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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน  ไอซี
ทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำรให้บริกำรศูนย์
ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับสำกลไปจนถึงกำร
น ำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพประสิทธิผลส ำหรับธุรกิจ 
 บริษัทได้ก่อตั้งมำตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2538 ในชื่อของศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet 
Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทั่งวันที่ 14 พฤษภำคม 2539 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด ำเนินกำรจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภำคม 2540 
โดยมีทุ นช ำ ระแล้ ว เท่ ำกับ  16 ล้ ำนบำท มู ลค่ ำที่ ต ร ำ ไว้ หุ้ นละ  10 บำท บริษัท ได้ รั บอนุ มั ติ จ ำก
กำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2540 ให้ด ำเนินกำรเป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้ำประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีกำรสิ้นสุ ดของอำยุกำรได้สิทธิ
ด ำเนินกำรดังกล่ำว ต่อมำในวันที่ 28 สิงหำคม 2544 บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเพ่ิมทุนจดทะเบียน
ตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน 2544 เป็นตน้มำ  

ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2559 บริษัทจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติเพ่ิมทุนจดทะเบียน
บริษัทจ ำนวน 262,520,799 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 250,020,799 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพ่ิมทุน
จ ำนวน 262,520,799 หุ้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 512,541,598 บำท ทุนเรียกช ำระแล้ว 500,041,575 
บำท โดยมีจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,041,575 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท  

และในวันที่ 21 เมษำยน 2560 บริษัทจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีมติอนุมัติกำรลดทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ จ ำนวน 12,500 ,023 บำท จำกเดิมทุนจดทะเบียน 512,541 ,598 บำท เป็น 
500,041,575 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำยของบริษัทฯ จ ำนวน 12,500,023 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้
หุ้นละ 1 บำท สัดส่วนกำรถือหุ้น ดังนี้ 

 พนักงำนและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 51 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 17 
 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอท”ี) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16 
 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16 

บริษัทท ำธุรกิจให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. บริกำร Cloud Solutions 
2. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access)  
3. บริกำร Co-Location 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 2 

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอซีที ชั้นน ำ มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยท ำธุรกิจด้ำนนวัตกรรมพ้ืนฐำน

ไอที เพ่ือพัฒนำคนไอทีรุ่นต่อไป 

ภารกิจ (Mission) 
 เปลี่ยนนวัตกรรมด้ำนไอที ให้เป็นบริกำรแก่ลูกค้ำองค์กร เพ่ือพัฒนำประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัล 
 ให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้แก่ลูกค้ำคนไทยที่มีควำมปลอดภัยและได้มำตรฐำนสำกล ที่ตั้งศูนย์

ข้อมูลในประเทศไทย  
 ด ำเนินธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน 
 เป็นสมำชิกที่ดีต่อสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมอย่ำง

แท้จริง 

คุณค่าหลัก (Core Value) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทำง

เทคโนโลยีสำรสนเทศเปลี่ยนมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยของ
บริษัทเพ่ือสร้ำงควำมม่ันคงท่ียั่งยืนบนคุณค่ำหลัก 4 ประกำร ดังนี้ 

1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟังควำมคิดทุกควำมคิดเพ่ือพัฒนำทำงออกที่ดีขึ้นและ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำรสร้ำงสินค้ำหรือ
บริ กำรที่ ดี ขึ้ น  แต่ ยั ง ร วมไปถึ งกำรปรั บปรุ งกระบวนกำรทำงธุ ร กิ จจนอยู่ ในร ะดั บที่ 
น่ำพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนของบริษัท 

2. ความเป็นกลาง (Neutral) เรำเชื่อว่ำบริษัทสำมำรถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน พันธมิตร คู่ค้ำและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำมที่สุดที่จะประสำน
ประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้ำน 

3. ความกระตือรือร้น (Energetic) เรำใช้ประโยชน์สูงสุดจำกควำมหลำกหลำยทำงประสบกำรณ์ของ
บุคลำกร กิจกำรของบริษัทประสบควำมส ำเร็จโดยกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำรท ำงำน
ทั้งร่วมกันและกับลูกค้ำ มีควำมตื่นตัวต่อควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ เพ่ือตอบสนองกับลูกค้ำทั้งภำยใน
และภำยนอกด้วยควำมรู้สึกกระตือรือร้น ท ำงำนตรงตำมเวลำที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องและท ำให้มั่นใจ
ว่ำ กำรด ำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็จอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลู กค้ำของ
เรำในปัจจุบันและในอนำคต 

4. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดม่ันในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริษัทปฏิบัติตน
อย่ำงมืออำชีพที่มีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลำในทุกกรณี บริษัท
จะไม่เกี่ยวข้องกับควำมไม่ถูกต้อง เรำเชื่อว่ำกำรท ำธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำก็สำมำรถน ำพำองค์กร
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ไปสู่ควำมส ำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรมตำมหลักของกำรแข่งขันเสรี
ซึ่งจะน ำประโยชน์สู่ผู้บริโภค 

กลยุทธ์ 
1. บริหำรตลำด 
2. มุ่งเน้นคุณภำพบริกำร 
3. บริหำรต้นทุน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
ปี 2561 
ในเดือนกุมภำพันธ์ บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นบริษัทใน “โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อต้ำนทุจริต” 
เดือนมิถุนำยน บริษัทได้รับรำงวัล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จำก ฮิวเลตต์ แพค

กำร์ด เอนเตอร์ไพรส์ (HPE) เป็นกำรตอกย้ ำควำมส ำเร็จผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำร Infrastructure as a Service อย่ำง
ครบวงจร ในฐำนะเป็นผู้ให้บริกำรรำยแรกในภูมิภำคเอเซียแปซิฟิคและมียอดขำยในส่วนของ HPE Cloud Solution 
เติบโตจำกปีที่แล้ว 

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI Data Security Standard (PCIDSS) ส ำหรับกำรให้บริกำร Cloud 
และ Online Payment ในเดือนกันยำยน 

ในเดือนตุลำคมบริษัทได้รับรำงวัล NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จำกบริษัท นูทำนิกซ์ 
ประเทศไทย จ ำกัด เป็นกำรตอกย้ ำกำรเป็นผู้ให้บริกำร Cloud ที่เติบโตสูงสุดในภูมิภำคเอเซีย ทั้งจ ำนวนของ
ผู้ใช้บริกำรและบริกำรที่พัฒนำขึ้นมำเพ่ือรองรับกำรให้บริกำรกับลูกค้ำในประเทศด้วยควำมปลอดภัยและมี
เสถียรภำพสูงสุด นอกจำกนี้ในเดือนเดียวกันบริษัทได้รับรำงวัล  Innovative Organization 2018 จำกส ำนักงำน
นวัตกรรมแห่งชำติ (องค์กำรมหำชน) จำกกำรเข้ำร่วมโครงกำรส่งเสริมควำมสำมำรถทำงนวัตกรรมส ำหรับ
ผู้ประกอบกำรในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งจำก เดลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริกำรคลำวด์ (Cloud 
Service Provider หรือ CSP) รำยแรกของประเทศไทย เพ่ือน ำเสนอบริกำรคลำวด์ คอมพิวติ้งที่ครบวงจร พร้อม
รูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอที หรือ Infrastructure as a Service (Iaas) และบริกำร
ด้ำนแพลตฟอร์ม หรือ Platform as a Service (PaaS) โดยควำมร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพ่ิมศักยภำพให้องค์กร
ธุรกิจขนำดใหญ่ รวมทั้งบริษัทขนำดกลำงและขนำดเล็ก (SMBs) สำมำรถเพ่ิมคุณค่ำสูงสุดให้กับระบบนิเวศด้ำนไอที
ในสภำพแวดล้อมแบบมลัติ-คลำวด์ ได้อย่ำงเต็มรูปแบบ 

เดือนธันวำคม บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 27018:2014 เป็นรำยแรก และรำยเดียวในประเทศ
ไทย จำก Certification Body (SGS) และเป็นรำยที่ 5 ของโลก กำรได้รับรองมำตรฐำนดังกล่ำว ถือเป็นเครื่องยืนยัน
ให้กับผู้ใช้บริกำรเกิดควำมเชื่อมั่น และไว้วำงใจในเรื่องของควำมปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริกำร เนื่องจำก
มำตรฐำนดังกล่ำว เป็นมำตรฐำนสำกลส ำหรับกำรปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สำมำรถระบุตัวตนได้ ในบริกำรระบบ 
Cloud ของบริษัท 
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ปี 2560 
เดือนกุมภำพันธ์ บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 22301:2012  กำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำง

