี 
 1 .   คา ตอบแทน จาก การ สอบ บัญชี   (Audit   fee) 
    บริษัท จาย คา ตอบแทน การ สอบ บัญชี   ให แก 
  - ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท   ใน รอบ ป บัญชี ที่ ผาน มา มี จำนวน เงิน รวม   920,000   บาท 
  - ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท ยอย   ใน รอบ ป บัญชี ที่ ผาน มา มี จำนวน เงิน รวม   80,000   บาท    

 2 .   คา บริการ อื่น   (Non - audit   fee) 
 - ไมมี   
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

 คณะ กรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เปน ผูรับ ผิด ชอบ ตอ งบ การ เงิน และ ขอมูล ทางการ เงิน 
ของ บริษัท และ บริษัท ยอย ที่ ปรากฎ ใน รายงาน ประจำ ป งบ การ เงิน ดัง กลาว จัด ทำ ข้ึน ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป ได แสดง 
ขอมูล อยาง ถูก ตอง ครบ ถวน ใน สาระ สำคัญ เกี่ยว กับ ฐานะ การ เงิน ผล การ ดำเนิน งาน และ ใช ดุลยพินิจ อยาง ระมัดระวัง รวม ทั้ง ควบคุม 
ดูแล ให มี การ ปฏิบัติ ตาม ระบบ การ เปด เผย ขอมูล ที่ สำคัญ อยาง เพียง พอ ใน หมายเหตุ ประกอบ งบ การ เงิน เพ่ือ เปน ประโยชน ตอ ผู ถือ หุน 
และ นัก ลงทุน ทั่วไป อยาง โปรงใส
 ทั้งนี้ คณะ กรรมการ บริษัท ได แตง ตั้ง คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เพื่อ ทำ หนาที่ รับ ผิด ชอบ เกี่ยว กับ การ กำกับ ดูแล รายงาน ทางการ เงิน 
แสดง ฐานะ ตาม ขอ เท็จ จริง และ เปด เผยอ ยาง เพียง พอ เปน ไป ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ เหมาะ สม กับ การ ดำเนิน ธุรกิจ และ จัด ให มี การ 
ควบคุม ภายใน ที่ เหมาะ สม และ มี ประสิทธิผล โดย ความ เห็น ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ ปรากฎ ใน รายงาน ของ คณะ 
กรรมการ ตรวจ สอบ ซึ่ง แสดง ไว ใน รายงาน ประจำ ป แลว
 คณะ กรรมการ บรษิทั ม ีความ เหน็ วา บรษิทั ม ีระบบ การ ควบคมุ ภายใน ที ่ด ีสามารถ สราง ความ เชือ่ มัน่ อยาง ม ีเหตผุล ตอ ความ เชือ่ ถอื ได 
ของ งบ การ เงิน บริษัท และ บริษัท ยอย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่ง ผู สอบ บัญชี ของ บริษัท ได ตรวจ สอบ ตาม มาตรฐาน การ สอบ บัญชี ที่ 
รับรอง ทั่วไป และ แสดง ความ เห็น วา งบ การ เงิน แสดง ฐานะ การ เงิน ผล การ ดำเนิน งาน และ กระแส เงินสด ถูก ตอง ใน สาระ สำคัญ แลว

 (นายธีระเมธ พกมณี)
กรรมการผูจัดการ

(ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ)
ประธานกรรมการ 



รายงานของผูสอบบัญชีอิสระ
และงบการเงิน
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ตอ ผู ถือ หุน ของ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

 ขาพเจา ได ตรวจ สอบ งบดุล รวม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 งบ กำไร ขาดทุน รวม งบ แสดง การ เปลี่ยนแปลง สวน ของ
 ผู ถอื หุน รวม และ งบ กระแส เงนิสด รวม สำหรับ ป สิน้ สดุ วนั เดยีวกัน ของ แตละ ป ของ บรษัิท อนิเทอรเนต็ ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ 
บริษทั ยอย และ ได ตรวจ สอบ งบ การ เงิน เฉพาะ กจิการ ของ บริษทั อนิเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ดวย เชน กนั ซึง่ ผู บริหาร ของ 
กจิการ เปน ผูรบั ผดิ ชอบ ตอ ความ ถกู ตอง และ ครบ ถวน ของ ขอมูล ใน งบ การ เงิน เหลา นี ้สวน ขาพเจา เปน ผูรบั ผดิ ชอบ ใน การ แสดง ความ เห็น 
ตอ งบ การ เงิน ดัง กลาว จาก ผล การ ตรวจ สอบ ของ ขาพเจา 
 ขาพเจา ได ปฏิบัติ งาน ตรวจ สอบ ตาม มาตรฐาน การ สอบ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป ซึ่ง กำหนด ให ขาพเจา ตอง วางแผน และ ปฏิบัติ งาน เพ่ือ 
ให ได ความ เชื่อ มั่น อยาง มี เหตุผล วา งบ การ เงิน แสดง ขอมูล ที่ ขัด ตอ ขอ เท็จ จริง อัน เปน สาระ สำคัญ หรือ ไม การ ตรวจ สอบ รวม ถึง การ ใช 
วิธี การ ทดสอบ หลัก ฐาน ประกอบ รายการ ทั้ง ที่ เปน จำนวน เงิน และ การ เปด เผย ขอมูล ใน งบ การ เงิน การ ประเมิน ความ เหมาะ สม ของ 
หลัก การ บัญชี ที่ กิจการ ใช และ ประมาณ การ เกี่ยว กับ รายการ ทางการ เงิน ที่ เปน สาระ สำคัญ ซึ่ง ผู บริหาร เปน ผู จัด ทำ ขึ้น ตลอด จน การ 
ประเมนิ ถงึ ความ เหมาะ สม ของ การ แสดง รายการ ที ่นำ เสนอ ใน งบ การ เงนิ โดย รวม ขาพเจา เชือ่ วาการ ตรวจ สอบ ดงั กลาว ให ขอ สรปุ ที ่เปน 
เกณฑ อยาง เหมาะ สมใน การ แสดง ความ เห็น ของ ขาพเจา
 ขาพเจา เห็น วา งบ การ เงิน ขาง ตน นี้ แสดง ฐานะ การ เงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ผล การ ดำเนิน งาน และ กระแส 
เงินสด สำหรับ ป สิ้น สุด วัน เดียวกัน ของ แตละ ป ของ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยอย และ เฉพาะ ของ 
บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดย ถูก ตอง ตาม ที่ ควร ใน สาระ สำคัญ ตาม หลัก การ บญัชี ที่ รับรอง ทั่วไป

 รัตนา จาละ
 ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3734
บริษัท สำนักงาน เอินสท แอนด ยัง จำกัด

กรุงเทพฯ
26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
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งบดุล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6  227,172,876  48,706,200  226,926,986  48,354,967
เงินลงทุนระยะสั้น  7  173,561,576  204,078,350  173,561,576  204,078,350
ลูกหนี้การคา 
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 8.2, 9  10,943,684  6,033,412  10,953,465  6,038,230
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 9  43,463,933  104,534,230  43,463,933  104,534,230
รายไดจากการใหบริการที่ยังไมเรียกเกบ็ 8.2, 10  141,620,167  270,268,597  141,620,167  270,268,597
เงินใหกูยืมแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 11  -   -   -   - 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกำหนด
 รับชำระภายในหนึ่งป 12  -   6,011,303  -   6,011,303
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 13  910,907  6,259,398  910,907  6,259,398
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  41,715,613  43,156,583  41,380,713  42,977,585
รวมสินทรัพยหมุนเวียน   639,388,756  689,048,073  638,817,747  688,522,660
สินทรัพยไมหมุนเวียน 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิจากสวน 
 ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งป 12  2,412,000 -   2,412,000  - 
เงินลงทุนในบริษัทยอย 14  -   -   4,999,960  4,999,930
เงินลงทุนในบริษัทรวม 15  31,520,523  20,522,489  19,999,900  3,999,940
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สทุธิ 16  52,997,488  42,450,878  50,914,219  40,362,537
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 17  15,978,918  43,118,011  15,972,199  43,108,727
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 18  25,338,135  27,714,514  25,338,135  27,714,514
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น   17,685,870  18,025,393  17,685,870  18,025,393
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน   145,932,934  151,831,285  137,322,283  138,211,041
รวมสินทรัพย   785,321,690  840,879,358  776,140,030  826,733,701

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายนพณัฎฐ หุตะเจริญ
(กรรมการ)

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ
(กรรมการ)
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งบดุล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคา 
 กิจการที่เกี่ยวของกัน 8.2 6,377,039 9,680,927 7,652,290 9,868,501
 กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน  91,028,747 114,865,725 90,165,960 114,834,152
ตนทุนคาบริการที่ยังไมเรียกเกบ็  33,027,877 65,163,493 33,027,877 65,163,493
เจาหนี้อื่น   16,976,220 11,242,477 16,952,576 11,236,000
รายไดคาบริการรับลวงหนา  8,214,327 11,564,103 8,214,327 11,564,103
คาใชจายคางจาย  8,851,253 4,536,794 8,786,401 4,483,794
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  9,586,525 12,295,940 9,480,901 12,277,965
รวมหนี้สินหมุนเวียน  174,061,988 229,349,459 174,280,332 229,428,008
หนี้สินไมหมุนเวียน
หนี้สินอื่น   306,870 286,870 306,870 286,870
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  306,870 286,870 306,870 286,870
รวมหนี้สิน   174,368,858 229,636,329 174,587,202 229,714,878
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
  ทุนจดทะเบียน
     หุนสามัญ 333,333,333 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 333,333,333 333,333,333 333,333,333 333,333,333
  ทุนที่ออกจำหนายและชำระเต็มมูลคาแลว
     หุนสามัญ 250,020,799 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 250,020,799 250,020,799 250,020,799 250,020,799
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ  272,133,956 272,133,956 272,133,956 272,133,956
กำไรสะสม
 จัดสรรแลว - สำรองตามกฎหมาย 19 24,688,965 23,837,247 24,688,965 23,837,247
 ยังไมไดจัดสรร  64,109,026 65,250,912 54,709,108 51,026,821
สวนของผูถือหุนของบริษัทใหญ  610,952,746 611,242,914 601,552,828 597,018,823
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  86  115   -   - 
รวมสวนของผูถือหุน   610,952,832 611,243,029 601,552,828 597,018,823
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน  785,321,690 840,879,358 776,140,030 826,733,701 
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งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
รายไดจากการใหบริการ 8.1 561,265,767  575,475,576  561,035,059  575,476,376 
รายไดจากการขาย  7,786,168  5,124,052  7,786,168  5,124,052 
ตนทุนในการใหบริการ 8.1 (378,790,219) (481,478,812) (380,926,362) (483,494,323)
ตนทุนขาย   (5,553,510) (3,755,969) (5,678,427) (3,755,969)
กำไรขั้นตน   184,708,206  95,364,847  182,216,438  93,350,136 
รายไดอื่น   6,077,738  10,158,569  22,198,972  14,578,149 
กำไรกอนคาใชจายดำเนินงาน  190,785,944  105,523,416  204,415,410  107,928,285 
คาใชจายในการขาย  (92,315,570) (62,921,782) (90,152,564) (61,022,872)
คาใชจายในการบริหาร  (89,282,667) (89,095,931) (89,129,637) (89,095,931)
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 8.1 (4,785,000) (3,962,500) (4,785,000) (3,962,500)
กำไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกำไรจากบริษัทรวม  4,402,707  (50,456,797) 20,348,209  (46,153,018)
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 15.2 11,121,330  10,569,439  -  - 
กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน
 และภาษีเงินไดนิติบุคคล  15,524,037  (39,887,358) 20,348,209  (46,153,018)
คาใชจายทางการเงิน 15.2 (41) (1,129) (41) (1,129)
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล  15,523,996  (39,888,487) 20,348,168  (46,154,147)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 21 (3,313,803) 10,490,505  (3,313,803) 10,490,505 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  12,210,193  (29,397,982) 17,034,365  (35,663,642)
        
การแบงปนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ     
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ  12,210,192  (29,397,984) 17,034,365  (35,663,642)
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย  1  2  -  - 
     12,210,193  (29,397,982) 17,034,365  (35,663,642)
กำไรตอหุน  22     
กำไร (ขาดทุน) ตอหุนขั้นพื้นฐาน      
 กำไร (ขาดทุน) สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.05  (0.12) 0.07  (0.14)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 69

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท)
  งบการเงินรวม
  สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
  กำไรสะสม สวนที่เปนของ
   ทุนที่ออก สวนเกิน สำรอง  รวมสวนของ ผูถือหุนสวนนอย
  หมายเหตุ และชำระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร ผูถือหุนบริษัทใหญ ของบริษัทยอย รวม 
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  250,020,799   272,133,956   23,837,247   99,649,040   645,641,042   113   645,641,155 
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ   -   -   -   (29,397,984)  (29,397,984)  2   (29,397,982)
เงินปนผลจาย  24  -   -   -   (5,000,144)  (5,000,144)  -   (5,000,144)
ยอดคงเหลอื
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551   250,020,799   272,133,956   23,837,247   65,250,912   611,242,914   115   611,243,029 

ยอดคงเหลือ
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  250,020,799   272,133,956   23,837,247   65,250,912   611,242,914   115   611,243,029 
กำไรสุทธิ     -   -   -   12,210,192   12,210,192   1   12,210,193 
เงินปนผลจาย  24  -   -   -   (12,500,360)  (12,500,360)  -   (12,500,360)
โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 
   เปนสำรองตามกฎหมาย   -   -   851,718   (851,718)  -   -   - 
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัท
 ยอยลดลง   -   -   -   -   -   (30)  (30)
ยอดคงเหลือ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552   250,020,799   272,133,956   24,688,965   64,109,026   610,952,746   86   610,952,832 