ธุรกิจ ขอบเขตกำรให้บริกำร Cloud ทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์  
เดือนมีนำคมบริษัทได้เปิดให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ระยะที่ 1 ที่ได้มำตรฐำน

ระดับสำกลอย่ำงเต็มรูปแบบ  ท ำให้บริกำรของบริษัทและระบบของลูกค้ำมีเสถียรภำพมำกขึ้นด้วย IDC 3 แห่ง
เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกัน 

เดือนมิถุนำยน บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO27799:2016 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคง
ปลอดภัยสำรสนเทศตำม Best Practice ด้ำน Health Informatics ขอบเขตกำรให้บริกำร Cloud ที่ทั้งอำคำร
ไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ 

บริษัทผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS รำยแรกในประเทศไทย ภำยใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS 
ครอบคลุม ทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ ในเดือนกันยำยน เป็นกำรยกระดับ
มำตรฐำนกำรให้บริกำรควำมปลอดภัยทำงธุรกรรมด้ำนกำรเงิน ด้วยกำรขอรับรองมำตรฐำน PCI DSS ซึ่งเป็น
มำตรฐำนควำมปลอดภัยสำรสนเทศที่แพร่หลำยทั่วโลก ในกำรรักษำควำมปลอดภัยข้อมูลของบัตรเครดิต เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนลูกค้ำที่ด ำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภูมิภำคเอเซียน ได้ใช้บริกำร PCI 
Cloud IaaS ของไทยในรำคำย่อมเยำ รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย มั่นใจได้ว่ำข้อมูลส ำคัญของผู้ใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกบริหำรจัดกำรด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยอย่ำงเข้มงวด  

เดือนตุลำคม บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Uptime TIER III Certification of Design Documents 
(TCDD) ส ำหรับอำคำร 1 ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET-IDC3 

ปี 2559 
บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริกำร Data Center จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

หรือ BOI ท ำให้ได้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในกำรน ำเข้ำเครื่องจักร และได้รับกำรยกเว้นภำษีเงิน
ได้นิติบุคคลในส่วนบริกำร Data Center เป็นระยะเวลำ 8 ปี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำก
อุปกรณ ์

เดือนมิถุนำยน บริษัทจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
แบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering: RO) ในรำคำหุ้นละ 3 บำท ในอัตรำ
จัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพ่ิมทุนใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง 

เดือนกรกฎำคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จำกเดิม 333,333,333 บำท เป็น 512,541,598 
บำท และทุนช ำระแล้วเดิม 250,020,799 บำท เป็น 500,041,575 บำท 

เดือนธันวำคม บริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต  (INET-IDC3) แล้วเสร็จ 
เตรียมพร้อมเพ่ือเปิดให้บริกำร Co-Location และ Cloud services อย่ำงเต็มรูปแบบในปี 2560 
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคช่ัน 
 

บจก. ไทยดอทคอม 
 

99.99% 

99.97% 

กลุ่มบริษัทท่ีถือหุ้นโดย 
บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคช่ัน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำ  ไอซีที

มำเป็นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริกำร  
Cloud Solutions  และ Platform Services บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และกำร
ให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มี
ประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับสำกล 

1)  บริการ Cloud Solutions  
Cloud Solutions เป็นบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยใต้
มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 และ 
ISO/IEC 27018 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นกำรให้บริกำรกำรใช้โครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอที 
เช่น Server, Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดกำรลงทุนทำงด้ำน IT และบริหำรรำยได้
ให้สัมพันธ์กับรำยจ่ำย 

 Platform as a Service (PaaS) เป็นบริกำรที่ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำ Application มำ
ท ำงำนอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ ใช้บริกำร ใช้งำนได้โดยไม่ต้องลงทุนทำงด้ำน 
Hardware และ Software  

 Software as a Service (SaaS) เป็นกำรให้บริกำรทำงด้ำน Application เช่น  Email on 
Cloud, ERP on Cloud เป็นต้น 

บริษัทให้บริกำรระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสำธำรณะ (Public Cloud) ส ำหรับ Enterprise  
มำเป็นเวลำกว่ำ 7 ปี โดยได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 
27001 :2013 และยังได้รับมำตรฐำน ISO/IEC 27018 : 2014 เรื่องควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
รำยแรกของประเทศไทย ส ำหรับกำรให้บริกำรระบบ Cloud ของ INET และส ำหรับในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล 
ไอเน็ต (INET-IDC) ที่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ และท่ีแก่งคอย สระบุรี   

นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนกำรให้บริกำร Cloud 
Solutions และมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ำนกำรบริกำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรให้บริกำรด้ำน Cloud 
Solutions ทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ และที่แก่งคอย ซึ่งเป็นกำรรับประกัน
คุณภำพและมำตรฐำนของกำรให้บริกำร Cloud Solutions ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่ดีและมีคุณภำพ  
อีกทั้งยังได้กำรรับรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-
STAR) เป็นรำยแรกของประเทศไทย CSA-STAR เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับระบบ 
Cloud Solutions โดยเฉพำะ ถือเป็นเครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมของบริษัทและศักยภำพของกำรให้บริกำรมี
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องค์กรขนำดใหญ่ให้ควำมไว้วำงใจและใช้บริกำรหลำยแห่งและมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพ่ิมขึ้น รวมทั้งบริษัทได้
เปิดโอกำสให้องค์กรที่มีควำมสนใจใช้บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำน 

เพ่ือให้บริกำร Cloud ของบริษัทตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ครอบคลุมมำกขึ้น บริษัทได้เพ่ิม 
Platform ในกำรให้บริกำร Cloud อย่ำงหลำกหลำย เช่น VMware, Microsoft Azure, Openstack platform, 
Acropolis ทั้งยังปรับกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยี Hyper Converge ท ำให้เกิดควำมคล่องตัว ในด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรของระบบ ได้อย่ำงไม่มีจ ำกัด ลดภำระงำนทำงด้ำนไอทีของลูกค้ำ เพ่ือไปให้ควำมส ำคัญ
กับกำรพัฒนำทำงด้ำนไอทคีวบคู่กับธุรกิจของลูกค้ำได้มำกยิ่งข้ึน  

บริษัทยังมีกำรพัฒนำบริกำรใหม่ ๆ บนระบบ Cloud เพ่ือให้ลูกค้ำเลือกใช้บริกำรได้เพ่ิมขึ้น เช่น 
Infrastructure for Big Data, Infrasturcture for AI and Blockchain , Chatbot as a Service, Document 
management as a Service ที่ลดกำรใช้กระดำษและเพ่ิมควำมเร็วในกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้นอย่ำงเป็นระบบ 
นอกจำกนี้ บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO27799:2016 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัย
สำรสนเทศ เพ่ือให้สร้ำงควำมมั่นใจให้กับลูกค้ำในกลุ่มธุรกิจบริกำรสุขภำพที่ มุ่งเน้นกำรรักษำควำมมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลด้ำนสุขภำพโดยเฉพำะ อีกทั้ง บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCIDSS ภำยใต้ขอบเขต 
PCI Cloud IaaS และส ำหรับบริกำร Online Payment เพ่ือให้ลูกค้ำมั่นใจในกำรให้บริกำรด้ำนธุรกรรมทำง
กำรเงินมำกขึ้น และเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรควำมปลอดภัยทำงธุรกรรมด้ำนกำรเงิน ซึ่งถือเป็น
ส่วนหนึ่งในกำรสนับสนุนลูกค้ำที่ด ำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภูมิภำคเอเซียน ได้ใช้บริกำร PCI Cloud 
IaaS ของไทยในรำคำย่อมเยำ รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย  

ทั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์กำรลงทุนบริกำร Cloud Solutions จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน (BOI) ท ำให้สำมำรถยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของบริกำร Cloud Solutions เป็นเวลำ 8 ปี  

2) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส ำหรับธุรกิจด้วยควำมเร็วที่หลำกหลำย มีพ้ืนที่

ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ทั่ว
ประเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตนี้สำมำรถเชื่อมต่อโดยผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงข่ำยสำยวงจรเช่ำ 
(MPLS) ควำมเร็วสูง และบริกำรแบบ SD Wan ที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรให้บริกำรด้วยกำรค่ำใช้จ่ ำยที่
สมเหตุสมผล และมีกำรบริหำร Bandwidth ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ สำมำรถตรวจสอบ
สถำนะกำรใช้งำนแบบ Real Time ได้ตลอดเวลำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน 
รับประกันคุณภำพสูงด้วย Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.90% 

และเป็นกำรยกระดับกำรให้บริกำร บริษัทน ำระบบ Software-defined network เข้ำมำช่วยบริหำร
จัดกำรเครือข่ำยที่เป็นหนึ่งในโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญของบริษัทได้แบบอัตโนมัติ ลดควำมเสี่ยงจำกควำม
ผิดพลำดของคนลงได้ ส่งผลให้บริกำรได้รับกำรยอมรับและเลือกใช้งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของประเทศ
หลำยองค์กร 
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     3)   บริการ Co-Location 
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กรธุรกิจ

ต่ำงๆ ที่ต้องกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet/Intranet ทัง้ที่เป็นเครือข่ำยสำธำรณะ(Public Network) 
และเครือข่ำยส่วนบุคคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น  

 Co-Location : บริกำรแบบรับฝำกเซิร์ฟเวอร์ ส ำหรับองค์กรที่ต้องกำรควำมปลอดภัยและมี
เสถียรภำพโดยน ำเครื่องที่มีอยู่แล้วมำฝำกในพื้นที่ท่ีจัดไว้ 

 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์ส ำรองข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ด้วยพ้ืนที่กำรท ำงำนส ำรองพร้อมอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก และรองรับกำรท ำงำนของพนักงำนในทุกสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น 
วิกฤตน้ ำท่วม วิกฤตกำรเมือง 

 ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัท 3 แห่งคือ อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์  (INET-IDC1) 
อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ (INET-IDC2) และแก่งคอย สระบุรี (INET-IDC3) นอกจำกนี้กำรออกแบบมุ่งเน้นให้ทั้ง 
3 ศูนย์สำมำรถเชื่อมต่อถึงกันได้ที่ควำมเร็วสูงและมีเสถียรภำพสูง พร้อมระบบรักษำควำมปลอดภัยตำม
มำตรฐำนสำกลและมีบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกครบวงจร 24 ชั่วโมง ทั้ง 3 ศูนย์ มีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกันใน
หลำยเส้นทำงอย่ำงสมบูรณ์แบบในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Dark Fiber ขนำด 10 Gbps. จ ำนวน 4 
เส้นทำง (Fiber Route) หมำยควำมว่ำหำกเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินท ำให้เส้นทำงใดๆขำดหำยไป จะมีเส้นทำง
เครือข่ำยอ่ืนท ำหน้ำที่ส ำรองได้ทันที โดยให้บริกำรส ำหรับองค์กรชั้นน ำของประเทศที่ท ำกำรซื้อขำยธุรกรรม
หลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำเยี่ยมชมจ ำนวนมำก รวมถึงลูกค้ำผู้ใช้บริกำรจำก
ต่ำงประเทศที่ต้องกำรเผยแพร่ต่อผู้ใช้ในประเทศไทย โดยทั้ง 3 ศูนย์มีแนวคิดกำรออกแบบและก่อสร้ำง โดยอิง
มำตรฐำนระดับโลกและเน้นให้เรื่องของควำมคุ้มค่ำและปลอดภัยทั้งต่ออุปกรณ์ , มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น กำร
สร้ำง Substation เองเพ่ือสร้ำงควำมเสถียรในกำรให้บริกำรระบบไฟฟ้ำได้มำกขึ้น อีกด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Up Time Tier III Design ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ำ กำรออกแบบ
ศูนยป์ฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 
รายละเอียดของรายได้ งบการเงินรวม 1 งบการเงินรวม  งบการเงินรวม  

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บริกำร Cloud Solutions 843.17 50.4 480.84 31.2 429.59 42.9 

บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
(Internet Access ) 

333.03 19.9 212.78 13.8 152.65 15.2 

บริกำร Co-Location 208.81 12.5 185.28 12.0 146.03 14.6 

บริกำร EDC Network Pool 39.86 2.4 34.90 2.3 27.82 2.8 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ 2 41.14 2.5 74.65 4.8 101.42 10.1 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำร 1,466.01 87.6 988.45 64.1 857.51 85.6 

รำยได้อื่น 3 206.80 12.4 553.04 35.9 143.85 14.4 

รำยได้รวม 1,672.81 100.0 1,541.49 100.0 1,001.36 100.0 

ส่วนแบ่งผลก ำไรในบริษัทร่วมและร่วมค้ำ 4 -0.67 0.0 4.02 0.3 19.32 1.9 

หมำยเหตุ : 
1. งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และของบริษัทยอ่ย ได้แก่  

 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด  
 บริษัท ไทย ดอท คอม จ ำกัด   
 บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูช่ัน จ ำกัด  
 บริษัท สวัสดคีลำวด์ ดอท คอม จ ำกัด  
 บริษัท ว๊อกซี่ ดอท เอ ไอ จ ำกัด 

2. รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ ได้แก่ รำยไดบ้ริกำร Software Services, รำยไดบ้ริกำร Managed Services และรำยได้
จำกกำรขำยอุปกรณ์คอมพิวเตอรห์รืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

3. รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก ำไรจำกกำรโอนเปลีย่นประเภทเงินลงทุน ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขำย ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรซื้อ/ขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วม ร่วมค้ำ และรำยได้อื่น 

4. ในปี 2561 บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลก ำไรของบริษัทร่วม และร่วมค้ำ (Equity Method) ได้แก่ 

บริษัท สัดส่วน ความสัมพันธ ์

บริษัท เอวิลอน อินโนเวช่ัน จ ำกัด 49.99 กำรร่วมค้ำ  

บริษัท แมเนจ เอไอ โซลูช่ัน จ ำกัด 49.99 กำรร่วมค้ำ  

บริษัท ปำเชติ จ ำกัด 49.99 กำรร่วมค้ำ  

บริษัท ดำต้ำ เน็กซ์ จ ำกดั 49.99 กำรร่วมค้ำ  

บริษัท อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 49.99 กำรร่วมค้ำ  

บริษัท ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ จ ำกัด 35.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จ ำกัด 29.97 บริษัทร่วม 

บริษัท โอเพ่นแลนดส์เคป จ ำกัด 44.99 บริษัทร่วม 
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บริษัท สัดส่วน ความสัมพันธ ์

บริษัท วัน อีเมล จ ำกัด 29.99 บริษัทร่วม 

บริษัท เน็กซ์พำย จ ำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ไอรีครูท จ ำกดั 30.00 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน ออเทน จ ำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน เซนทริค จ ำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท เซอร์วิส วัน โซลูช่ัน จ ำกัด 39.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน ดีซี จ ำกัด 18.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 30.00 บริษัทร่วม 

บริษัท ไทยไอเด็นติตีส้์ จ ำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท อินเทลลิจสิต์ จ ำกดั 34.99 บริษัทร่วม  

บริษัท ทอล์คทูมี จ ำกัด 28.50 บริษัทร่วม  

บริษัท วันจีโอ เซอร์เวย์ จ ำกดั 30.00 บริษัทร่วม  

บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จ ำกดั 24.99 บริษัทร่วม  

บริษัท แอ๊ตเซ็ทเทอร่ำ คอร์ปอร์เรช่ัน จ ำกัด 29.99 บริษัทร่วม  

บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 44.99 บริษัทร่วม  

บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จ ำกัด 39.99 บริษัทร่วม  

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มี
โครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอ่ืน) ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 
2557 และจะสิ้นสุดกำรอนุญำตในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี 
 บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโทรคมนำคม แบบที่หนึ่ง และเมื่อวันที่ 
10 ตุลำคม 2561 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.) ได้มีมติอนุญำตให้ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เพ่ิมบริกำรศูนย์ข้อมูล
(Data Center) ภำยใต้ใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคมแบบที่หนึ่งของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) โดยเงื่อนไขกำรอนุญำตดังกล่ำวได้เพ่ิมเติมเป็นภำคผนวก ก ภำคผนวก ค ภำคผนวก ง 
ภำคผนวก จ ภำคผนวก ช แนบท้ำยใบอนุญำต โดยใบอนุญำตมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนำคม 2558 และจะสิ้นสุด
กำรอนุญำตในวันที่ 30 มีนำคม 2563 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี 
 บริษัทได้รับอนุญำตจำกกระทรวงกำรคลัง ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตประกอบธุรกิจบริกำรกำรช ำระเงิน
ภำยใต้ก ำกับประเภทกำรให้บริกำรกำรรับช ำระเงินด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์  – กำรให้บริกำรสนับสนุนบริ
กำรแก่ผู้รับบัตร โดยใบอนุญำตมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยำยน 2561 เป็นต้นไป 
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สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกั ด 
(มหำชน) ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช .) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำย
โทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอ่ืนๆ) ได้รับใบอนุญำตตั้งแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้รับกำรต่ออำยุ
จนถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ก.) การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 
ในปี 2555 บริษัทได้เปลี่ยนทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจจำกกำรให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตมำมุ่งเน้น