 (หนวย: บาท)
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ทุนที่ออก สวนเกิน สำรอง กำไรสะสม
  หมายเหตุ และชำระแลว มูลคาหุน ตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร รวม 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550  250,020,799  272,133,956  23,837,247  91,690,607  637,682,609 
ขาดทุนสุทธิ   -  -  -  (35,663,642) (35,663,642)
เงินปนผลจาย 24 -  -  -  (5,000,144) (5,000,144)
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  250,020,799  272,133,956  23,837,247  51,026,821  597,018,823 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551  250,020,799  272,133,956  23,837,247  51,026,821  597,018,823 
กำไรสุทธิ   -  -  -  17,034,365  17,034,365 
เงินปนผลจาย 24 -  -  -  (12,500,360) (12,500,360)
โอนกำไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร          
 เปนสำรองตามกฎหมาย  -  -  851,718  (851,718) - 
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552  250,020,799  272,133,956  24,688,965  54,709,108  601,552,828 

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)



รายงานประจำป 255270

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิกอนภาษี  15,523,996  (39,888,487) 20,348,168  (46,154,147)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) กอนภาษี     
 เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดำเนินงาน 
 สวนแบงกำไรจากบริษัทรวม 15.2 (11,121,330) (10,569,439) -  - 
 รายไดเงินปนผลรับจากบริษัทรวม 15.2 -  -  (16,123,256) (4,412,788)
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 16, 17 23,604,631  35,272,623  23,045,757  34,719,029 
 ตัดจำหนายคาเบี้ยประกัน  2,168,112  2,416,007  2,168,112  2,416,007 
 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 9, 11 24,868,884  (3,916,738) 24,868,884  (3,916,738)
 คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 13 764,881  399,700  764,881  399,700 
 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหนายอุปกรณ  954,476  (307,850) 942,435  (307,850)
 ตัดจำหนายดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีเปนรายได 12 (53,168) (543,783) (53,168) (543,783)
 ตัดจำหนายดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีเปนคาใชจาย 19 -  1,129  -  1,129 
 ตัดจำหนายรายไดคาบริการที่เกี่ยวของรอตัดบัญชี      
  เปนรายได 12 -  (68,080) -  (68,080)
 รายไดดอกเบี้ย  (5,204,779) (7,515,436) (5,202,762) (7,507,716)
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง      
 ของสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน  51,505,703  (24,720,354) 50,759,051  (25,375,237)
สินทรัพยดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง      
 ลูกหนี้การคา  56,291,141  32,753,866  56,286,178  32,749,048 
 รายไดจากการใหบริการที่ยังไมเรียกเก็บ  128,648,430  (15,942,926) 128,648,430  (15,942,926)
 ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 12 3,652,471  7,180,347  3,652,471  7,180,347 
 สินคาคงเหลือ  4,583,610  8,697,469  4,583,610  8,697,469 
 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  2,746,369  (5,736,510) 2,773,391  (5,922,544)
 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น  339,523  4,507,792  339,523  4,507,792 
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)      
 เจาหนี้การคา  (27,140,866) 22,464,584  (26,884,403) 22,587,063 
 เจาหนี้การคาที่ยังไมเรียกเก็บ  (32,135,616) 27,077,932  (32,135,616) 27,077,932 
 เจาหนี้อื่น  5,733,743  848,614  5,716,576  847,094 
 รายไดคาบริการรับลวงหนา  (3,349,776) 497,250  (3,349,776) 497,250 
 คาใชจายคางจาย  4,314,459  1,808,126  4,302,607  1,805,126 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  (2,689,415) (6,589,413) (2,777,064) (6,598,152)
เงินสดจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  192,499,776  52,846,777  191,914,978  52,110,262 
เงินสดรับจากรายไดดอกเบี้ย  4,882,846  7,237,889  4,880,830  7,226,754 
จายภาษีเงินไดนิติบุคคล  (4,089,003) (11,135,285) (3,960,123) (11,011,529)
เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน  193,293,619  48,949,381  192,835,685  48,325,487 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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งบกระแสเงินสด (ตอ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หนวย: บาท)
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    หมายเหตุ 2552 2551 2552 2551
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง 7  30,841,300   (188,369,512)  30,841,300   (188,369,512)
เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้นที่ติด 
 ภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 6, 7  (516,464)  (3,767,191)  (516,464)  (3,767,191)
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย   -   -   (30)  - 
ซื้อหุนของบริษัทยอยคืนจากผูถือหุนสวนนอย   (30)  -   -   - 
เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทรวม   (15,999,960)  -   (15,999,960)  - 
เงินปนผลรับจากบริษัทรวม 15.2  16,123,256   4,412,788   16,123,256   4,412,788 
รับชำระเงนิใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   -   -   -   1,765,976 
เงินสดจายเพื่อซื้ออุปกรณ 16  (31,951,640)  (18,208,662)  (31,388,363)  (18,110,949)
เงินสดจายเพื่อสินทรัพยไมมีตัวตน 17  (1,146,758)  (752,400)  (1,146,758)  (752,400)
เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ   131,775   199,144   131,775   97,218 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน   (2,518,521)  (206,485,833)  (1,955,244)  (204,724,070)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
จายคืนหนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงิน   -   (70,852)  -   (70,852)
เงินปนผลจาย 24  (12,500,360)  (5,000,144)  (12,500,360)  (5,000,144)
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (12,500,360)  (5,070,996)  (12,500,360)  (5,070,996)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)   178,274,738   (162,607,448)  178,380,081   (161,469,579)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป   45,177,558   207,785,006   44,826,325   206,295,904 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดปลายป 6  223,452,296   45,177,558   223,206,406   44,826,325 
 
รายการที่มิใชเงินสดที่มีสาระสำคัญ 
หนี้สินภายใตสัญญาเชาการเงินลดลงจาก 
 การคืนยานพาหนะที่เชา   -   963,000   -   963,000 
สินทรัพยไมมีตัวตนลดลงจากการโอนไปเปนลูกหนี้อื่น   25,000,000   -   25,000,000   - 

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551



72 รายงานประจำป 2552

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ขอมูล ทั่วไป
  บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปน บริษัท มหาชน จำกัด ซึ่ง จัด ตั้ง ขึ้น ตาม กฎหมาย ไทย และ 

มี ภูมิลำเนา อยู ใน ประเทศไทย บริษัทฯ จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย เม่ือ วัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และ 
ประกอบ กิจการ ใน การ ให บริการ ดาน โทรคมนาคม ซึ่ง รวม ทั้ง การ ให บริการ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต บริษัทฯ มี ที่ อยู ตาม ที่ จด ทะเบียน 
ตั้ง อยู เลข ที่ 1768 อาคารไทย ซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10 - 12 และ ชั้น ไอที ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม แขวง บางกะป เขต หวยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน
2.1  งบ การ เงิน นี้ จัด ทำ ขึ้น ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ กำหนด ใน พระ ราช บัญญัติ วิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2547 ยก เว นบ ริษัทฯ และ บริษัท 

ยอย ได นำ มาตรฐาน การ บัญชี ระหวาง ประเทศ ฉบับ ที่ 12 เรื่อง ภาษี เงินได (IAS No. 12 “Income Taxes”) มา ถือ ปฏิบัติ ดวย 
เนื่องจาก ยัง ไมมี การ ประกาศ ใช มาตรฐาน การ บัญชี ของ ไทย ใน เรื่อง นี้

  การ แสดง รายการ ใน งบ การ เงนิ ได ทำ ขึน้ เพือ่ ให เปน ไป ตาม ขอ กำหนด ใน ประกาศ กรม พฒันา ธรุกิจ การ คา ลง วนั ที ่30 มกราคม 
2544 ออก ตาม ความ ใน พระ ราช บัญญัติ การ บัญชี พ.ศ. 2543 

  งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา ไทย เปน งบ การ เงิน ฉบับ ที่ บริษัทฯ ใช เปน ทางการ ตาม กฎหมาย งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา อังกฤษ แปล มา จาก งบ การ เงิน 
ฉบับ ภาษา ไทย ดัง กลาว

  งบ การ เงิน นี้ ได จัด ทำ ขึ้น โดย ใช เกณฑ ราคา ทุน เดิม เวน แต จะ ได เปด เผย เปน อยาง อื่น ใน นโยบาย การ บัญชี
2.2 เกณฑ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม
 (ก) งบ การ เงิน รวม ได จัด ทำ ขึ้น โดย รวม งบ การ เงิน ของ บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ยอย ตาม ราย 

ละเอียด ดัง ตอ ไป นี้
      อัตรารอยละของ
     อัตรารอยละของ อัตรารอยละของ รายไดที่รวมอยูใน
    การถือหุนโดย สินทรัพยที่รวมอยูใน รายไดรวม
    บริษัทฯ ณ วันที่ สินทรัพยรวม สำหรับปสิ้นสุด
   จัดตั้งขึ้นใน 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม
 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศไทย 2552  2551  2552  2551  2552  2551
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด  การใหบริการ   99.99  99.99  0.50  0.34  0.85  0.43
  กิจการโทรคมนาคม
  และใหบริการ
  ที่เกี่ยวของ
 (ข) บริษัทฯ นำ งบ การ เงิน ของ บริษัท ยอย มา รวม ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม ตั้งแต วัน ที่ ได มา (วัน ที่ บริษัทฯ  มี อำนาจ ใน การ ควบ 

คุม บรษิัท ยอย) จนถึง วัน ที่ บริษัทฯ สิ้น สุด การ ควบคุม บริษัท ยอย นั้น
 (ค) งบ การ เงิน ของ บริษัท ยอย ได จัด ทำ ขึ้น โดย มี รอบ ระยะ เวลา บัญชี และ ใช นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ เชน เดียวกัน กับ ขอ ง 

บริษัทฯ
 (ง) ยอด คง คาง ระ หวา งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย รายการ คา ระหวาง กัน ที่ มี สาระ สำคัญ ได ถูก ตัด ออก จาก งบ การ เงิน รวม นี้ แลว 
 (จ) สวน ของ ผู ถือ หุน สวน นอย คือ จำนวน กำไร หรือ ขาดทุน และ สินทรัพย สุทธิ ของ บริษัท ยอย สวน ที่ ไม ได เปน ขอ งบ ริษัทฯ และ 

แสดง เปน รายการ แยก ตาง หาก ใน งบ กำไร ขาดทุน รวม และ สวน ของ ผู ถือ หุน ใน งบดุล รวม
 2.3  บริษัทฯไดจัดทำงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน

3 .   การ ประกาศ ใช มาตรฐาน การ บัญชี ใหม 
  ใน เดือน มิถุนายน 2552 สภา วิชาชีพ บัญชี ได ออก ประกาศ สภา วิชาชีพ บัญชี ฉบับ ที่ 12/2552 เรื่อง การ จัด เลข ระบุ ฉบับ 

มาตรฐาน การ บัญชี ของ ไทย ให ตรง ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ระหวาง ประเทศ การ อางอิง เลข มาตรฐาน การ บัญชี ใน งบ การ เงิน นี้ 
ได ถือ ปฏิบัติ ตาม ประกาศ สภา วิชาชีพ ฉบับ ดัง กลาว

  สภา วชิาชพี บญัชี ได ออก ประกาศ สภา วชิาชีพ บญัชี ฉบับ ที ่86/2551 และ ฉบับ ที ่16/2552 ให ใช มาตรฐาน การ บญัชี มาตรฐาน 
การ รายงาน ทางการ เงิน และ แนว ปฏิบัติ ทางการ บัญชี ใหม ดัง ตอ ไป นี้

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2551
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3.1 มาตรฐาน การ บัญชี มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน และ แนว ปฏิบัติ ทางการ บัญชี ที่ มี ผล บังคับ ใช ใน ป ปจจุบัน
 แมบท การ บัญชี (ปรับปรุง 2550)
 มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การ ดอย คา ของ สินทรัพย 
 มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพย ไม หมุนเวียน ที่ ถือ ไว เพื่อ ขาย และ การ ดำเนิน งาน ที่  

  ยกเลิก 
 แนว ปฏิบัติ ทางการ บัญชี สำหรับ การ บันทึก สิทธิ การ เชา
 แนว ปฏิบัติ ทางการ บญัชี สำหรับ การ รวม ธุรกิจ ภาย ใต การ ควบคุม เดียวกัน
  มาตรฐาน การ บัญชี มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน และ แนว ปฏิบัติ ทางการ บัญชี ขาง ตน ถือ ปฏิบัติ กับ งบ การ เงิน สำหรับ 

รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2552 เปนตน ไป ฝาย บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ ได ประเมิน แลว เห็น วา มาตรฐาน 
การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที ่5 (ปรับปรุง 2550) และ แนว ปฏิบตั ิทางการ บญัชี สำหรบั การ รวม ธรุกิจ ภาย ใต การ ควบคมุ เดียวกัน 
ไม เกี่ยว เนื่อง กับ ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ สวน แมบท การ บัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และ 
แนว ปฏิบัติ ทางการ บัญชี สำหรับ การ บันทึก สิทธิ การ เชา ไมมี ผลก ระ ทบ อยาง เปน สาระ สำคัญ ตอ งบ การ เงิน สำหรับ ป ปจจุบัน

3.2 มาตรฐาน การ บัญชี ที่ ยัง ไมมี ผล บังคับ ใช ใน ป ปจจุบัน
    วัน ที่ มี ผล บังคับ ใช
 มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 20 การ บัญชี สำหรับ เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล  1 มกราคม 2555
    และ การ เปด เผย ขอมูล เกี่ยว กับ 
   ความ ชวย เหลือ จาก รัฐบาล
 มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 24 การ เปด เผย ขอมูล เกี่ยว กับ บุคคล  1 มกราคม 2554
 (ปรับปรุง 2550) หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวของ กัน 
 มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 40 อสังหาริมทรัพย เพื่อ การ ลงทุน 1 มกราคม 2554
  อยางไร ก็ตาม กิจการ สามารถ นำ มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และ มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 40 มา ถือ 

ปฏิบัติ กอน กำหนด ได
  ฝาย บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ ได ประเมิน แลว เห็น วา มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 20 และ มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 40 ไม เกี่ยว เนื่อง 