กำรให้บริกำรในลักษณะโครงสร้ำงพ้ืนฐำน IaaS (Infrastructure as a Service) เพ่ือเป็นเครื่องมือส ำคัญด้ำน
ไอซีทีที่ธุรกิจไทยสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและบริหำรจัดกำร
ต้นทุนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เป็นกำรเตรียมตัวก้ำวเข้ำสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่ำง
มั่นใจ เริ่มต้นจำกบริกำร Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล มีควำมปลอดภัยสูง 
ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นบริกำรหลักที่บริษัทมีควำมมุ่งมั่นจะน ำเสนอเป็นทำงเลือกใหม่ให้กับองค์กรต่ำงๆ  จน
ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำร Cloud Service  

เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่น บริษัทเสนอบริกำรให้บริษัทและองค์กรที่สนใจทดสอบระบบก่อนใช้บริกำร ซึ่ง
ได้รับผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้ลูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำทดสอบและใช้บริกำรเพ่ิมข้ึนอย่ำงต่อเนื่องและสำมำรถน ำเสนอ
บริกำรเพ่ิมเติมส ำหรับลูกค้ำเดิมที่ใช้บริกำรทิศทำงธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับแนวโน้มกำรใช้งำนของ Cloud 
Solutions ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดย Gartner ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเครำะห์ข้อมูลด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศชั้นน ำของโลก ได้คำดกำรณ์ว่ำ IaaS จะเติบโตเฉลี่ยที่ 29% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2557 – 2562  
            บริษัทท ำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมและกำรแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรทั้ง
ภำยในและภำยนอก และได้ก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพ่ือรับมือกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
1. เน้นกำรเป็น Trusted Cloud Provider ที่มีคุณภำพ มำตรฐำนสำกลในประเทศไทย 
2. เน้นกำรให้บริกำร Cloud Solutions ในกลุ่มลูกค้ำธุรกิจ (Enterprise) ที่ต้องกำรใช้ไอทีเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เช่น กลุ่มสถำบันกำรเงิน กลุ่มค้ำปลีก กลุ่ม SMEs เป็นต้น  
3. เน้นกำรให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจ Cloud Solutions ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษำ และกลุ่มที่สนใจ

นวัตกรรมใหม่ๆ  
4. เน้นกำรสร้ำง Platform ใหม่ๆเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรที่เพ่ิมขึ้นของกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรลด

ค่ำใช้จ่ำยกำรดูแล IT เอง  เช่น collaboration services, Data Analytic, IoT 
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5. เพ่ิมบริกำรให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนของลูกค้ำมำกขึ้น เช่น  cloud platform ที่หลำกหลำย VMware, 
Microsoft Azure, Openstack, Acropolis บริกำรด้ำน storage ต่ำงๆเช่น Object Storage เปิดให้
ลูกค้ำได้ทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น Container, Big Data & Analytic, IoT,  Artificial Intelligence  
รวมถึง กำรเชื่อมต่อ  API  ให้สะดวกต่อกำรใช้งำน เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้ำของบริษัทประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน บริษัทเน้นลูกค้ำที่มีโอกำสขยำยบริกำร

เพ่ิมข้ึนในส่วน Cloud Solutions และเสริมด้วยบริกำรต่ำงๆ รวมไปจนถึง ลูกค้ำท่ีต้องกำรควำมคล่องตัวในกำร
ใช้บริกำร เพ่ือตอบสนองกำรท ำธุรกิจของลูกค้ำ 

1. ลูกค้ำองค์กรที่ต้องกำรลดต้นทุนทำงด้ำน IT Infrastructure พร้อมเพ่ิมประสิทธิภำพ และต้องกำร
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือช่วยให้องค์กรมีควำมคล่องตัว รวดเร็วและต้องกำรบริกำรที่ได้มำตรฐำน  

2. องค์กรที่ต้องกำรบริหำรต้นทุนให้สัมพันธ์กับรำยได้ และใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตหรือ Cloud 
Solutions โดยเน้นบริกำรที่ได้ SLA น่ำเชื่อถือ มีเสถียรภำพ และคล่องตัว 

3. ลูกค้ำขนำดกลำงและขนำดเล็กที่ต้องกำรใช้ IT Infrastructure และหรือ Software as a Service 
เพ่ือควำมคล่องตัว นวัตกรรม และ Time to market 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 
บริษัทท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง น ำเสนอบริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้มั่นใจว่ำ

สินค้ำและบริกำรของบริษัทสำมำรถช่วยลูกค้ำท ำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งท ำกำรขำยผ่ำนพนักงำนขำยของ
บริษัท และหน้ำ WebSite ผ่ำน Thaidotcom Marketplace  อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud 
Solutions เพ่ือขยำยฐำนลูกค้ำและบริกำรโดยมุ่งเน้นลูกค้ำเอกชน  และกลุ่มที่สนใจนวัตกรรม 

ข.) สภาพการแข่งขัน 
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีท่ีผ่านมา 

จำกสภำพเศรษฐกิจและรูปแบบควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลต่ออุตสำหกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยผู้บริโภคต้องกำรควำมรวดเร็วในกำรสื่อสำร ท ำให้
รูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่เปลี่ยนแปลงไป และกำรปรับตัวทั้งจำกฝั่งผู้ประกอบกำร Social Media for 
Business หรือ SMB ผู้ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ รวมถึงผู้บริโภคท้ังระดับองค์กรและรำยย่อยในด้ำนกำรเลือกซื้อ
สินค้ำและบริกำรเหล่ำนี้ จึงก่อให้เกิดกระแสควำมต้องกำรกำรโต้ตอบกำรสื่อสำรหรือมีช่องทำงกำรติดต่อหลำย
ช่องทำง รวมทั้งควำมสะดวกสบำยในกำรใช้บริกำรกับลูกค้ำ รวมกับกระแสกำรน ำเอำเทคโนโลยีส ำหรับผู้บริโภค
มำปรับใช้ภำยในองค์กร (IT Consumerization) อย่ำงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ โดยกำรเติบโตและกำรใช้งำน
ทำงด้ำนไอซีที จะมำจำกแรงขับเคลื่อนหลักท้ัง 4 ประกำร ได้แก่ Cloud Computing, AI, Social Business และ 
Big Data เห็นได้จำกกำรยักษ์ใหญ่ด้ำน Social Media ต่ำงๆ ได้เริ่มมีกำรน ำ AI เช่น Chatbot มำให้บริกำรอย่ำง
เห็นได้ชัด ทั้ง Facebook และ Line ซึ่งเป็นใช้โซเชียล เพ่ือท ำกิจกรรมส่งเสริมกำรขำยต่ำงๆ หรือให้ข้อมูลกับ
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ผู้ใช้บริกำรได้ตลอดเวลำตอบโจทย์กำรเข้ำถึงผู้ใช้ออนไลน์ ได้ 24 ชั่วโมงอย่ำงแท้จริง ซึ่งจะเป็นแหล่งกำรเก็บ
ข้อมูลจ ำนวนมหำศำล Big Data Technology จึงกลำยเป็นเครื่องมือจะใช้เพ่ือท ำ Data Analytic เพ่ือสร้ำง 
กลยุทธ์กำรเข้ำถึงลูกค้ำหรือผู้ใช้บริกำร Social หรือ สื่อออนไลน์ได้ในอนำคต 

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
จำกนโยบำยเศรษฐกิ จดิ จิ ทั ลของรั ฐบำลเ พ่ื อผลั กดั นให้ เศรษฐกิ จ ไทยเติบโตอย่ ำงยั่ งยื น  

(Thailand 4.0) ท ำให้บริกำรด้ำนไอทีซี ของประเทศมีโอกำสเติบโตมำกขึ้น ทั้งด้ำน Hard Infrastructure และ 
Soft Infrastructure รวมไปถึงบริกำรด้ำนไอทีซีต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น Cloud Solutions, 
Internet Access และ Co-Location ล้วนเป็นส่วนส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่ำงๆท ำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   

บริษัทให้บริกำร Cloud Solutions มำเป็นเวลำ 7 ปี โดยผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน Security ISO/IEC 
27001 , มำตรฐำนบริกำร ISO/IEC 20000 ซึ่งในปีที่ผ่ำนมำบริษัทให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับกำรเก็บข้อมูลส่วน
บุคคลมำกยิ่งขึ้น โดยบริษัทได้ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27018: 2014 ซึ่งจะสร้ำงควำมมั่นใจให้องค์กร
ทั้งขนำดใหญ่และกลำงให้มีควำมไว้วำงใจใช้บริกำรกับบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บริษัทยังเปิดโอกำสให้
องค์กรที่ต้องกำรใช้บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำนเพ่ือกำรเรียนรู้และตัดสินใจด้วย เพ่ือใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ บน
ระบบ Platform และเป็นรูปแบบ Platform as a service ด้วย 

ในส่วนของบริกำร Internet Access และกำรให้บริกำรเชื่อมต่อเฉพำะ Network มีกำรแข่งขันสูงมำก 
มีคู่แข่งมำกรำย ตั้งแต่รำยใหญ่ไปจนถึงรำยเล็ก  ผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำยกำรสื่อสำร (Network Provider) จะมี
ควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันสูง กลยุทธ์ของบริษัท คือเสนอบริกำร Internet access เป็นส่วนหนึ่งใน IT 
transformation solution ของลูกค้ำ  

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยบริษัทที่วำงไว้ จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้ 

 บริหำรตลำด 
 มุ่งเน้นคุณภำพบริกำร 
 บริหำรต้นทุน 

จ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน 
ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัทมีผู้ให้บริกำรที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรอินเทอร์เน็ตจำก กสทช . 

เช่นเดียวกับบริษัท เป็นจ ำนวน 231 รำย (ข้อมูลจำก รำยชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญำตอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 จำก
ส ำนักงำนกสทช.)  บริษัทจัดว่ำเป็นบริษัทขนำดกลำงในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภำพเพียงพอที่จะแข่งขัน
กับคู่แข่งขันได ้  
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนให้บริษัทด ำเนินธุรกิจได้ตำมกลยุทธ์ที่
ก ำหนดไว้ เนื่องจำกบริษัทจะต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพเศรษฐกิจ  สังคม กำรเมือง 
กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ทั้งนี้  กำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผล จะต้องได้รับกำร
สนับสนุนจำกคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  โดยคณะกรรมกำรบริษัท
ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้น  เพ่ือก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงและสนับสนุนให้
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมำะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ มีกำรระบุควำม
เสี่ยง ประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงภำยในและภำยนอก ทั้งที่เป็นควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะกิจกำร ก ำหนด
มำตรกำรตอบสนองกับควำมเสี่ยง และติดตำมอย่ำงเหมำะสม ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management) ครอบคลุมควำมเสี่ยงในทุกมิติและประเด็นส ำคัญของ
องค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของควำมเสี่ยง ดังนี้  

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอทีแบบครบวงจร (ICT Infrastructure as 

a Service Provider) ที่มีควำมน่ำเชื่อถือ โดยท ำธุรกิจด้ำนนวัตกรรมพ้ืนฐำนไอทีเพ่ือพัฒนำคนไอทีรุ่น
ต่อไป รวมถึงให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่ำย เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจของ
ลูกค้ำทุกระดับและสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่อง  จำกกำรที่บริษัทมีโครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่ดี และ
ให้บริกำร Cloud Services หลำกหลำย Platform ส ำหรับลูกค้ำที่ต้องกำรบริกำรที่มีเสถียรภำพ ได้
มำตรฐำน มีควำมยืดหยุ่น ในรำคำเหมำะสม แม้ว่ำในปัจจุบันจะมีกำรแข่งขันจำกผู้ให้บริกำร Cloud 
Services ทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ที่มีควำมได้เปรียบด้ำนขนำดและเทคโนโลยีก็ตำม 

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรให้บริกำร Cloud Services นั้น ลูกค้ำจะต้องปรับเปลี่ยนจำกระบบ
เดิมของลูกค้ำมำใช้บริกำร Cloud Services จ ำเป็นต้องอำศัยกำรให้ค ำปรึกษำ เพ่ือให้ลูกค้ำเกิดควำม
เข้ำใจ มีควำมเชื่อมั่นในบริกำร บริษัทจะช่วยให้ค ำปรึกษำ วำงแผนและพัฒนำร่วมกันกับลูกค้ำอย่ำง
ใกล้ชิด อีกทั้ง บริกำร Cloud Services ของบริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติ
สอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 และจัดเก็บข้อมูลอยู่ภำยในประเทศ ท ำให้บริษัทเชื่อว่ำ 
บริกำร Cloud Services ของบริษัทสำมำรถแข่งขันกับผู้ให้บริกำรจำกต่ำงประเทศได้ 
            นอกจำกนี้ บริษัทได้ลงทุนด้ำน software defined infrastructure เพ่ือใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม
กำรท ำงำนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนไอทีทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดควำมผิดพลำดในกำรให้บริกำร ส่งผล
ให้บริกำร Cloud services ของบริษัทมีเสถียรภำพสูงขึ้น สำมำรถให้กำรรับประกันคุณภำพด้ำนบริกำร
ด้วย Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.90% 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operations Risk) 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำร Cloud Services และ Infrastructure as a Service ที่มีเสถียรภำพ 

ช่วยเพ่ิมควำมม่ันใจให้ลูกค้ำในกำรน ำระบบงำนมำท ำงำนบน Cloud Services ได้อย่ำงปลอดภัย บริษัท
ได้ออกแบบระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมให้มีโครงข่ำยหลัก และโครงข่ำยส ำรองในจุดหลักของโครงข่ำย
ที่ส ำคัญ มีระบบ Network Monitoring ที่มีประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรโครงข่ำยและกำรแจ้ง
เตือนหำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัยขึ้น บริษัทได้วำงระบบเครือข่ำย โดยวำงเส้นทำงหลักและวำงเส้นทำง
ส ำรอง เพ่ือรองรับควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต รวมถึงพัฒนำบุคลำกรในทักษะควำมช ำนำญต่อ
ระบบเทคโนโลยี Software-Defined Network (SDN) เพ่ือลดควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำด ควำม
ซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งท ำให้ระบบเป็นอัตโนมัติ  

นอกจำกนี้บริษัทได้จัดตั้ง Security Operation Center (SOC) เพ่ือเฝ้ำระวังกำรโจมตีทำง
เครือข่ำยส ำหรับระบบของบริษัทและลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพ่ือกำรตรวจสอบสภำพของ
ระบบและแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิด
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนกำรเตรียมพร้อมสู่มำตรฐำนใหม่ด้ำนเทคโลยี เพ่ือตอบรับกำรขยำยตัวของ
ธุรกิจและควำมเสี่ยงที่อำจเกิดข้ึนในอนำคต 

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคม ซึ่งในปัจจุบันกำรประกอบ

กิจกำรโทรคมนำคมอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำร
โทรคมนำคมภำยในประเทศ หำกมีกำรประกำศนโยบำยหรือมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ โดย 
กสทช. อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท   

บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดก่อนกำรตัดสินใจ
ด ำเนินกำรใดๆ รวมถึงกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวในประเด็นต่ำงๆ อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือให้
สำมำรถก ำหนดแผนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงเหมำะสม 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัท และจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินทั้ง

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว จึงท ำให้ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำง
กำรเงินของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมระยะยำว โดยบริษัทได้รับ
อัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับลูกค้ำชั้นดี (MLR) โดยหักส่วนต่ำงที่ตกลงไว้ล่วงหน้ำ จึง
เกิดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงต่ ำ นอกจำกนี้บริษัทได้ท ำกำรติดตำมสถำนกำรณ์อัตรำ
ดอกเบี้ยอย่ำงใกล้ชิด ดังนั้นหำกมีสัญญำณของควำมผันผวนเกิดขึ้น บริษัทสำมำรถใช้ เครื่องมือป้องกัน
ควำมเสี่ยงทำงกำรเงินต่ำงๆ เพ่ือจ ำกัดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
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3.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
         ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำนมำ บริษัทอยู่ในช่วงของกำรขยำยธุรกิจ และหำโอกำสทำงธุรกิจใหม่ บริษัท
จึงจ ำเป็นต้องจัดหำแหล่งเงินทุนบำงส่วนมำจำกกำรกู้ยืมสถำบันกำรเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ซึ่ง
อำจมีควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ย ผนวกกับกำรขยำยตัวของธุรกิจเพ่ือพร้อมตอบรับควำมต้องกำร
ด้ำนบริกำรต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็ว  กำรบริหำรสภำพคล่อง (Cash flow Management) จึงเป็นเรื่องส ำคัญ
ที่บริษัทตระหนัก และติดตำมอย่ำงใกล้ชิด ดังนั้นหำกมีสัญญำณ ควำมผันผวนของกระแสเงินสด หรือ มี
โอกำสสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม ลดค่ำใช้จ่ำย อย่ำงมีนัยส ำคัญ บริษัทมีแผนกำรและเครื่องมือทำงกำรเงินในกำร
บริหำรจัดกำรได้อย่ำงทันท่วงที  