กับ ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ สวน มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 24 (ปรับปรุง 2550) จะ ไมมี ผลก ระ ทบ อยาง เปน สาระ สำคัญ ตอ งบ การ เงิน 
สำหรับ ป ที่ เริ่ม ใช มาตรฐาน การ บัญชี ดัง กลาว 

4. นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ
  นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย โดย สรุป มี ดัง ตอ ไป นี้
4.1  การ รับ รู ราย ได และ คา ใช จาย
 (ก) ราย ได จาก การ ขาย
   ราย ได จาก การ ขาย สินคา รับ รู เม่ือ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย ได โอน ความ เส่ียง และ ผล ตอบแทน ที่ เปน สาระ สำคัญ ของ ความ 

เปน เจาของ สนิคา ให กบั ผู ซือ้ แลว ราย ได จาก การ ขาย แสดง มลูคา ตาม ราคา ใน ใบ กำกับ สนิคา โดย ไม รวม ภาษี มลูคา เพิม่ สำหรับ 
สินคา ที่ ได สง มอบ หลัง จาก หัก สวนลด แลว

 (ข) ราย ได จาก การ ให บริการ
   ราย ได จาก การ ให บริการ ตาม สัญญา จาง ดำเนิน การ รับ รู เปน ราย ได ตาม วิธี อัตราสวน ของ งาน ที่ทำ เสร็จ บริษัทฯ จะ รับ รู 

รายการ ขาดทุน จาก สัญญา เต็ม จำนวน ทันที ที่ คาด วา จะ มี ผล ขาดทุน เกิด ขึ้น 
   ราย ได คา บริการ ขอมูล ทาง อินเทอรเน็ต รับ รู ตาม ชั่วโมง การ ใช งาน จริง 
   ราย ได คา บริการ อื่น รับ รู เปน ราย ได เมื่อ ได ให บริการ แลว โดย พิจารณา จาก ขั้น ความ สำเร็จ ของ งาน 
 (ค) ราย ได จาก สัญญา เชา การ เงิน
   มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรับปรุง 2550) กำหนด ให บริษัทฯ รับ รู ราย ได จาก สัญญา เชา ใน แตละ งวด ซึ่ง ได สุทธิ กับ 

ตนทุน ทาง ตรง เริ่ม แรก ตาม วิธี อัตรา ดอกเบี้ย ที่แท จริง มาตรฐาน การ บัญชี นี้ มี ผล บังคับ ใช สำหรับ สัญญา เชา ทุก ประเภท ที่ มี 
วัน เร่ิม ตน ของ สัญญา ใน หรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2551 เปนตน ไป เนื่องจาก สัญญา เชา เดิม ที่ บริษัทฯ มี อยู และ ทำ กอน วัน 
ที่ 1 มกราคม 2551 นั้น เปน สัญญา เชา ระยะ สั้น บริษัทฯ ได เลือก วิธี ปฏิบัติ โดย จะ รับ รู ราย ได ตาม วิธี เดิม คือ วิธี ผล รวม จำนวน 
ตัวเลข จนกวา สัญญา นั้น สิ้น สุด ลง บริษัทฯ ไมมี สัญญา เชา การ เงิน ที่ เกิด ขึ้น ใหม ใน ป 2551 และ 2552

 (ง) ดอกเบี้ย และ เงินปนผล จาก การ ลงทุน
  ดอกเบี้ย ถือ เปน ราย ได ตาม เกณฑ คง คาง เงินปนผล รับ ถือ เปน ราย ได เมื่อ สิทธิ ใน การ รับ เงินปนผล เกิด ขึ้น
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 (จ) คา ใช จาย
  คา ใช จาย บันทึก ตาม เกณฑ คง คาง
4.2 เงินสด และ รายการ เทียบ เทา เงินสด
  เงินสด และ รายการ เทียบ เทา เงินสด หมาย ถึง เงินสด เงิน ฝาก ธนาคาร และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ที่ มี สภาพ คลอง สูง ซึ่ง ถึง กำหนด จาย คืน 

ภายใน ระยะ เวลา ไม เกิน 3 เดือน นับ จาก วัน ที่ ฝาก หรือ ลงทุน แต ไม รวม เงิน ฝาก ประจำ ธนาคาร ที่ มี กำหนด จาย คืน ภายใน ระยะ เวลา ไม เกิน 3 
เดือน และ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี ความ ตั้งใจ ที่ จะ ฝาก หรือ ลงทุน ตอ เมื่อ ครบ กำหนด

4.3  เงิน ลงทุน ระยะ สั้น
  เงิน ลงทุน ระยะ สัน้ หมาย ถงึ ตัว๋ เงิน เงิน ฝาก ประจำ ธนาคาร ซึง่ ถงึ กำหนด จาย คนื ภายใน ระยะ เวลา เกิน กวา 3 เดือน นบั จาก วนั 

ฝาก หรือ วัน ที่ ลงทุน แต ไม เกิน 1 ป หรือ เงิน ฝาก ประจำ ธนาคาร ที่ มี กำหนด จาย คืน ภายใน ระยะ เวลา ไม เกิน 3 เดือน แต บริษัทฯ 
และ บริษัท ยอย มี ความ ตั้งใจ ที่ ฝาก ตอ เมื่อ ครบ กำหนด เพื่อ การ ลงทุน

4.4  ลูก หนี้ การ คา และ คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ
  ลกู หนี ้การ คา แสดง มลูคา ตาม จำนวน มลูคา สทุธ ิที ่จะ ได รบั บรษิทัฯ บนัทกึ คา เผือ่ หนี ้สงสยั จะ สญู สำหรับ ผล ขาดทุน โดย ประมาณ 

ที่ อาจ เกิด ขึ้น จาก การ เก็บ เงิน ลูก หนี้ ไม ได ซึ่ง โดย ทั่วไป พิจารณา จาก ประสบการณ การ เก็บ เงิน และ การ วิเคราะห อายุ หนี้
4.5 ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ
  บริษัทฯ บันทึก สวน ของ จำนวน ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ รับ รู ราย ได แลว ที่ เกิน กวา จำนวน ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ได มี การ 

ออก ใบ แจง หนี้ ให กับ ลูกคา แลว ใน บัญชี “ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ” ซึ่ง แสดง เปน สินทรัพย หมุนเวียน ใน งบดุล
4.6 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน
  ลกู หน้ี ตาม สญัญา เชา การ เงิน แสดง มลูคา ตาม ยอด คง คาง สทุธิ หกั ดวย ดอกเบีย้ รบั รอ ตดั บญัชี และ ราย ได คา บริการ ที ่เก่ียวของ 

รอ ตดั บัญชี และ หัก ดวย คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ (ถา มี)
4.7  สินคา คง เหลือ
  สินคา คง เหลือ แสดง มูลคา ตาม ราคา ทุน ซึ่ง คำนวณ โดย วิธี เขา กอน ออก กอน หรือ มูลคา สุทธิ ที่ จะ ได รับ แลว แต ราคา ใด จะ ต่ำ 

กวา บริษัทฯ จะบัน ทึก บัญชี คา เผื่อ การ ลด มูลคา ของ สินคา คง เหลือ เมื่อ สินคา นั้น เกา ลา สมัย หรือ เสื่อม คุณภาพ
4.8  เงิน ลงทุน ใน บริษัท ยอย และ บริษัท รวม
 งบ การ เงิน รวม
  เงนิ ลงทนุ ใน บรษิทั รวม แสดง มลูคา ตาม วธิ ีสวน ได เสยี ซึง่ การ บนัทกึ ตาม วธิ ีสวน ได เสยี นี ้เงนิ ลงทนุ จะ ถกู บนัทกึ ครัง้ แรก ใน ราคา 

ทุน ที่ ซื้อ มา และ จะ ถูก ปรับ ดวย สวน ได เสีย ที่ เกิด จาก ผล การ ดำเนิน งาน ของ บริษัท รวม ตาม อัตราสวน การ ลงทุน 
 งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ
  เงิน ลงทุน ใน บริษทั ยอย และ บริษทั รวม แสดง มูลคา ตาม วธิี ราคา ทนุ สทุธิ จาก คา เผ่ือ การ ดอย คา (ถา มี) ขาดทุน จาก การ ดอย คา 

บันทึก เปน คา ใช จาย ใน งบ กำไร ขาดทุน 
4.9  สวน ปรับปรุง อาคาร เชา และ อุปกรณ
  สวน ปรับปรุง อาคาร เชา และ อุปกรณ แสดง ตาม ราคา ทุน หลัง หัก คา เสื่อม ราคา สะสม และ คา เผื่อ การ ดอย คา (ถา มี) 
  คา เส่ือม ราคา ของ สวน ปรับปรงุ อาคาร เชา และ อปุกรณ คำนวณ จาก ราคา ทนุ ของ สนิทรพัย โดย วิธี เสน ตรง ตาม อาย ุการ ใช งาน 

โดย ประมาณ ของ สินทรัพย ดัง ตอ ไป นี้
  สวน ปรับปรุง อาคาร เชา  ตาม อายุ สัญญา เชา  3  ป 
   อุปกรณ เครือ ขาย   5 ป และ10  ป 
  อุปกรณ คอมพิวเตอร     5  ป   
  อุปกรณ สำนักงาน     5   ป  
   ยาน พาหนะ     5  ป 
  คา เสื่อม ราคา แสดง รวม อยู ใน งบ กำไร ขาดทุน 
 4.10 สินทรัพย ไมมี ตัว ตน และ คา ตัด จำหนาย
  บริษัทฯ วัด มูลคา เริ่ม แรก สินทรัพย ไมมี ตัว ตน ดวย ราคา ทุน และ ภาย หลัง การ รับ รู รายการ ครั้ง แรก สินทรัพย ไมมี ตัว ตน แสดง 

มูลคา ตาม ราคา ทุน หัก คา ตัด จำหนาย สะสม และ คา เผื่อ การ ดอย คา (ถา มี)
  บริษัทฯ ตัด จำหนาย สินทรัพย ไมมี ตัว ตน ที่ มีอายุ การ ให ประโยชน จำกัด อยาง มี ระบบ ตลอด อายุ การ ให ประโยชน ของ สินทรัพย 

นั้น และ จะ มี การ ประเมิน การ ดอย คา ของ สินทรัพย เมื่อ มี ขอ บง ชี้ ที่ ทำให สินทรัพย อาจ เกิด การ ดอย คา บริษัทฯ จะ ทบทวน ระยะ 
เวลา การ ตัด จำหนาย และ วิธี การ ตัด จำหนาย ของ สินทรัพย ไมมี ตัว ตน ดัง กลาว ทุก สิ้น ป เปน อยาง นอย คา ตัด จำหนาย รับ รู เปน คา 
ใช จาย ใน งบ กำไร ขาดทุน



บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 75

  สนิทรัพย ไมม ีตวั ตน ที ่มอีาย ุการ ให ประโยชน จำกัด ขอ งบ รษิทัฯ ไดแก ลขิสิทธ์ิ โปรแกรม คอมพิวเตอร และ โปรแกรม คอมพิวเตอร 
ซึ่ง มีอายุ การ ให ประโยชน โดย ประมาณ 10 ป

4.11 สัญญา เชา ระยะ ยาว
  สัญญา เชา สินทรัพย ที่ ความ เส่ียง และ ผล ตอบแทน ของ ความ เปน เจาของ สวน ใหญ ได โอน ไป ให แก บริษัทฯ และ บริษัท ยอย ใน 

ฐานะ ผู เชา ถอื เปน สญัญา เชา การ เงิน สญัญา เชา การ เงิน จะบนั ทกึ เปน ราย จาย ฝาย ทนุ ดวย มลูคา ยตุธิรรม ของ สนิทรพัย ที ่เชา หรือ 
มูลคา ปจจุบัน สุทธิ ของ จำนวน เงิน ที่ ตอง จาย ตาม สัญญา เชา แลว แต มูลคา ใด จะ ต่ำ กวา ภาระ ผูกพัน ตาม สัญญา เชา หัก คา ใช จาย 
ทางการ เงิน จะบัน ทึก เปน หนี้ สิน ระยะ ยาว สวน ดอกเบี้ย จาย จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน ตลอด อายุ ของ สัญญา เชา สินทรัพย ที่ 
ได มา ตาม สัญญา เชา การ เงิน จะ คิด คา เสื่อม ราคา ตลอด อายุ การ ใช งาน ของ สินทรัพย ที่ เชา หรือ อายุ ของ สัญญา เชา แลว แต ระยะ 
เวลา ใด จะ ต่ำ กวา

  ใน กรณี ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย ซึ่ง เปน ผู เชา ภาย ใต สัญญา เชา สินทรัพย ที่ ผู ให เชา เปน ผูรับ ความ เส่ียง และ ผล ตอบแทน ของ 
ความ เปน เจาของ เปน สวน ใหญ นั้น ถือ เปน สัญญา เชา ดำเนิน งาน เงิน ที่ ตอง จาย ภาย ใต สัญญา เชา ดำเนิน งาน จะบัน ทึก ใน งบ กำไร 
ขาดทุน ตลอด อายุ สัญญา เชา

4.12 สินทรัพย หรือ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี/ภาษี เงินได
  บริษัทฯ ถือ ปฏิบัติ นโยบาย การ บัญชี เกี่ยว กับ ภาษี เงินได โดย บันทึก ผลก ระ ทบ ทาง ภาษี ของ รายการ ที่ เปน ผล แตก ตาง ชั่วคราว 

ระหวาง มูลคา ตาม บัญชี ของ สินทรัพย และ หน้ี สิน ณ วัน ที่ ใน งบดุล กับ ฐาน ภาษี ของ สินทรัพย และ หน้ี สิน นั้น ๆ  เปน สินทรัพย หรือ 
หน้ี สนิ ใน งบดุล ใน จำนวน ที ่บริษัทฯ คาด วา จะ สามารถ ใช ประโยชน หรือ ผูกพัน ที ่จะ ชำระ ใน อนาคต โดย ใช อัตรา ภาษ ีที ่มี ผล บังคับ 
ใช ณ วัน ที่ ใน งบดุล