3.6       ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 
แม้ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง ไม่อำจระบุหรือประเมินเป็นปริมำณควำมเสียหำยทำงกำรเงินได้อย่ำง

ชัดเจน แต่เป็นสิ่งที่กระทบควำมน่ำเชื่อถือต่อสำธำรณชน โดยอำจเกิดจำกกำรละเลยต่อกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย ต่อจรรยำบรรณ หรือควำมคำดหวังของสังคม หรือควำมบกพร่องในกำรให้บริกำรที่ไม่เป็นไปตำม
มำตรฐำนที่ได้ตกลงไว้กับคู่ค้ำหรือลูกค้ำ  บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรรักษำภำพลักษณ์และชื่อเสียง โดย
ด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภำคส่วน และเร่ง
ด ำเนินกำรหำแนวทำงจัดกำรต่อภำพลักษณ์ ชื่อเสียงด้ำนลบทันที (ถ้ำมี) นอกจำกนี้ ทุกหน่วยงำนมีหน้ำที่
ดูแลรับผิดชอบ ติดตำมประเด็นผลกระทบต่อชื่อเสียงและรำยงำนต่อฝ่ำยบริหำรรับทรำบ  

3.7      ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
กำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็ว ส่งผลต่อกำรท ำธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริกำร Cloud 

Solutions และ Infrastructure as a Service ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงนี้อำจส่งผลกระทบต่อทิศทำงของบริษัท 
บริษัทจึงต้องก ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภำวกำรณ์ในปัจจุบันและในอนำคต จึงก ำหนด 
Roadmap ในกำรท ำธุรกิจ เตรียมควำมพร้อมโดยเฉพำะด้ำนบุคลำกรให้มีควำมพร้อมที่จะรับกับกำร
เปลี่ยนแปลงให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยทำงธุรกิจ  

3.8 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธรุกิจที่แข่งขันกันเอง 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท 

ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ที่ประกอบธุรกิจโทรคมนำคมเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยแต่ละบริษัท
ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช ำระแล้ว โดยทำง กสท และ ทีโอที ได้
ส่งตัวแทนมำเป็นกรรมกำรและเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกผันบริษัท อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้
ด ำเนินกำรป้องกันโดยก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct) เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมลับและข้อมูลภำยในบริษัท และกำรก ำหนดให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติใน
เรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมรับทรำบ
ข้อก ำหนดตำมระเบียบดังกล่ำวแล้ว ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้
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ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด  

นอกจำกนี้ บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในกำร
ให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนนี้อีกทำงหนึ่ง  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนที่ส าคัญ 
4.1.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ลักษณะส าคัญของสินทรัพย์ 
มูลค่าสินทรัพย์  

(ล้านบาท) 
ลักษณะกรรมสิทธิ์ 

ที่ดิน และส่วนปรับปรุงที่ดิน 335.72  บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
อำคำร และส่วนปรับปรุงอำคำร      1,114.50  บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
อุปกรณ์เครือข่ำย          1,677.26  บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์             28.04  บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
อุปกรณ์ส ำนักงำน             56.97  บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน           220.31  บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ 

4.1.2 รายชื่อโดเมน 

รายชื่อโดเมน 
(Domain Name) 

หน่วยงานที่รับจดชื่อโดเมน วันที่จดชื่อโดเมน วันที่หมดอาย ุ

INET – TH.COM บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 6 มิถุนำยน 2540 5 มิถุนำยน 2569 

INET – TH.NET บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 14 มกรำคม 2538 13 มกรำคม 2569 

THAI.COM บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 25 พฤษภำคม 2538 24 พฤษภำคม 2569 

THAI.NET บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 22 เมษำยน 2538 23 เมษำยน 2569 

INET.CO.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 17 มกรำคม 2543 16 มกรำคม 2569 

INET.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2544 1 พฤษภำคม 2569 

INET – TH.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2544 1 พฤษภำคม 2569 

INTER.NET.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 17 มกรำคม 2543 16 มกรำคม 2569 

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2569 

INTERNET-THAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2569 

หมำยเหตุ : กรณีที่ช่ือโดเมนใดหมดอำยุลง บริษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม 
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4.1.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

    

เครื่องหมำยกำรค้ำ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

เครื่องแปลงสญัญำณข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
(โมเดม็) 

ค356527/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

กำรหักบัญชีกำรใช้บริกำรหรือกำรซื้อ
สินค้ำผำ่นทำงอินเทอร์เน็ต กำรรบัช ำระ
เงิน 

บ27956/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

กำรบริกำรประสำนกำรรับและส่งสินค้ำ
บริกำรจองที่น่ังเพื่อกำรเดินทำง, กำร
บริกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ,  
กำรบริกำรให้ข้อมูลเกีย่วกับกำร
ท่องเที่ยว, กำรบริกำรค ำนวณค่ำระวำง
กำรขนส่งสินค้ำ 

บ27957/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

กำรจัดกำรด ำเนินกำรประชุมทำง
วิชำกำร, กำรจัดกำรและด ำเนินกำร
ประชุม, กำรจัดกำรและด ำเนินกำร
สัมมนำ, กำรจัดกำรและด ำเนินกำร
อภิปรำย, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
บันเทิง, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
ศึกษำ, กำรจัดพิมพ์หนังสือ(ส ำนักพิมพ์), 
กำรผลิตเทปภำพยนตร์วีดีโอ 

บ27958/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริกำรโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์ บ51920/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริกำรดำ้นเครือข่ำยข้อมูล 
(อินเตอร์เน็ต) ให้บริกำรด้ำนกำรสือ่สำร
แบบอินเตอร์แอคทีฟมีเดียที่ใช้กำรตอบ
โต้อย่ำงรวดเร็วระหว่ำงผู้ใช้งำนกบัตัว
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Real Time 
System 

บ51921/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 
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รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริกำรข้อมลูธุรกิจบันเทิง บ51922/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

 

บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บัตรบรรจุหมำยเลขและตัวอักษรเพื่อใช้
บริกำรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

ค43114/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

กำรหักบัญชีกำรใช้บริกำรหรือกำรซื้อ
สินค้ำผำ่นอินเทอร์เน็ต 

บ14245/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

กำรจัดซื้อและขำยสิ่งพิมพ์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
แต่งกำยผ่ำนอินเทอรเ์น็ต, กำรจัดซื้อ
และขำยพืชและดอกไมผ้่ำนอินเทอรเ์น็ต, 
กำรจัดซื้อและขำยของช ำร่วยและของที่
ระลึกผ่ำนอินเทอรเ์น็ต, กำรจัดซื้อและ
ขำยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
คอมพิวเตอร,์ คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์
และอุปกรณ์รอบข้ำงผำ่นอินเทอรเ์น็ต, 
กำรจัดซื้อและขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
เขียนและเครื่องใช้ส ำนักงำนผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยงำน
ศิลปะและสินค้ำหัตถกรรมผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำย
อุปกรณ์และสื่อบันทึก ภำพ เสียง และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจัดซื้อและขำยอญัมณีและ
เครื่องประดับผ่ำนอินเทอร์เน็ต,  
กำรจัดซื้อและขำยยำรักษำโรคผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำย
เครื่องส ำอำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต,  
กำรจัดซื้อและขำยเครื่องใช้ในครัวเรือน,
ผ่ำนอินเทอร์เนต็, กำรจัดซื้อและขำย
อำหำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต,  

บ48918/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 
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รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

กำรจัดซื้อและขำยยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจัดซื้อและขำยอุปกรณ์กีฬำและ
เครื่องสันทนำกำรผ่ำนอินเทอรเ์นต็, 
กำรจัดซื้อและขำยผลติภณัฑส์ ำหรบัแม่
และเด็กผ่ำนอินเทอร์เน็ต,  
กำรจัดซื้อและขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำงบ้ำน
และที่อย่อำศัยผ่ำนอินเทอร์เนต็, กำร
จัดซื้อและขำยเครื่องดนตรผี่ำน
อินเทอร์เน็ต 