4.13 การ ดอย คา ของ สินทรัพย
  ทกุ วนั ที ่ใน งบดลุ บรษิทัฯ จะ ทำการ ประเมิน การ ดอย คา ของ สวน ปรบัปรงุ อาคาร เชา และ อปุกรณ หรอื สนิทรพัย ที ่ไมม ีตวั ตน ของ 

บ รษิทัฯ หาก ม ีขอ บง ชี ้วา สนิทรพัย ดงั กลาว อาจ ดอย คา บริษทัฯ รบั รู ขาดทุน จาก การ ดอย คา ใน งบ กำไร ขาดทุน เม่ือ มลูคา ที ่คาด วา จะ 
ได รบั คนื ของ สนิทรพัย ม ีมลูคา ตำ่ กวา มลูคา ตาม บญัช ีของ สนิทรัพย นัน้ ทัง้นี ้มลูคา ที ่คาด วา จะ ได รบั คนื หมาย ถงึ มลูคา ยตุธิรรม หกั 
ตนทุน ใน การ ขาย ของ สนิทรพัย หรือ มูลคา จาก การ ใช สนิทรพัย แลว แต ราคา ใด จะ สงู กวา ใน การ ประเมิน มูลคา ยตุิธรรม หกั ตนทุน 
ใน การ ขาย บรษิทัฯ ประเมนิ มลูคา ซึง่ สะทอน ถงึ จำนวน เงนิ ที ่บรษิทัฯ สามารถ จะ ได มา จาก การ จำหนาย สนิทรัพย หกั ดวย ตนทนุ ใน 
การ จำหนาย โดย การ จำหนาย นั้น ผู ซื้อ กับ ผู ขาย มี ความ รอบรู และ เต็มใจ ใน การ แลก เปลี่ยน และ สามารถ ตอ รอง ราคา กัน ได อยาง 
เปน อสิระ ใน ลกัษณะ ของ ผู ที ่ไมม ีความ เกีย่วของ กนั ใน การ ประเมนิ มลูคา จาก การ ใช สนิทรพัย บรษิทัฯ ประมาณ การก ระ แส เงนิสด 
ใน อนาคต ที ่บริษทัฯ คาด วา จะ ได รบั จาก สนิทรพัย และ คำนวณ คดิ ลด เปน มลูคา ปจจุบนั โดย ใช อตัรา คดิ ลด กอน ภาษ ีที ่สะทอน ถงึ การ 
ประเมิน ความ เสี่ยง ใน สภาพ ตลาด ปจจุบัน ของ เงินสด ตาม ระยะ เวลา และ ความ เสี่ยง ซึ่ง เปน ลักษณะ เฉพาะ ของ สินทรัพย ที่ กำลัง 
พิจารณา อยู

4.14 ประมาณ การ หนี้ สิน
  บรษิทัฯ รบั รู ประมาณ การ หน้ี สนิ เม่ือ ม ีภาระ ผกูพนั ใน ปจจบุนั ซึง่ เกดิ จาก เหตกุารณ ใน อดตี และ ม ีความ เปน ไป ได คอน ขาง แนนอน 

ที่ บริษัทฯ จะ สูญ เสีย ทรัพยากร ที่ มี ประโยชน เชิง เศรษฐกิจ เพื่อ จาย ชำระ ภาระ ผูกพัน ดัง กลาว และ สามารถ ประมาณ มูลคา ภาระ 
ผูกพัน นั้น ได อยาง นา เชื่อ ถือ 

4.15 เงิน ตรา ตาง ประเทศ
  รายการ ที่ เปน เงิน ตรา ตาง ประเทศ แปลง คา เปน เงิน บาท โดย ใช อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ที่ เกิด รายการ สินทรัพย และ หนี้ สิน 

ที่ เปน เงิน ตรา ตาง ประเทศ คง เหลือ อยู ณ วัน ที่ ใน งบดุล แปลง คา เปน เงิน บาท โดย ใช อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ใน งบดุล
  กำไร และ ขาดทุน ที่ เกิด จาก การ เปล่ียนแปลง ใน อัตรา แลก เปลี่ยน แสดง รวม อยู ใน งบ กำไร ขาดทุน
4.16 ผล ประโยชน พนักงาน
  บริษัทฯ รบั รู เงิน เดือน คา จาง โบนัส และ เงิน สมทบ กองทนุ ประกนั สงัคม และ กองทุน สำรอง เล้ียง ชพี เปน คา ใช จาย ตาม เกณฑ 

คง คาง
4.17 รายการ ธุรกิจ กับ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวของ กัน
  บุคคล และ หรือ กิจการ ที่ เก่ียวของ กัน หมาย ถึง บุคคล หรือ กิจการ ที่ มี อำนาจ ควบ คุม บริษัทฯ หรือ ถูก ควบคุม โดย บริษัทฯ ไม วา 

จะ เปน โดย ทาง ตรง หรือ ทาง ออม หรือ อยู ภาย ใต การ ควบคุม เดียวกัน กับ บริษัทฯ รวม ถึง บริษัท ที่ ทำ หนาที่ ถือ หุน บริษัท ยอย และ 
กิจการ ที่ เปน บริษัท ยอย ใน เครือ เดียวกัน นอกจาก นี้ บุคคล และ หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวของ กัน ยัง หมาย รวม ถึง บริษัท รวม และ บุคคล 
ซึ่ง ถือ หุน ที่ มี สิทธิ ออก เสียง ไม วา ทาง ตรง หรือ ทาง ออม และ มี อิทธิพล อยาง เปน สาระ สำคัญ กับ บริษัทฯ ผู บริหาร สำคัญ กรรมการ 
หรือ พนักงาน ขอ งบ ริษัทฯ ตลอด ทั้ง สมาชิก ใน ครอบครัว ที่ ใกล ชิด กับ บุคคล ดัง กลาว และ กิจการ ที่ เกี่ยวของ กับ บุคคล เหลา นั้น
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  ใน การ พจิารณา ความ สมัพนัธ ระหวาง บคุคล หรอื กจิการ ที ่เกีย่วของ กนั แตละ รายการ บรษิทัฯ คำนงึ ถงึ เนือ้หา ของ ความ สมัพันธ 
มากกวา รูป แบบ ทาง กฎหมาย

5. การ ใช ดุลยพินิจ และ ประมาณ การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ
  ใน การ จดั ทำ งบ การ เงนิ ตาม มาตรฐาน การ บญัช ีที ่รบัรอง ทัว่ไป ฝาย บรหิาร อาจ ตอง ใช ดลุยพนิจิ และการ ประมาณ การ ผล กระทบ 

ของ เหตุการณ ที่ ไม แนนอน ใน อนาคต ที่ อาจ มี ผลก ระ ทบ ตอ จำนวน เงิน ที่ แสดง ใน งบ การ เงิน และ การ เปด เผย ขอมูล ใน หมายเหตุ 
ประกอบ งบ การ เงนิ ดวย เหต ุนี ้ผล ที ่เกดิ ขึน้ จรงิ จงึ อาจ แตก ตาง ไป จาก จำนวน ที ่ประมาณ การ ไว การ ใช ดลุยพนิจิ และ การ ประมาณ 
การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ มี ดัง ตอ ไป นี้

5.1 มูลคา ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน
  ใน การ ประเมิน มูลคา ยุติธรรม ของ เคร่ือง มือ ทางการ เงิน ที่ ไมมี การ ซื้อ ขาย ใน ตลาด และ ไม สามารถ หา ราคา ได ใน ตลาด ซื้อ ขาย 

คลอง ฝาย บริหาร ได ใช ดุลยพินิจ ใน การ ประมาณ มูลคา ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ดัง กลาว โดย คำนวณ ตาม หลัก เกณฑ 
การ ประเมิน มูลคา ที่ เปน ที่ ยอมรับ กัน ทั่วไป ซึ่ง ตัวแปร ที่ ใช ใน การ คำนวณ มา จาก การ เทียบ เคียง กับ ตัวแปร ที่ มี อยู ใน ตลาด โดย 
คำนึง ถึง สภาพ คลอง และ ขอมูล ความ สัมพันธ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ มูลคา ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ใน ระยะ ยาว

5.2 คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ
  คา เผือ่ หนี ้สงสยั จะ สญู ของ ลกู หนี ้การ คา เกดิ จาก การ ปรบั มลูคา ของ ลกู หนี ้จาก ความ เสีย่ง ดาน เครดติ ที ่อาจ เกดิ ขึน้ ฝาย บรหิาร 

ได ใช ดลุยพินจิ ใน การ ประมาณ การ ผล ขาดทุน ที ่คาด วา จะ เกิด ขึน้ จาก ลกู หน้ี แตละ ราย โดย ใช การ วเิคราะห สถานะ ของ ลกู หน้ี ราย 
ตัว ประสบการณ การ เก็บ เงิน ใน อดีต การ วิเคราะห อายุ หนี้ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาวะ เศรษฐกิจ ใน ปจจุบัน อยางไร ก็ตาม 
การ ใช ประมาณ การ และขอ สมมติฐาน ที่ แตก ตาง กัน อาจ มี ผล ตอ จำนวน คา เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ ดัง นั้น การ ปรับปรุงคา เผ่ือ หน้ี 
สงสัย จะ สูญ อาจ มี ขึ้น ได ใน อนาคต 

5.3 การ ดอย คา ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ยอย
  ใน การ พจิารณา การ ดอย คา เงนิ ลงทุน ใน บรษิทั ยอย บรษิทัฯ ประเมิน มลูคา ยตุธิรรม ของ เงนิ ลงทุน ใน บรษิทั ยอย ดวย มลูคา ปจจบุนั 

ของ ประมาณ การก ระ แส เงินสด ที่ บริษัท ยอย คาด วา จะ ได รับ ใน อนาคต ซึ่ง ถูก ปรับ ลด โดย อัตรา คิด ลด ที่ กำหนด โดย ผู บริหาร ของ 
บริษัทฯ ประมาณ การก ระ แส เงินสด ถือ ตาม งบ ประมาณ ทางการ เงิน สำหรับ ระยะ เวลา 5 ป ที่ สะทอน แผน ทาง ธุรกิจ ของ บริษัท 
ยอย โดย ขอ สมมติฐาน หลัก ที่ ใช ใน การ คำนวณ หา มูลคา ดัง กลาว คือ อัตรา การ เติบโต อัตราสวน ระหวาง ราย ได และ คา ใช จาย 
และ อัตรา คิด ลด ผู บริหาร กำหนด อัตรา ดัง กลาว จาก ผล การ ดำเนิน งาน ใน อดีต และ ความ คาด หวัง ของ การ พัฒนา ตลาด อัตรา คิด 
ลด ที่ ใช เปน อัตรา กอน หัก ภาษี และ ปรับ สะทอน ความ เส่ียง เฉพาะ ของ ธุรกิจ แลว โดย มูลคา ที่ ได จาก วิธี การ ประมาณ การก ระ แส 
เงินสด คดิ ลด ดงั กลาว อาจ เปลีย่นแปลง ได เน่ืองจาก ภาวะ การ แขงขัน แนว โนม การ เปลีย่นแปลง ของ ราย ได โครงสราง ตนทุน การ 
เปลี่ยนแปลง ของ อัตรา คิด ลด ภาวะ อุตสาหกรรม และ ภาวะ ตลาด ที่ เกี่ยวของ 

5.4 อุปกรณ และ คา เสื่อม ราคา
  ใน การ คำนวณ คา เส่ือม ราคา ของ อุปกรณ ฝาย บริหาร ใช ดุลยพินิจ ใน การ ประมาณ อายุ การ ใช งาน และ มูลคา ซาก เม่ือ เลิก ใช 

งาน ของ อุปกรณ และ ได มี การ ทบทวน อายุ การ ใช งาน และ มูลคา ซาก หาก มี การ เปลี่ยนแปลง
5.5 สินทรัพย ไมมี ตัว ตน
  ใน การ บันทึก และ วัด มูลคา เริ่ม แรก และ การ พิจารณา การ ดอย คา ของ สินทรัพย ไมมี ตัว ตน นั้น จำเปน ตอง ใช ดุลยพินิจ ของ ฝาย 

บริหาร ใน การ ประมาณ มูลคา ของ สินทรัพย ซึ่ง รวม ถึง การ ใช วิธี ประมาณ การก ระ แส เงินสด คิด ลด นอกจาก นั้น แลว ใน การ ตัด 
จำหนาย สินทรัพย ไมมี ตัว ตน ฝาย บริหาร ได ประมาณ การ อายุ การ ให ประโยชน ของ สินทรัพย ไมมี ตัว ตน และ ได มี การ ทบทวน อายุ 
การ ให ประโยชน หาก มี การ เปลี่ยนแปลง

5.6 สัญญา เชา การ เงิน/สัญญา เชา ดำเนิน งาน 
  เมือ่ ม ีการ ทำ สญัญา เชา ฝาย บรหิาร ได พจิารณา และ ประเมิน ขอบเขต ของ ความ เส่ียง และ ผล ตอบแทน ที ่ผู เปน เจาของ พงึ ได รบั 

จาก สนิทรัพย ที ่เชา ตาม สัญญา แลว พบ วา กรณี ความ เสีย่ง และ ผล ตอบแทน ทัง้หมด หรอื เกอืบ ทัง้หมด เปน ของ ผู ให เชา สญัญา เชา 
ดงั กลาว จดั เปน สญัญา เชา ดำเนิน งาน และ กรณ ีความ เสีย่ง และ ผล ตอบแทน ทัง้หมด หรอื เกอืบ ทัง้หมด เปน ขอ งบ รษิทัฯ ใน ฐานะ ผู 
เชา สัญญา เชา ดัง กลาว จัด เปน สัญญา เชา การ เงิน

5.7 สินทรัพย ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี
  บรษิทัฯ รบั รู สนิทรพัย ภาษ ีเงนิ ได ใน บญัช ีโดย ฝาย บรหิาร ได ใช ดลุยพนิจิ และ ประมาณ การ ใน การ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ 

ทำ กำไร ใน อนาคต และ พิจารณา วา มี ความ เปน ไป ได คอน ขาง แนนอน วา บริษัทฯ จะ มี กำไร ทาง ภาษี จาก การ ดำเนิน งาน ใน อนาคต 
เพียง พอที่ จะ ใช ประโยชน จาก สินทรัพย ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี นั้น
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 6 .  เงินสด และ รายการ เทียบ เทา เงินสด 
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  เงินสด และ รายการ เทียบ เทา เงินสด ประกอบ ดวย 