เครื่องหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริกำรรบัจองช่ือ Domain Name  บ15072/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ส ำหรับลูกค้ำขนำดกลำง
และเล็ก รวมทั้งบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทย่อย 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ือประกอบธุรกิจด้ำนอีโลจิสติกส์ E-Business Platform รวมทั้ง

เป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทร่วม 

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่  
ไม่มี 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญและเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจโดย
ปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีรำยละเอียดดังนี้ 
ข้อพิพาทกบับริษัท โลตัสทีวี จ ากัด 

1. กรณีบริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็น

จ ำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2550 ให้รับผิดฐำนละเมิด, เปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำ

, เรียกคืนทรัพย์, เรียกค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย โดยคดีนี้ ศำลมีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 22 

กันยำยน 2553 โดยสรุปใจควำมในประเด็นสำระส ำคัญตำมค ำพิพำกษำได้ว่ำบริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) จ ำเลย มิได้กระท ำละเมิดหรือเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำในสัญญำร่วม

ให้บริกำรอันเป็นกำรกระท ำให้บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด โจทก์ ได้รับควำมเสียหำยตำมค ำฟ้องแต่ประกำร

ใด  ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 60 ศำลขั้นต้นได้อ่ำนค ำพิพำกษำศำลฎีกำที่ บริษัท โลตัส ทีวี จ ำกัด ยื่นฎีกำ

ค ำสั่งศำลอุทธรณ์ ที่ไม่ขยำยระยะเวลำฎีกำ โดยศำลฎีกำได้วินิจฉัยว่ำศำลอุทธรณ์วินิจฉัยไว้โดยชอบแล้ว 

พร้อมทัง้ให้จ ำหน่ำยคดีออกจำกสำรบบควำม ผลของคดีเป็นอันยุติ โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

จ ำกัด (มหำชน) ต้องปฏิบัติตำมค ำพิพำกษำศำลชั้นต้นปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรบังคับคดี 

2. กรณี บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด ให้

ช ำระเงินกู้ยืมเงิน ศำลได้มีค ำพิพำกษำให้ บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด ช ำระเงินกู้คืนให้แก่บริษัท อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) พร้อมดอกเบี้ยตำมฟ้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรบังคับคดี 

ข้อพพิาทกับบริษัท นิภา เทคโนโลยี จ ากัด 
1. กรณี บริษัท นิภำ เทคโนโลยี จ ำกัด  ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 

(มหำชน) เป็นจ ำเลยที่ 2 ต่อศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง ให้รับผิดฐำน

ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้รับหมำยน ำ (ปิดหมำย)เมื่อวันที่ 

2 ธันวำคม 2561 และ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ยื่นค ำร้องขอขยำยระยะเวลำ

ยื่นค ำให้กำร ต่อศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำระหว่ำงประเทศกลำง และศำลได้มีค ำสั่งอนุญำตให้

ขยำยระยะเวลำยื่นค ำให้กำรได้ จำกเดิม ภำยในวันที่ 2 มกรำคม 2562 เปลี่ยนเป็น ภำยในวันที่ 1 

กุมภำพันธ์ 2562 ปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงท ำค ำให้กำรเพ่ือต่อสู้คดี 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่ตั้งส ำนักงำนใหญ่ 1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำรครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 
Home page http://www.inet.co.th 
ทุนจดทะเบียน 500,041,575 บำท  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 500,041,575 บำท 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว 500,041,575 หุ้น 
ชนิดของหุ้น หุ้นสำมัญ 
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 1 บำท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 24 

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์  
ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรกิจกำร
โทรคมนำคม และ
ให้บริกำรท่ีเกี่ยวข้อง 

100,000,000 95,000,000 950,000 99.99 
 

2. บจก. ไทย ดอท คอม  
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์  

10,000,000 10,000,000 100,000 99.97 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

3. บจก. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส  
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรออกแบบ 
ติดตั้ง งำนระบบ ให้
ค ำปรึกษำและ
ให้บริกำรหลังกำร
ขำยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

20,000,000 500,000 2,000,000 30 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

4. บจก.ไอรีครูท 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์  

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

5,000,000 2,750,000 500,000 15 
 (ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำลำ 

คอมมูนิเคชั่น) 
15 

 (ถือหุ้นโดย 
บจก. ไทย ดอท 

คอม) 
5. บจก. ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ 

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2,000,000 500,000 20,000 35.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
6. บจก. ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ 

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ส ำหรับ
กำรผ่ำตัดศัลยกรรม
ทำงช่องปำก 

1,000,000 500,000 10,000 99.97 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

7. บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส์ 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 10,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

8. บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม 
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1,000,000 250,000 10,000 29.97 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

 
 

9. บจก. อินเทลลิจิสต์ 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์  

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

10,000,000 2.500,000 1,000,000 34.99 
 (ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

10. บจก. ทอล์คทูมี 
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 28.50 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
11. บจก. โอเพ่นแลนด์สเคป 

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

12. บจก. วัน อีเมล 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

13. บจก. วันจีโอเซอร์เวย์ 
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-1379 

    โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 30 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น 

 
 

 
14. บจก. ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์  

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรออกแบบ 
ติดตั้ง งำนระบบ ให้
ค ำปรึกษำและ
ให้บริกำรหลังกำร
ขำยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

1,000,000 250,000 100,000 24.99 
 (ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

15. บจก. เน็กซ์พาย 
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
16. บจก. วัน ดีซี 

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 18.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

17. บจก. เซอร์วิส วัน โซลูชั่น 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 39.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

18. บจก. แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั่น 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
(Cloud) 

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

19. บจก.  เอวิลอน อินโนเวชั่น  
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรพร้อม
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ 
เครื่องบินไร้คนขับท่ี
ควบคุมด้วยวิทยุ
ทำงไกล 
(Unmanned 
Aerial Vehicle) 

1,000,000 250,000 100,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

20. บจก. วัน ออเทน 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำร พร้อมให้
ค ำปรึกษำกำรออก
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital 
Certificate) 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

21. บจก. วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ให้บริกำรระบบกำร
จัดเก็บข้อมูลท่ี

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
เดียวกัน แบบไม่ผ่ำน
ตัวกลำง 
(Blockchain) 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

22. บจก. วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบ
ใบก ำกับภำษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Tax Invoice) 

1,000,000 250,000 100,000 39.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

23. บจก. ว๊อกซี่ ดอท เอไอ 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบ AI 
System เพื่อช่วยใน
กำรรักษำทำงทันตก
รรม 

1,000,000 250,000 100,000 50 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

24. บจก. ปาเชติ 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบกำร
แสดงข้อมูลระหว่ำง
ผู้ใช้บริกำรและ
เป้ำหมำยผ่ำน
อุปกรณ์ส่ง
สัญญำณบลูทูธ  

1,000,000 250,000 100,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

25. บจก. แมเนจ เอไอ โซลูชั่น 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบ
ประมวลผลและ
วิเครำะห์ข้อมูลโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 
เพื่อช่วยในกำร
บริหำรจัดกำร
องค์กร 

2,000,000 500,000 200,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

26. บจก. วัน เซ็นทริค 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

ให้บริกำรระบบกำร
สนทนำเพื่อกำร
สื่อสำรบนระบบ
เครือข่ำย 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

 บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

27. บจก. ดาต้า เน็กซ์ 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบกำร
ทดสอบและ
ประเมินผลข้อมูล
ผ่ำนระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1,000,000 250,000 100,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 

28. บจก. อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอรว์ิสเซส 
    1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-1379 

ให้บริกำรระบบใน
กำรบริหำรจัดกำร 
และให้ค ำปรึกษำ
ทำงด้ำนกำรเกษตร
ครบวงจร 
 

1,000,000 250,000 100,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำ
ลำ คอมมู
นิเคชั่น) 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7 
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2359-1200 
โทรสำร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ากัด  
2210/51 ถนนนรำธิวำสรำชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยำนนำวำ  
กรุงเทพมหำนคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2678-0750 
นำงจินตนำ เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 5131 
นำงสำวจินตนำ มหำวนิช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 4687 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล  
คอนซัลแตนท์ซี จ ากัด 
อำคำร เดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 อำคำร บี 
เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2168-1222 
โทรสำร 0-2168-1212 