 ( หนวย:บาท ) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

เงินสด  438,617 292,458 427,392 281,233
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมื่อทวงถาม 13,552,289 23,343,714 13,317,624 23,003,706
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง 213,181,970 25,070,028 213,181,970 25,070,028
รวมเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 227,172,876 48,706,200 226,926,986 48,354,967
หัก: เงินฝากธนาคารประเภทจายคืน
 เมื่อทวงถามหรือเงินลงทุนระยะสั้น
 ที่ติดภาระค้ำประกัน (3,720,580) (3,528,642) (3,720,580) (3,528,642)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - สุทธิ 223,452,296 45,177,558 223,206,406 44,826,325

  ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงิน ฝาก ธนาคาร ขอ งบ ริษัทฯ จำนวน 3.7 ลาน บาท และ 3.5 ลาน บาท เปน หลัก ประกัน 
สัญญา จาง ดำเนิน การ และ เปน หลัก ประกัน หนังสือ ค้ำ ประกัน ท่ี ออก โดย ธนาคาร ใน นาม บริษัทฯ ตาม ท่ี กลาว ไว ใน หมายเหตุ 25

 7 .   เงิน ลงทุน ระยะ สั้น 
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ประกอบ ดวย 

 ( หนวย:บาท ) 
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551

 เงิน ฝาก ประจำ ธนาคาร  98,502,138 173,280,734  98,502,138 173,280,734
 ตั๋ว สัญญา ใช เงิน  75,059,438 30,797,616  75,059,438 30,797,616 
รวม เงิน ลงทุน ระยะ สั้น  173,561,576 204,078,350  173,561,576 204,078,350 
 หัก : เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ที่ ติด ภาระ 
   ค้ำ ประกัน  (15,471,939) (15,147,413) (15,471,939) (15,147,413) 
 เงิน ลงทุน ระยะ สั้น - สุทธิ  158,089,637 188,930,937  158,089,637 188,930,937

   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงิน ฝาก ประจำ ขอ งบ ริษัทฯ จำนวน 15.5 ลาน บาท และ 15.1 ลาน บาท ตาม ลำดับ 
เปน หลัก ประกัน หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย ธนาคาร ใน นาม บริษัทฯ ตาม ที่ กลาว ไว ใน หมายเหตุ 25 

 8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 
   สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี แหง ชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) 

และ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ที โอ ที”) ถือ หุน ขอ งบ ริษัทฯ  เปน สัดสวน รอย ละ 17 รอย ละ 16 และ รอย ละ 16 ตาม 
ลำดับ และ มี ผู บริหาร เปน กรรมการ ขอ งบ ริษัทฯ จึง ถือ เปน กิจการ ที่ เกี่ยวของ กัน

  บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด และ บริษัท เน็ต เบย จำกัด เปน บริษัท ยอย และ บริษัท รวม ตาม ลำดับ
8.1   รายการ ที่ เกิด ขึ้น ใน ระหวาง ป 
   ใน ระหวาง ป บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี รายการ ทาง ธุรกิจ ที่ สำคัญ กับ บุคคล และ หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวของ กัน รายการ ธุรกิจ ดัง 

กลาว เปน ไป ตาม เง่ือนไข และ เกณฑ ทางการ คา ตาม ปกติ ธุรกิจ ที่ ตกลง กัน ระ หวา งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย กับ บุคคล และ กิจการ ที่ 
เกี่ยวของ กัน เหลา นั้น โดย สามารถ สรุป ได ดัง นี้ี้
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 ( หนวย:บาท ) 
    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
    สำหรับป สำหรับป
   ลักษณะ สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม นโยบาย
   ความสัมพันธ 2552 2551 2552 2551 การกำหนดราคา
รายไดจากการใหบริการ
บริษัท แมนดาลา บริษัทยอย  -   -  -  800  ราคาตลาด
 คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท เน็ตเบย จำกัด บริษัทรวม  1,516,798  1,527,168  1,516,798  1,527,168  ราคาตลาด
กิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 102,586,034  19,254,438  102,586,034  19,254,438  สัญญากอสราง:
        ราคาตามสัญญา,
        อื่นๆ: ราคาตลาด
    104,102,832  20,781,606  104,102,832  20,782,406
คาบริการจาย (แสดงรวมอยูใน
“ตนทุนในการใหบริการ”)
กิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 106,392,950  152,528,392  106,392,950  152,528,392 ราคาตลาด
คาเชาอุปกรณจาย (แสดงรวมอยูใน
“ตนทุนในการใหบริการ”) 
บริษัท แมนดาลา บริษัทยอย - - 4,108,824 2,537,637 ราคาตลาด 
 คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ซื้อสินทรัพย 
บริษัท แมนดาลา บริษัทยอย - - 551,626 146,730  ราคา ตลาด 

 คอมมูนิเคชั่น จำกัด
  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร
  ใน ป 2552 บริษัทฯ และ บริษัท ยอย ได จาย เงิน เดือน โบนัส คา เบี้ย ประชุม และ เงิน บำเหน็จ ให แก กรรมการ และ ผู บริหาร เปน 

จำนวน เงิน 4.78 ลาน บาท (2551: 3.96 ลาน บาท) (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 4.78 ลาน บาท (2551: 3.96 ลาน บาท)) 
 8.2   ยอด คง คาง ณ วัน สิ้น ป 
  ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ยอด คง คาง ของ รายการ ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี กับ บุคคล และ กิจการ ที่ เกี่ยวของ 

กัน มี ดัง ตอ ไป นี้ี้ 
 (หนวย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   ลักษณะความสัมพันธ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม
    2552 2551 2552 2551
ลูกหนี้การคา
บริษัท แมนดาลาคอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทยอย - - 9,781 4,818
บริษัท เน็ตเบย จำกัด บริษัทรวม 20,561 - 20,561 -
กิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 10,923,123  6,033,412  10,923,123  6,033,412
    10,943,684  6,033,412  10,953,465  6,038,230
รายไดจากการใหบริการที่ยังไมเรียกเก็บ
กิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถอืหุนของบริษัทฯ 141,620,167  244,805,326  141,620,167  244,805,326
เจาหนี้การคา
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทยอย -  -  1,275,251  187,574
กิจการที่เกี่ยวของกัน เปนผูถือหุนของบริษัทฯ 6,377,039  9,680,927  6,377,039  9,680,927
    6,377,039  9,680,927  7,652,290  9,868,501 
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9. ลูกหนี้การคา  
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ลูกหนี้การคาสามารถจำแนกตามอายุหนี้ที่คางชำระไดดังนี้

 ( หนวย:บาท ) 
   งบการเงินรวม
  31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
  กิจการที่ กิจการที่ไม  กิจการที่ กิจการที่ไม
  เกี่ยวของกัน เกี่ยวของกัน รวม เกี่ยวของกัน เกี่ยวของกัน รวม
ยังไมถึงกำหนดชำระ 2,925,082 36,195,943 39,121,025 1,437,001 61,603,687 63,040,688
คางชำระ
 ไมเกิน 3 เดือน 1,999,772 7,364,861 9,364,633 2,148,970  34,532,817  36,681,787
 3 - 6 เดือน 783,490 50,860 834,350 893,446 6,359,376 7,252,822
 6 - 12 เดือน 1,615,777 306,678 1,922,455 554,732  2,648,455  3,203,187
 เกินกวา 12 เดือน 3,619,563 5,355,563 8,975,126 999,263  8,142,851  9,142,114
รวมลูกหนี้การคา 10,943,684 49,273,905 60,217,589 6,033,412  113,287,186 119,320,598
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (5,809,972) (5,809,972) - (8,752,956) (8,752,956)
ลูกหนี้การคา - สทุธิ 10,943,684 43,463,933 54,407,617 6,033,412  104,534,230  110,567,642

 ( หนวย:บาท ) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ
  31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
  กิจการที่ กิจการที่ไม  กิจการที่ กิจการที่ไม
  เกี่ยวของกัน เกี่ยวของกัน รวม เกี่ยวของกัน เกี่ยวของกัน รวม
 ยัง ไม ถึง กำหนด ชำระ  2,934,863 36,195,943 39,130,806 1,441,799 61,603,687 63,045,486  
 คาง ชำระ 
  ไม เกิน 3 เดือน   1,999,772 7,364,861 9,364,633 2,148,990 34,532,817 36,681,807 
 3 - 6 เดือน   783,490 50,860 834,350 893,446 6,359,376 7,252,822
 6 - 12 เดือน  1,615,777 306,678 1,922,455 554,732 2,648,455 3,203,187
  เกิน กวา 12 เดือน  3,619,563 5,355,563 8,975,126 999,263 8,142,851 9,142,114 
 รวม ลูก หนี้ การ คา  10,953,465 49,273,905 60,227,370 6,038,230 113,287,186 119,325,416
 หัก : คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ  - (5,809,972) (5,809,972) - (8,752,956) (8,752,956)
 ลูก หนี้ การ คา - สุทธิ  10,953,465 43,463,933 54,417,398 6,038,230 104,534,230 110,572,460

10 .   ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ 
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ  มี ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ ดัง ตอ ไป นี้ 

 ( หนวย:บาท ) 
 งบ การ เงิน รวม และ  งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

    31 ธันวาคม 2552  31 ธันวาคม 2551
 มูลคา งาน รวม  258,559,314  346,368,859 

 มูลคา งาน ที่ รับ รู ราย ได ตาม อัตราสวน ของ งาน ที่ ทำ เสร็จ  247,021,991 294,529,747 
 หัก : มูลคา งาน ที่ รับ รู ราย ไดที่ ได ออก ใบ แจง หนี้ แลว  ( 105,401,824 )  ( 24,261,150 ) 
 ราย ได จาก การ ให บริการ ที่ ยัง ไม เรียก เก็บ 141,620,167  270,268,597 

 11.   เงิน ให กู ยืม แก กิจการ ที่ ไม เกี่ยวของ กัน 
   เงิน ให กู ยมื แก กจิการ ที ่ไม เก่ียวของ กนั เปน เงิน ให กู ยมื สกุล เงิน บาท แก บริษทั แหง หน่ึง ที ่ม ีบคุคล คำ้ ประกนั ม ีอตัรา ดอกเบ้ีย รอยละ 

7 ตอ ป และ มี กำหนด ชำระ คืน ภายใน เดือน พฤษภาคม 2550 อยางไร ก็ตาม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ ได 
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ตั้ง คา เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ เต็ม จำนวน แลว สำหรับ เงิน ตนคง คาง ตาม บัญชี จำนวน 18 ลาน บาท และ ดอกเบี้ย คาง รับ จำนวน 1.06 
ลาน บาท เน่ืองจาก ผู กู ม ีการ ผดินัด ชำระ หน้ี และ บริษทัฯ ได ดำเนนิ การ ตดิตาม ทวงถาม ตาม เงือ่นไข ของ สญัญา จนถงึ ทีส่ดุ ปจจุบนั 
ศาล ชั้น ตน ได มี คำ พิพากษา แลว แต บริษัทฯ มี ความ คิด เห็น แยง ใน หลาย ประเด็น จึง ยื่น อุทธรณ คดี ตาม กระบวนการ ทาง กฎหมาย 
อยางไร ก็ตาม บริษัท ดัง กลาว ได ยื่น ฟอง กลับ ตอ บริษัทฯ ซึ่ง ขณะ นี้ คดี อยู ระหวาง การ พิจารณา ของ ศาล ชั้น ตน

  บริษัทฯ มี ลูก หน้ี ท่ี เกิด จาก การ โอน โปรแกรม คอมพิวเตอร ระหวาง การ พัฒนา จำนวน 25 ลาน บาท ซ่ึง เม่ือ ครบ กำหนด ระยะ เวลา 
ตาม สัญญา ผูรับ จาง ไม สามารถ สง มอบ งาน ได ตาม เง่ือนไข ใน สัญญา ท้ังน้ี บริษัทฯ ได ต้ัง คา เผ่ือ หน้ี สงสัย จะ สูญ เต็ม จำนวน แลว

 12 .   ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน 
  บรษิทัฯ จดัหา และ ให เชา เครือ่ง เชือ่ม เครอื ขาย รบั จาย เงนิ แก สถาบนั การ เงนิ และ เครือ่ง คอมพวิเตอร ภาย ใต สญัญา เชา การ เงนิ 

ที่ มี ระยะ เวลา 3 ป
  ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ที่ จะ ได รับ ตาม สัญญา เชา การ เงิน มี ดัง ตอ ไปนี้

 ( หนวย:บาท ) 
 งบ การ เงิน รวม และ  งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

    31 ธันวาคม 2552   31 ธันวาคม 2551 
 จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ สวน ที่ ถึง กำหนด รับ ชำระ ภายใน 1 ป  -   6,064,471
 จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ สวน ที่ ถึง กำหนด รับ ชำระ นาน กวา 1 ป  2,412,000 - 
 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน 2,412,000  6,064,471
 หัก :  ดอกเบี้ย รับ รอ ตัด บัญชี  - (53,168 ) 
  ราย ได คา บริการ ที่ เกี่ยวของ รอ ตัด บัญชี   -  -
 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน - สุทธิ  2,412,000 6,011,303

 สวน ที่ ถึง กำหนด ภายใน 1 ป -  6,011,303 
 สวน ที่ ถึง กำหนด นาน กวา 1 ป  2,412,000  -
 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน - สุทธิ  2,412,000 6,011,303
 

   รายการ เคล่ือนไหว ของ ลูก หนี้ ตาม สัญญา เชา การ เงิน สำหรับ ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 มี ดัง ตอ ไป นี้ 
 ( หนวย:บาท ) 

   งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ
     สำหรับ ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 
    ลกู หนี้ ตาม  ดอกเบี้ย รับ ราย ได คา บริการ   ลูก หนี้ ตาม สัญญา
    สัญญา เชา การ เงิน   รอ ตัด บัญชี   ที่ เกี่ยวของ  เชา การ เงิน - สุทธิ
     รอตัดบัญชี 
ยอด คง เหลือ ณ วัน ตน ป  6,064,471   ( 53,168 )  - 6,011,303
 เพ่ิม ขึ้น ระหวาง ป   -   -   -   - 
 ลด ลง ระหวาง ป   (3,652,471 )  53,168 -  ( 3,599,303) 
 ยอด คง เหลือ ณ วัน สิ้น ป  2,412,000 -  -  2,412,000 
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13 .  สินคา คง เหลือ 
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551  สินคา คง เหลือ มี ราย ละเอียด ดังนี้

( หนวย:บาท ) 
    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ
   ราคาทุน ลดราคาทุนลงใหเทากับ สินคาเสื่อมคุณภาพ สินคาคงเหลือ - สุทธิ
    มูลคาสุทธิที่จะไดรับ
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
   2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
สินคาสำเร็จรูป 2,019,097 1,001,807 - - (1,164,581) (399,700) 854,516 602,107
วัสดุสำนักงาน 56,391 62,858 - - - - 56,391 62,858
งานระหวางทำ - 5,594,433 - - - - - 5,594,433
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,075,488 6,659,098 - - (1,164,581) (399,700) 910,907 6,259,398

 14 .   เงิน ลงทุน ใน บริษัท ยอย 
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 เงิน ลงทุน ใน บริษัท ยอย ตาม ที่ แสดง อยู ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ มี ราย ละเอียด ดัง 

ตอ ไป นี้ 
 ( หนวย:บาท ) 

    งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 
 บริษัท   ทุน เรียก ชำระ แลว  สัดสวน เงิน ลงทุน  ราคา ทุน  เงินปนผล ที่ บริษัทฯ
       ได รับ ระหวาง ป 
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
   2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
      รอย ละ  รอย ละ 
 บริษัท แมน ดา ลา  5,000,000   5,000,000   99.99  99.99 4,999,960  4,999,930   -  -
 คอม มูนิ เคชั่น
  จำกัด  
        4,999,960   4,999,930   -   - 

 
15 .   เงิน ลงทุน ใน บริษัท รวม 
 15.1   ราย ละเอียด ของ บริษัท รวม 
   ณ วนั ที ่31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เงนิ ลงทนุ ใน บริษทั รวม ตาม ที ่แสดง อยู ใน งบ การ เงิน รวม และงบ การ เงิน เฉพาะ กจิการ 

มี ราย ละเอียด ดัง ตอ ไป นี้ 
 ( หนวย:บาท ) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชำระแลว สัดสวนเงินลงทุน มูลคาตามบัญชี มูลคาตามบัญชี
     ตามวิธีสวนไดเสีย ตามวิธีราคาทุน
   31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
   2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
     รอยละ รอยละ 
บริษัท ใหบริการจัดทำ 50,000,000 10,000,000 39.99 39.99 31,520,523 20,522,489 19,999,900 3,999,940
เน็ตเบย และพัฒนาระบบ
จำกัด ทางอิเล็กทรอนิกส 
       31,520,523 20,522,489 19,999,900 3,999,940
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 15.2   สวน แบง กำไร และ เงินปนผล รับ 
    สำหรับ ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ รับ รู สวน แบง กำไร จาก การ ลงทุน ใน บริษัท รวม ใน งบ การ เงิน รวม 

และ รับ รู เงินปนผล รับ จาก บริษัท รวม ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ ดังนี้ 
 (หนวย: บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   สวนแบงกำไร เงินปนผลที่บริษัทฯไดรับระหวางป
  บริษัท จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางปี
   2552 2551 2552 2551
บริษัท เน็ตเบย จำกัด 11,121,330 10,569,439 16,123,256 4,412,788
   11,121,330 10,569,439 16,123,256 4,412,788 
 15.3   ขอมูล ทางการ เงิน ของ บริษัท รวม 

    ขอมูล ทางการ เงิน ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และ สำหรับ ป สิ้น สุด วัน เดียวกัน ของ แตละ ป ตาม ที่ แสดง อยู ใน งบ 
การ เงิน ของ บริษัท รวม โดย สรุป มี ดังนี้ 

 ( หนวย:บาท ) 
  สินทรัพยรวม หนี้สินรวม รายไดรวมสำหรับ กำไรสุทธิสำหรับป 
 ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ ณ วันท่ี ปสิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551
บริษัท 50,000,000 10,000,000 118,458,550 91,574,121 39,655,226 40,265,780 118,882,086 119,373,741 27,803,324 28,256,255 
เน็ตเบย 
จำกัด  

 16.   สวน ปรับปรุง อาคาร เชา และ อุปกรณ 
 ( หนวย:บาท ) 

  งบการเงินรวม
   สวนปรับปรุง อุปกรณ อุปกรณ อุปกรณ  สินทรัพย
   อาคารเชา เครือขาย คอมพิวเตอร สำนักงาน รถยนต ระหวางติดตั้ง รวม
ราคาทุน 
31 ธันวาคม 2551 35,178,400 297,381,440 27,299,899 52,501,522 50,600 - 412,411,861
ซื้อเพิ่ม  428,302 19,010,750 2,110,963 590,825 - 9,810,800 31,951,640
จำหนาย (684,366) (3,260,174) (9,650,886) (3,323,087) - - (16,918,513)
โอนเขา (ออก) - 9,000,800 - - - (9,000,800) -
31 ธันวาคม 2552 34,922,336 322,132,816 19,759,975 49,769,260 50,600 810,000 427,444,988
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551 33,720,780 259,468,325 25,237,837 51,483,450 50,591 - 369,960,983
คาเสื่อมราคาสำหรับป 527,027 18,122,495 1,286,497 442,433 - - 20,378,452
คาเสื่อมราคาสะสม
 สวนที่จำหนาย (306,275) (2,947,824) (9,466,282) (3,171,554) - - (15,891,935)
31 ธันวาคม 2552 33,941,532 274,642,996 17,058,052 48,754,329 50,591 - 374,447,500
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551 1,457,621 37,913,115 2,062,061 1,018,072 9 - 42,450,878
31 ธันวาคม 2552 980,804 47,489,820 2,701,923 1,014,931 9 810,000 52,997,488
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551       32,158,539
31 ธันวาคม 2552       20,387,452
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 ( หนวย : บาท ) 
  งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ
   สวนปรับปรุง อุปกรณ อุปกรณ อุปกรณ  สินทรัพย
   อาคารเชา เครือขาย คอมพิวเตอร สำนักงาน รถยนต ระหวางติดตั้ง รวม
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551 35,166,400 294,761,436 27,214,999 52,501,522 50,600 - 409,694,957
ซื้อเพิ่ม  428,302 18,447,473 2,110,963 590,825 - 9,810,800 31,388,363
จำหนาย (684,366) (3,243,074) (9,650,886) (3,323,087) - - (16,901,413)
โอนเขา (ออก) - 9,000,800 - - - (9,000,800) -
31 ธันวาคม 2552 34,910,336 318,966,635 19,675,076 49,769,260 50,600 810,000 424,181,907
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551 33,708,780 258,872,302 25,217,297 51,483,450 50,591 - 369,332,420
คาเสื่อมราคาสำหรับป 527,027 17,583,165 1,269,517 442,433 - - 19,822,142
คาเสื่อมราคาสะสม
 สวนที่จำหนาย (306,275) (2,942,764) (9,466,281) (3,171,554) - - (15,886,874)
31 ธันวาคม 2552 33,929,532 273,512,703 17,020,533 48,754,329 50,591 - 373,267,688
มลูคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551 1,457,620 35,889,134 1,997,702 1,018,072 9 - 40,362,537
31 ธันวาคม 2552 980,804 45,453,932 2,654,543 1,014,931 9 810,000 50,914,219
คาเสื่อมราคาที่รวมอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551       31,609,799
31 ธันวาคม 2552       19,822,142
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 ราคา ทุน ของ อุปกรณ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย ซึ่ง หัก คา เสื่อม ราคา ทั้ง จำนวน แลว แต ยัง คง ใช 
งาน อยู ม ีราคา ทนุ เดมิ กอน หกั คา เสือ่ม ราคา สะสม คดิ เปน จำนวน เงนิ รวม ประมาณ 329 ลาน บาท (2551: 263 ลาน บาท) (เฉพาะ 
ขอ งบ ริษัทฯ: 329 ลาน บาท (2551: 263 ลาน บาท) )

 17 .   สินทรัพย ไมมี ตัว ตน 
 ( หนวย:บาท ) 

    งบ การ เงิน รวม 
    31 ธันวาคม 2551 เพิ่ม ขึ้น   ตัด จำหนาย /ตัดบัญชี 31 ธันวาคม 2552 
ลิขสิทธิ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร  18,118,011 1,146,758   ( 3,285,851 )  15,978,918 
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ระหวาง พัฒนา  25,000,000 -  (25,000,000) -
   43,118,011 1,146,758   (28,285,851)  15,978,918 

 ( หนวย:บาท ) 
   งบ การ เงิน เฉพาะกิจการ
    31 ธันวาคม 2551 เพิ่ม ขึ้น   ตัด จำหนาย /ตัดบัญชี  31 ธันวาคม 2552
 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร  18,108,727  1,146,758  ( 3,283,286 )  15,972,199 
 โปรแกรม คอมพิวเตอร ระหวาง พัฒนา  25,000,000  -  (25,000,000)  -
   43,108,727  1,146,758  (28,283,286 ) 15,972,199 

 18 .   สินทรัพย ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี 
   บริษัทฯ แสดง สินทรัพย ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี สุทธิ จาก หน้ี สิน ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี เน่ืองจาก เปน ภาษี เงิน ไดที่ เก่ียวของ กับ 

กฎหมาย ฉบับ เดียวกัน และ จัด เก็บ โดย หนวย งาน เดียวกัน ราย ละเอียด ของ การหัก กลบ ลบ กัน และ แสดง จำนวน สุทธิ ใน งบดุล ณ 
วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มี ดัง ตอ ไป นี้
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 ( หนวย:บาท ) 
 งบ การ เงิน รวม และ  งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

    31 ธันวาคม 2552   31 ธันวาคม 2551
 สินทรัพย ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี   25,338,135  28,249,475
 หนี้ สิน ภาษี เงิน ได รอ ตัด บัญชี   -   ( 534,961 ) 
    25,338,135   27,714,514 

   รายการ เคล่ือนไหว ของ บญัชี สนิทรัพย ภาษ ีเงนิ ได รอ ตดั บญัชี และ หนี ้สนิ ภาษ ีเงนิ ได รอ ตดั บญัชี สำหรบั ป สิน้ สดุ วนั ที ่31 ธนัวาคม 
2552 และ 2551 สรุป ได ดัง ตอ ไป นี้ 

(หนวย:บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

   สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธนัวาคม
   2552 2551
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันตนป 28,249,475 19,912,487
บวก : ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,911,340) 8,336,988
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันสิ้นป 25,338,135 28,249,475
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันตนป 534,961 2,688,478
หัก: ภาษีเงินไดรอตัดบัญชีจากผลแตกตางชั่วคราวเพิ่มขึ้น (534,961) (2,153,517)
หนี้สนิภาษีเงินไดรอตัดบัญชี ณ วันสิ้นป - 534,961

  สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชีเกิดจากรายการผลแตกตางชั่วคราวดังตอไปนี้
(หนวย:บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
   31 ธันวาคม 2552 31 ธันวาคม 2551
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 49,869,494 27,812,479 
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน 1,140,528 1,587,444
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - -
ประมาณการหนี้สิน 42,819,722 44,519,722
เงินบำเหน็จคางจาย 1,384,263 2,331,916
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 1,164,581 399,700
ขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชยกไป - 28,644,300
รวมรายการที่เปนผลแตกตางชั่วคราว 96,378,642 105,295,561

อัตราภาษีเงินได 25% และ 30% 25% และ 30%
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 25,338,135 27,714,514

19 .   สำรอง ตาม กฎหมาย 
   ภาย ใต บทบญัญตั ิของ มาตรา 116 แหง พระ ราช บญัญตั ิบรษิทั มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บรษิทัฯ ตอง จดัสรร กำไร สทุธ ิประจำ ป 

สวน หนึ่ง ไว เปน ทุนสำรอง ไม นอย กวา รอย ละ 5 ของ กำไร สุทธิ ประจำ ป หัก ดวย ยอด ขาดทุน สะสม ยก มา (ถา มี) จนกวา ทุนสำรอง 
นี้ จะ มี จำนวน ไม นอย กวา รอย ละ 10 ของ ทุน จด ทะเบียน สำรอง ตาม กฎหมาย ดัง กลาว ไม สามารถ นำ ไป จาย เงินปนผล ได
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 20 .   คา ใช จาย ตาม ลักษณะ 
   รายการ คา ใช จาย ตาม ลักษณะ สำหรับ ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ประกอบ ดวย รายการ คา ใช จาย ที่ สำคัญ 

ดัง ตอ ไป นี้ี้ 
(หนวย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   2552 2551 2552 2551
 คาเชา  97,050,950 155,618,308 96,967,530 155,618,308
ผลตอบแทนพนักงาน 104,919,072 99,946,274 103,110,969 98,488,002
คารับเหมา (โอนกลับ) (627,816) 73,295,778 (627,816) 73,295,778
คาเสื่อมราคา 20,378,452 32,160,828 19,822,142 31,609,799
คาตัดจำหนาย 3,285,851 3,111,795 3,283,286 3,109,230 

 21 .  ภาษี เงินได นิติบุคคล
   ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุนสำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังนี้

(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   2552 2551 2552 2551
 คาใชจายภาษีเงินไดสำหรับป 937,424 - 937,424 -
ภาษีเงินไดรอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิระหวางป 2,376,379 (10,490,505) 2,376,379 (10,490,505)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,313,803 (10,490,505) 3,313,803 (10,490,505)
 
การ คำนวณ ภาษี เงิน ได นติิบุคคลใน งบ กำไร ขาดทุน มี ดังนี้ 

(หนวย:บาท)
   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
   สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
   2552 2551 2552 2551
กำไร( ขาดทุน)กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 15,523,996 (39,888,487) 20,348,168 (46,154,147)

ภาษีเงินไดคำนวณจากอัตราภาษีรอยละ 25 5,087,042 (11,538,537) 5,087,042 (11,538,537)
ภาษีเงินไดคำนวณจากอัตราภาษีรอยละ 30 - - - -
ผลกระทบภาษีจากรายการที่หักเปนคาใชจาย
 ทางภาษีไมได 8,564,023 12,213,376 8,564,023 12,213,376
ผลกระทบภาษีจากรายการที่ไมตองเสียภาษี (5,552,566) (7,835,914) (5,552,566) (7,835,914)
ผลกระทบภาษีจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได
 เปนรอยละ 25 - 1,284,207 - 1,284,207
ผลกระทบภาษีจากขาดทุนสะสมยกมา (7,161,075) - (7,161,075) -
 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี(เพ่ิมขึ้น)ลดลง
  จากสวนที่เปนผลแตกตางชั่วคราว 2,376,379 (4,613,637) 2,376,379 (4,613,637)
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3,313,803 (10,490,505) 3,313,803 (10,490,505)

 22 .   กำไร ตอ หุน 
   กำไร (ขาดทุน) ตอ หุน ที่ แสดง อยู ใน งบ กำไร ขาดทุน เปน กำไร (ขาดทุน) ตอ หุน ขั้น พื้น ฐาน ซึ่ง คำนวณ โดย หาร กำไร (ขาดทุน) 

สุทธิ สวน ที่ เปน ของ ผู ถือ หุน บริษัท ใหญ ดวย จำนวน ถัว เฉลี่ย ถวง น้ำ หนัก ของ หุน สามัญ ของ บริษัท ใหญ ที่ ออก อยู ใน ระหวาง ป
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 23. ขอมูลทางการเงินจำแนกตามสวนงาน
   บริษัทฯ และ บริษัท ยอย ดำเนิน กิจการ ใน 2 สวน งาน ธุรกิจ คือ (ก) การ ให บริการ เชื่อม ตอ อินเทอรเน็ต และ (ข) การ ให บริการ 

ครบ วงจร ที่ เกี่ยวของ กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร
  ขอมูล ทางการ เงิน จำแนก ตาม สวน งาน ทาง ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย สำหรับ ป สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 

2551 มี ดังนี้ 
( หนวย:บาท ) 

 งบการเงินรวม
 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
    การใหบริการครบ   การใหบริการครบ
    วงจรที่เกี่ยวของกับ   วงจรที่เกี่ยวของกับ
   การใหบริการ ของกับเทคโนโลยี  การใหบริการ ของกับเทคโนโลยี
   เช่ือมตอ สารสนเทศ  เชื่อมตอ สารสนเทศ
   อินเทอรเน็ต และการสื่อสาร รวม อินเทอรเน็ต และการสื่อสาร รวม
รายไดจากการใหบริการและ
 การขาย (1) 250,494,407 318,557,528 569,051,935 272,705,752 307,893,876 580,599,628 
ตนทุนในการใหบริการ
 และตนทุนขาย (2)   (384,343,729)   (485,234,781) 
ผลการดำเนินงานตามสวนงาน   184,708,206   95,364,847 
รายไดอื่น   6,077,738   10,158,569 
คาใชจายในการขาย
 ที่ไมสามารถปนสวนได   (92,315,570)   (62,921,782) 
คาใชจายในการบริหาร
 ที่ไมสามารถปนสวนได   (89,282,667)   (89,095,931) 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร   (4,785,000)   (3,962,500) 
กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายทางการเงิน
 และภาษีเงินไดนิติบุคคล   4,402,707   (50,456,797) 
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุน
 ในบริษัทรวม   11,121,330   10,569,439 
คาใชจายทางการเงิน   (41)   (1,129) 
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   15,523,996   (39,888,487) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   (3,313,803)   10,490,505 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   12,210,193   (29,397,982) 
การแบงปนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ       
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญ   12,210,192   (29,397,984) 
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย   1   2 
     12,210,193   (29,397,982)

  ( 1 ) ไมมี รายการ ขาย หรือ รายการ ธุรกิจ อื่น ที่ เกิด ขึ้น ระหวาง สวน งาน ทาง ธุรกิจ 
  ( 2 )   เน่ืองจาก สวน งาน ทาง ธรุกิจ ทัง้ สอง สวน งาน ใช สนิทรพัย และ หน้ี สนิ ที ่กอ ให เกิด ราย ได รวม กนั บริษทัฯ และ บริษทั ยอย จงึ ไม ได 

จัดสรร ตนทุน และ สินทรัพย และ หนี้ สิน ระหวาง ธุรกิจ ทั้ง สอง สวน งาน
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( หนวย:บาท ) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ
 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
    การใหบริการครบ   การใหบริการครบ
    วงจรที่เกี่ยวของกับ   วงจรที่เกี่ยวของกับ
   การใหบริการ ของกับเทคโนโลยี  การใหบริการ ของกับเทคโนโลยี
   เช่ือมตอ สารสนเทศ  เชื่อมตอ สารสนเทศ
   อินเทอรเน็ต และการสื่อสาร รวม อินเทอรเน็ต และการสื่อสาร รวม
รายไดจากการใหบริการ
 และการขาย (1) 250,494,407 318,326,820 568,821,227 272,705,752 307,894,676 580,600,428 
ตนทุนการใหบริการ
 และตนทุนขาย (2)   (386,604,789)   (487,250,292) 
ผลการดำเนินงานตามสวนงาน   182,216,438   93,350,136 
รายไดอื่น   22,198,972   14,578,149 
คาใชจายในการขายที่ไมสามารถ
 ปนสวนได   (90,152,564)   (61,022,872) 
คาใชจายในการบริหาร
 ที่ไมสามารถปนสวนได   (89,129,637)   (89,095,931) 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร   (4,785,000)   (3,962,500) 
กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจาย
 ทางการเงินและภาษีเงินไดนิติบุคคล   20,348,209   (46,153,018) 
คาใชจายทางการเงิน   (41)   (1,129) 
กำไร (ขาดทุน) กอนภาษีเงินไดนิติบุคคล   20,348,168   (46,154,147) 
ภาษีเงินไดนิติบุคคล   (3,313,803)   10,490,505 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   17,034,365   (35,663,642)

  ( 1 )   ไมมี รายการ ขาย หรือ รายการ ธุรกิจ อื่น ที่ เกิด ขึ้น ระหวาง สวน งาน ทาง ธุรกิจ 
  ( 2 )   เน่ืองจาก สวน งาน ทาง ธุรกิจ ทั้ง สอง สวน งาน ใช สินทรัพย และ หน้ี สิน ที่ กอ ให เกิด ราย ได รวม กัน บริษัทฯ จึง ไม ได จัดสรร ตนทุน 

และ สินทรัพย และ หนี้ สิน ระหวาง ธุรกิจ ทั้ง สองสวน งาน

24. เงินปนผลจาย
   เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้

   อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน
    (บาท) (บาท)
เงินปนผลประจำปสำหรับป 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุน
   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 12,500,360 0.05
รวมเงินปนผลประกาศจายในป 2552  12,500,360
เงินปนผลประจำปสำหรับป 2550 ที่ประชุมสามัญประจำปผูถือหุน
   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 5,000,144 0.02
รวมเงินปนผลประกาศจายในป 2551   5,000,144

 25 .   หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น 
    ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มี หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น ใน ภาย หนา จาก การ ให ธนาคาร ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน จำนวน 

35 ลาน บาท (2551: 35 ลาน บาท) ใน นาม บริษัทฯ ซึ่ง เกี่ยว เนื่อง กับ การ ดำเนิน งาน ตาม ปกติ ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ
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 26 .   ภาระ ผูกพัน 
 26.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไมมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน (2551: 10.7 ลานบาท)
26.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน
   บริษัทฯ มี ภาระ ผูกพัน ตาม สัญญา เชา ดำเนิน งาน ใน กรณี ที่ บริษัทฯ เปน ผู เชา ซึ่ง มีอายุ สัญญา ระหวาง 1 - 3 ป สัญญา ดัง กลาว 

เปน สัญญา ที่ บอก เลิก ไม ได ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มี ภาระ ที่ จะ ตอง จาย ใน อนาคต ตาม สัญญา เชา ดังนี้
(หนวย:ลานบาท)

   งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จายชำระภายใน 2552 2551
 1 ป 72.7 60.9
 1 ถึง 3 ป 8.8 26.0
   81.5 86.9

26.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาใหบริการระยะยาว
   เมื่อ วัน ที่ 10 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ได เขา ทำ สัญญา บริหาร จัดการ กองทุน กับ บริษัท หลัก ทรัพย จัดการ กองทุน กรุง ไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่ง บริษัท ดัง กลาว จะ ให บริการ การ บริหาร กองทุน สวน บุคคล แก บริษัทฯ สัญญา ดัง กลาว มี ผล ใช บังคับ ตั้งแต วัน ที่ 10 
มีนาคม 2549 จนกวา จะ ได รับ แจง เปน ลาย ลักษณ อักษร เพื่อ เลิก สัญญา บริษัทฯ มี ภาระ ผูกพัน คา ธรรมเนียม การ จัดการ กองทุน 
ใน อัตรา รอย ละ 0.20 ของ มูลคา สินทรัพย สุทธิ ของกอง ทุน ดัง กลาว ทุก วัน ทำการ (อัตรา ดัง กลาว ยัง ไม รวม ภาษี มูลคา เพิ่ม)

27. เคร่ืองมือทางการเงิน
27.1 นโยบาย การ บริหาร ความ เสี่ยง
  เครื่อง มือ ทางการ เงิน ที่ สำคัญ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย ประกอบ ดวย เงินสด และ รายการ เทียบ เทา เงินสด เงิน ลงทุน ระยะ 

สัน้ ลกู หน้ี การ คา เงิน ให กู ยมื แก กจิการ ที ่เก่ียวของ กนั ลกู หน้ี ตาม สญัญา เชา ทางการ เงิน เจา หน้ี การ คา และ หน้ี สนิ ภาย ใต สญัญา 
เชา การ เงิน บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี ความ เสี่ยง ที่ เกี่ยวของ กับ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ดัง กลาว และ มีน โย บาย ใน การ บริหาร ความ 
เสี่ยง ดังนี้

 ความ เสี่ยง ดาน การ ให สิน เช่ือ
  บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี ความ เสี่ยง ดาน การ ให สิน เชื่อ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ลูก หนี้ การ คา เงิน ให กู ยืม และ ลูก หนี้ ภาย ใต สัญญา เชา 

ทางการ เงิน การ ให สนิ เช่ือ ขอ งบ รษิทัฯ และ บริษทั ยอย ไมม ีการก ระ จกุ ตวั เน่ือง จา กบ รษิทัฯ และ บริษทั ยอย ม ีฐาน ของ ลกูคา ที ่หลาก 
หลาย และ ม ีอยู จำนวน มาก ราย ดงั นัน้ บริษทัฯ และ บริษัท ยอย จงึ ไม คาด วา จะ ได รบั ความ เสีย หาย ที ่เปน สาระ สำคญั จาก การ ให สนิ 
เชือ่ จำนวน เงนิ สงูสดุ ที ่บรษิทัฯ และ บรษิทั ยอย อาจ ตอง สญู เสยี จาก การ ให สนิ เชือ่ คอื มลูคา ตาม บญัช ีของ ลกู หนี ้การ คา เงนิ ให กู ยมื 
และ ลูก หนี้ ภาย ใต สัญญา เชา ทางการ เงิน ที่ แสดง อยู ใน งบดุล

 ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอกเบี้ย
  บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอกเบี้ย ที่ สำคัญ อัน เกี่ยว เนื่อง กับ เงิน ฝาก ธนาคาร และเงิน ลงทุน ระยะ สั้น 

ประเภท ของ เงิน ฝาก ธนาคาร และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น แสดง ราย ละเอียด ตาม หมายเหตุ 6 และ 7 ซึ่ง สวน ใหญ มี อัตรา ดอกเบี้ย ที่ 
ปรับ ขึ้น ลง ตาม อัตรา ตลาด หรือ มี อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ ที่ มี วันครบ กำหนด ไถถอน นับ จาก วัน ที่ ใน งบดุล ไม เกิน 1 ป เนื่อง จา กบ ริษัทฯ 
มีน โย บาย การ ฝาก หรือ ลงทุน ใน ตราสาร ที่ มี สภาพ คลอง และ มี วัน ครบ กำหนด ไม เกิน 1 ป ดัง นั้น ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอกเบี้ย 
ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย จึง อยู ใน ระดับ ต่ำ 

 ความ เสี่ยง ดาน สภาพ คลอง
  ความ เส่ียง ดาน สภาพ คลอง คือ ความ เส่ียง ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย อาจ ได รับ ความ เสีย หาย อัน สืบ เน่ือง มา จาก การ ที่ บริษัทฯ 

และ บริษัท ยอย ไม สามารถ เปลี่ยน สินทรัพย เปน เงินสด และ/หรือ ไม สามารถ จัดหา ทุน ได เพียง พอ ตาม ความ ตองการ และ ทัน ตอ 
เวลา ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย จะ ตอง นำ ไป ชำระ ภาระ ผูกพัน ได เนื่อง จา กบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย มี สินทรัพย หมุนเวียน มากกวา 
หนี้ สิน หมุนเวียน และ บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มีน โย บาย ใน การ ฝาก หรือ ลงทุน ใน ตราสาร ที่ มี สภาพ คลอง และ มี วัน ที่ ครบ กำหนด 
ไถถอน ไม เกิน 1 ป ดัง นั้น ความ เสี่ยง ดาน สภาพ คลอง ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย อยู ใน ระดับ ต่ำ

 ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปล่ียน
  บรษิทัฯ และ บรษิทั ยอย ม ีสนิทรพัย และ หนี ้สนิ ที ่เปน เงนิ ตรา ตาง ประเทศ ซึง่ อาจ กอ ให เกดิ ความ เสีย่ง จาก การ ผนัผวน ของ อตัรา 

แลก เปลี่ยน เงิน ตรา ตาง ประเทศ อยางไร ก็ตาม ณ วัน ที่ ใน งบดุล สินทรัพย และ หนี้ สิน ที่ เปน เงิน ตรา ตาง ประเทศ ดัง กลาว มี ยอด 
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คง เหลือ ที่ ไมมี นัย สำคัญ ซึ่ง บริษัทฯ และ บริษัท ยอย มิได เขา ทำ สัญญา ซื้อ ขาย เงิน ตรา ตาง ประเทศ ลวง หนา เพื่อ ลด ความ เสี่ยง จาก 
อัตรา แลก เปลี่ยน เนื่องจาก ฝาย บริหาร พิจารณา แลว เห็น วา ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปลี่ยน อยู ใน ระดับ ต่ำ

27.2 มูลคา ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน
  มูลคา ยุติธรรม หมาย ถึง จำนวน เงิน ที่ ผู ซื้อ และ ผู ขาย ตกลง แลก เปลี่ยน สินทรัพย กัน ใน ขณะ ที่ ทั้ง สอง ฝาย มี ความ รอบรู และ 

เตม็ใจ ใน การ แลก เปลีย่น และ สามารถ ตอ รอง ราคา กนั ได อยาง เปน อสิระ ใน ลกัษณะ ที ่ไมม ีความ เกีย่วของ กนั วธิ ีการ กำหนด มลูคา 
ยตุธิรรม ขึน้ อยู กบั ลกัษณะ ของ เคร่ือง มอื ทางการ เงนิ มลูคา ยตุธิรรม จะ กำหนด จาก ราคา ตลาด ลาสดุ หรอื กำหนด ขึน้ โดย ใช เกณฑ 
การ วัด มูลคา ที่ เหมาะ สม บริษัทฯ และ บริษัท ยอย ได ประมาณ การ มูลคา ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ตาม หลัก เกณฑ ดังนี้

  (ก)  สินทรัพย ทางการ เงิน
   ใน การ กำหนด ราคา ยตุธิรรม ขึน้ อยู กบั ลกัษณะ ของ ตราสาร ทางการ เงิน ราคา ยตุธิรรม ของ สนิทรพัย ทางการ เงนิ สวน ใหญ 

ถอื ตาม จำนวน เงนิ ที ่แสดง ใน งบดุล รวม ถงึ เงนิสด และ รายการ เทยีบ เทาเงินสด เงนิ ลงทุน ระยะ สัน้ ลกู หนี ้การ คา เงนิ ให กู ยมื แก 
กจิการ ที ่เกีย่วของ กนั และ ลกู หนี ้ตาม สญัญา เชา ทางการ เงนิ ซึง่ จะ ม ีราคา ใกล เคยีง กบั ราคา ตาม บญัช ีเนือ่งจาก มลูคา ตราสาร 
ทางการ เงิน สวน ใหญ จะ ขึ้น อยู กับ อัตรา ดอกเบี้ย ใน ตลาด และ/หรือ มี ระยะ เวลา ครบ กำหนด ไม เกิน 1 ป 

   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ราคา ตาม บัญชี ของ สินทรัพย ทางการ เงิน ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย ไม แตก ตาง 
ไป จาก ราคา ยุติธรรม อยาง มี สาระ สำคัญ

 (ข) หนี้ สิน ทางการ เงิน
   มูลคา ยุติธรรม ของ หนี้ สิน ทางการ เงิน ซึ่ง รวม ถึง เจา หนี้ การ คา และ หนี้ สิน ภาย ใต สัญญา เชา การ เงิน ถือ ตาม จำนวน เงิน ที่ 

แสดง ใน งบดุล เน่ืองจาก เหตุผล เดียว กับ ที่ ระบุ ไว สำหรับ สินทรัพย ทางการ เงิน ขาง ตน
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ราคา ตาม บัญชี ของ หนี้ สิน ทางการ เงิน ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ยอย ไม แตก ตาง ไป 

จาก ราคา ยุติธรรม อยาง มี สาระ สำคัญ 

28. การ บริหาร จัดการ ทุน 
  วัตถุประสงค ใน การ บริหาร จัดการ ทุน ที่ สำคัญ ขอ งบ ริษัทฯ คือ การ จัด ให มี ซึ่ง โครงสราง ทางการ เงิน ที่ เหมาะ สม และ การ ดำรง 

ไว ซึ่ง ความ สามารถ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ อยาง ตอ เนื่อง
  ตาม งบดุล ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ  มี อัตราสวน หนี้ สิน รวม ตอ ทุน เปน 0.28:1 และ 0.38:1 ตาม 

ลำดับ และ บริษัทฯ มี อัตราสวน เทากับ 0.29 และ 0.38:1 ตาม ลำดับ

29. เหตุการณ ภาย หลัง วัน ที่ ใน งบ การ เงิน
  โดย มติ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริษัทฯ ครั้ง ที่ 2/2553 เม่ือ วัน ที่ 26 กุมภาพันธ 2553 ได มี มติ อนุมัติ จาย เงินปนผล สำหรับ ป 

2552 จาก กำไร สะสม ให กับ ผู ถือ หุน ขอ งบ ริษัทฯ ใน อัตรา หุน ละ 0.05 บาท หรือ คิด เปน จำนวน เงิน รวม ประมาณ 12.5 ลาน บาท 
ซึง่ คำนวณ จาก หุน สามญั ท่ี ออก และ ชำระ แลว ทัง้หมด จำนวน 250,020,799 หุน การ จาย เงนิปนผล ดงั กลาว จะ ตอง รอ อนมุตั ิโดย 
มติ ที่ ประชุม ผู ถือ หุน ใน วัน ที่ 23 เมษายน 2553 ตอ ไป

30. การ อนุมัติ งบ การ เงิน
  งบ การ เงิน นี้ ได รับ อนุมัติ ให ออก โดย คณะ กรรม กา รบ ริษัทฯ เมื่อ วัน ที่ 26 กุมภาพันธ 2553
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ขอมูลทั่วไป

•   ที่ ตั้ง สำนักงาน ใหญ   บริษัท   อินเทอรเน็ต ประเทศไทย   จำกัด   ( มหาชน ) 
     1768   อาคาร ไทย ซัมมิท   ทาวเวอร   ชั้น   10 - 12   และ ชั้น   IT   ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม   แขวง บางกะป   

เขต หวยขวาง   กรุงเทพมหานคร  10310 
   โทรศัพท   :   0 - 2257 - 7000 
   โทรสาร   :   0 - 2257 - 7222 
   home   page   :   http : / /   www . inet . co . th 
   ประเภท ธุรกิจ   ผู ให บริการ เช่ือม ตอ อนิเทอรเน็ต   และ ให บริการ ครบ วงจร ที ่เก่ียวของ กบั เทคโนโลย ีสารสนเทศ และ 

การ สื่อสาร 
   เลข ทะเบียน บริษัท     บมจ .   0107544000094 
   ทุน จด ทะเบียน  333,333,333   บาท   แบง เปน หุน สามัญ   333,333,333   หุน  มูลคา ที่ ตรา ไว หุน ละ   1   บาท 
   ทุน จด ทะเบียน และ เรียก ชำระ แลว   250,020,799   บาท 
   จำนวน หุน สามัญ ที่ จำหนาย ได แลว   250,020,799   หุน   

 •   บริษัท ยอย   บริษัท   แมน ดา ลา   คอม มูนิ เคชั่น   จำกัด 
   ที่ ตั้ง สำนักงาน   1768   อาคาร ไทย ซัมมิท   ทาวเวอร   ชั้น   11   ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม   แขวง บางกะป   เขต หวยขวาง   

กรุงเทพมหานคร  10310 
   โทรศัพท   :   0 - 2257 - 7255
   โทรสาร   :   0 - 2257 - 7222 
   ประเภท ธุรกิจ     ให บริการ กิจการ โทรคมนาคม   และ ให บรกิาร ที่ เกี่ยวของ 
   ทุน จด ทะเบียน  10,000,000   บาท   แบง เปน หุน สามัญ จำนวน   1,000,000   หุน   มูลคา หุน ละ   10   บาท   
   ทุน ชำระ แลว     5,000,000 บาท 
   จำนวน หุน สามัญ ที่ จำหนาย ได แลว   1,000,000   หุน   โดย บริษัท เขา ถือ หุน จำนวน รอย ละ   99.99

 •   บริษัท รวม ทุน   บริษัท   เน็ต เบย   จำกัด 
   ที่ ตั้ง สำนักงาน   719 / 8 - 9   ถนน พระราม   6   แขวง วัง ใหม   เขต ปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร   10330 
   โทรศัพท   :   0 - 2612 - 3529 
   โทรสาร   :   0 - 2612 - 3051 
   ประเภท ธุรกิจ   อี โล จิ สติ กส   จัด ทำ และ พัฒนา ระบบ ทาง อิเล็กทรอนิกส   รวม ทั้ง เปน ที่ ปรึกษา ให คำ แนะนำ ดาน 

โทรคมนาคม และ การ สื่อสาร 
   ทุน จด ทะเบียน   50,000,000   บาท   แบง เปน หุน สามัญ จำนวน   5,000,000   หุน          

 มูลคา หุน ละ   10   บาท   
   ทุน ชำระ แลว   50,000,000   บาท 
   จำนวน หุน สามัญ ที่ จำหนาย ได แลว   5,000,000 หุน   โดย บริษัท เขา ถือ หุน จำนวน รอย ละ   40 
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 •   บริษัท ที่ เกี่ยวของ   -   ไมมี   - 

 •   บุคคล อางอิง         
 
  ( ก )  นาย ทะเบียน หลัก ทรัพย   :   บริษัท   ศูนย รับ ฝาก หลัก ทรัพย   ( ประเทศไทย )   จำกัด 
      อาคาร ตลาดหลักทรัพย แหง ประเทศไทย   ชั้น   4   และ   6 - 7 
      62   ถนน รัชดาภิเษก   แขวง คลองเตย   เขต คลองเตย 
      กรุงเทพมหานคร   10110 
   โทรศัพท   :    0 - 2359 - 1200 
   โทรสาร   :    0 - 2359 - 1259   
  ( ข )  ผู สอบ บัญชี   :   นางสาว รัตนา   จา ละ 
      เลข ทะเบียน ผู สอบ บัญชี รับ อนุญาต   3734 
       นางสาว กมล ทิพย   เลิศ วิทย วร เทพ   
      เลข ทะเบียน ผู สอบ บัญชี รับ อนุญาต   4377 
       นาย วิชา ติ   โลเกศ กระวี 
      เลข ทะเบียน ผู สอบ บัญชี รับ อนุญาต   4451 
       บริษัท   สำนักงาน   เอินสท   แอนด   ยัง   จำกัด   
       ชั้น33   อาคาร   เลค รัชดา 
      193 / 136 - 137   ถนน รัชดาภิเษก   คลองเตย 
      กรุงเทพ มหานคร  10110 
    โทรศัพท   :    0 - 2264 - 0777 
    โทรสาร     :    0 - 2264 - 0789 - 90 



สำนักงาน
สำนักงานใหญ่
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
	 1768	อาคารไทยซัมมิท	ทาวเวอร์	ชั้น	10	–	12	และชั้น	IT	ถนนเพรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
	 โทรศัพท์	:	0-2257-7000
	 โทรสาร	:	0-2257-7222
	 ศูนย์บริการลูกค้า	:	0-2257-7111
	 ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย(NOC)
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน)
	 108	อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ชั้น	12	ถนนรางน้ำ	แขวงถนนพญาไท	เขตราชเทวี	กรุงเทพมหานคร	10400
	 โทรศัพท์	:	0-2257-7111	กด	0	และกด	5
	 โทรสาร	:	0-2257-7275
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภาคเหนือ
	 422/51	หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์	ถนนช้างคลาน	ตำบลช้างคลาน	อำเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50100
	 โทรศัพท์	:	0-5390-4716,	0-5320-4646
	 โทรสาร	:	0-5390-4242
พิษณุโลก
	 บริษัท	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย	จำกัด(มหาชน)	สาขาภาคเหนือ	(ตอนล่าง)
	 26/16	ถนนธรรมบูชา	ตำบลในเมือง	เขต	เมืองพิษณุโลก	จังหวัดพิษณุโลก	65000
	 โทรศัพท์	:	0-5530-4789
	 โทรสาร	:	0-5530-4789
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)
	 281	ถนนโพธิ์กลาง	ตำบล	ในเมืองอำเภอ	เมืองนครราชสีมา	จังหวัดนครราชสีมา	30000
	 โทรศัพท์	:	0-4426-9800-1
	 โทรสาร	:	0-4426-9801
ภาคตะวันออก
พัทยา
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทยา
	 3/230	ถนนพัทยาสาย	3	(หมู่	6)	ตำบลนาเกลือ	อำเภอบางละมุง	จ.ชลบุรี	20150
	 โทรศัพท์	:	0-3848-8261
	 โทรสาร	:	0-3837-0680
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุราษฎร์ธานี 
	 187/59	ถนนวัดโพธิ์	-	บางใหญ่	ตำบล	มะขามเตี้ย	อำเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	84000
	 โทรศัพท์	:	0-7728-8828
	 โทรสาร	:	0-7728-8829
หาดใหญ่
 บริษัท อินเทอร์เน็ตปรเทศไทย จำกัด(มหาชน) สาขาหาดใหญ่
	 181/48	ถนนประชาธิปัตย์	ตำบลหาดใหญ่	อำเภอหาดใหญ่	สงขลา	90110
	 โทรศัพท์	:	0-7426-3434
	 โทรสาร	:	0-7434-2669
ภูเก็ต
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเก็ต
	 ชั้น	2	SOfTware	Park	(SIPa	BuIldINg)	ศูนย์บริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	-	สะพานหิน
	 ถนนภูเก็ต	ตำบลตลาดใหญ่	อำเภอเมือง	ภูเก็ต	83000
	 โทรศัพท์	:	0-7637-9014-15
	 โทรสาร	:	0-7637-9015
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