 
6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 

ข้อมูลเพ่ิมเติมของบริษัทสำมำรถดูได้จำก http://www.inet.co.th 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,041,575 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 

500,041,575 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท 
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 500,041,575 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่ำ

หุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
 จ านวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) 
 ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิงส ำหรับ

กำรออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : 
NVDR) จ ำนวน 22,618,635 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.52 ของหุ้นช ำระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สำมำรถรับ
สิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประกำรไม่ว่ำจะ
เป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพ่ิมทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิ
ในกำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงเพ่ือพิจำรณำมติเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์
อ้ำงอิงจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำ
วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนของผู้ลงทุนชำวต่ำงประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สำมำรถ
ลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรก  
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 28 ธันวำคม 2561 ปรำกฏดังนี้ 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 85,000,000 17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 80,000,000 16.00 
3 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 80,000,000 16.00 
4 นำยบุญเกียรติ เอ้ือสุดกิจ 24,807,900 4.96 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 22,618,635 4.52 
6 นำยสุรชัย ประชำสิทธิศักดิ์ 7,700,000 1.54 
7 นำงพัชรำ นิธิวำสิน 6,766,500 1.35 
8 นำยสมจินต์ โภควนิช 4,521,900 0.90 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
9 นำยเผ่ำสิงห์ เนื่องจ ำนงค์ 4,258,100 0.85 
10 นำยเจริญ ศศิลักษณำนุกุล 4,201,100 0.84 

ที่มำ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2561 

7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภำษี

หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด โดยขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจและโครงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัท  

ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 ได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 
28 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2562 ของบริษัทต่อไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อัตรำหุ้นละ (บำท) 0.1325 0.1259 0.0789 
คิดเป็นเงินปันผลจ ำนวน (ล้ำนบำท) 66.24 62.94 39.45 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 30 21 50 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 6 ชุด 
ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแท น 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 

 

 

คณะกรรมกำรบริษัท 

เลขำนุกำรบริษัท 

คณะกรรมกำร 
ก ำกับดแูล

กิจกำร 

คณะกรรมกำร 
ประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เส่ียง 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ

ก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

สำยงำน
ธุรกิจ 

สำยงำนพัฒนำ
ธุรกิจ 

สำยงำนพัฒนำ
ธุรกิจใหม ่

สำยงำนพัฒนำ
มำตรฐำน

คุณภำพบริกำร 

สำยงำนพัฒนำ
องค์กร 

สำยงำนสนับสนุน
ธุรกิจ 

ส ำนักกรรมกำรผู้จัดกำร ส ำนักตรวจสอบภำยใน 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร  
2. ดร.ณรงค ์ศิริเลิศวรกุล 1 กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร / 

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

3. นำยมรกต เธียรมนตรี  2 กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร 

4. นำงสำวกัลยำณี กิตติศำสตรำ 3 กรรมกำร 
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมกำร 
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

10.  นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

11.  นำงสำวนิโลบล  ตั้งประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 

12.  นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบรหิำรควำมเสี่ยง 
/ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

หมำยเหตุ :  
1ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี  
14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 
2 นำยมรกต เธียรมนตรี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนดร.ก ำธร ไวทยกุล มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษำยน 2561 เป็นต้น
ไปและได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผูจ้ัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 21 ธันวำคม 2561 
เป็นต้นไป 
3 นำงสำวกัลยำณี กิตติศำสตรำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหำคม 
2561 เป็นต้นไป 
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จ ำนวนกรรมกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก ำหนดให้มีกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 11 ท่ำน 
และไม่เกิน 15 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มี
คุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกับตลำดทุนที ่ทจ.28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ทุกประกำร  
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นำยไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นำยณรงค์  
ศิริเลิศวรกุล คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ 
นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท  หรือ นำงมรกต  
กุลธรรมโยธิน ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็น
สองคน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท" 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและ  
มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ก ำหนดทิศทำงธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท 
3. ก ำหนดแผนกำรลงทุน และจัดหำเงินลงทุน 
4. ควบคุมกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ 
5. ดูแลจัดกำร และบริหำรงำนของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตำมแนวทำงของข้อบังคับของบริษัท และ

ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
6. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน

คณะกรรมกำรได้  
7. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ

บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดชอบในห้ำง
หุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำง
เดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของ
ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

8. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญำ
บริษัทท ำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนด าเนินการ 
1. เรื่องท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎ 

ระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน 
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3. กำรซื้อขำยสินทรัพย์ส ำคัญ ซึ่งมีมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ 
ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไป 
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 ทั้งนี ้บริษัทได้มีกำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy)  

8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือท ำหน้ำที่วำงนโยบำยหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร  
กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำรบริหำร 
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัทเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำร

บริษัทเพ่ือพิจำรณำอนุมัติ  
2. บริหำรกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้  
3. ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรำยงำนผล

กำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ ำทุกเดือนที่มีกำรประชุม  
4. แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่  
5. พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน จัดซื้อ จัดจ้ำง และจ ำหน่ำยทรัพย์สิน กำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและกำรบริหำร กำรบริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอ่ืนใดที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท ภำยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำท  

6. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นในกิจกรรม
ใดๆ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดอ่ืนเป็นผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว 

7. ให้มีอ ำนำจในกำรจัดหำพัสดุตำมระเบียบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ว่ำด้วย
กำรพัสดุ พ.ศ. 2545 ในโครงกำรที่ผ่ำนกำรพิจำรณำ อนุมัติจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัทไว้แล้ว 
ภำยในวงเงินงบประมำณท่ีได้รับอนุมัติ  

ทั้งนี ้ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีก ำหนดวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับกำรด ำรง
ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท 
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8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544  
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพ่ิมมูลค่ำให้
องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ิมมำกขึ้น ปรับปรุง
หน้ำที่และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำรระหว่ำงคณะกรรมกำร
บริษัท ส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 1 ท่ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน และมีควำมรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มี
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย1 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ:  
1 ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรำ จันทร์ฉำย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบทีม่ีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษัท 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำนกับ

ผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจ ำปี 
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี

ประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนอื่นใดท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัท  เ พ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้น  โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระ  
ควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร คุณภำพและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วยอย่ำงน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำสอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้
เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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6. จัดท ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือเสนอ
เป็นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และประกอบด้วยสำระส ำคัญอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด

ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตร 
(8) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเมื่อเห็น

ว่ำจ ำเป็น ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 
8. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำอนุมัติ 
9. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพ่ือเข้ำด ำรง
ต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอ่ืนๆ ช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในองค์กร 
พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดอ่ืนๆ และกรรมกำร
ผู้จัดกำร  
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน  
ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 

1. นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทำง วิธีกำร และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมกำรผู้จัดกำร ที่เป็นธรรมและ
สมเหตุสมผลเพ่ือเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

2. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะจัดกำร  (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะจัดกำร เพ่ือเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

3. พิจำรณำสรรหำผู้จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือกรรมกำรอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรให้มี
คณะกรรมกำรนั้นๆ ขึ้น เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

4. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ  3 และ/หรือวิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำร  
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

5. ปฏิบัติงำนอื่นท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550  
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภำยในและ
ภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบริษัท เพ่ือ

น ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้และประเมินควำมเสี่ยง 
4. ประเมินและอนุมัติแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
5. รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพ่ือทรำบเป็นประจ ำในกรณี

ที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำโดยเร็ว
ที่สุด 
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6. สื่อสำรและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพ่ือสนับสนุนและท ำงำนสอดประสำนกับคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีใน
กำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ทุก 6 เดือน  
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  
มีจ ำนวน 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล1 
3. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  
4. นำยมรกต เธียรมนตรี2 

ประธำนกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

หมำยเหต ุ:  
1ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 
14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 
2 นำยมรกต เธียรมนตรี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 21 
ธันวำคม 2561 เป็นต้นไป 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ 
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่

กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ 
3. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน 
4. แจ้งผลกำรประเมินตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ 

8.7 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบำย
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ต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
2. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ 
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  

ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้ง นโยบำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้

กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแล อันได้แก่ ตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมมำตรฐำนสำกลเพ่ือเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

2. ก ำกับดูแล สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนได้รับรู้ 
และจัดท ำคู่มือเพ่ือใช้ในกำรสื่อสำร  

3. พิจำรณำทบทวน และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยอ่ืนใดที่
เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย หลักเกณฑ์ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และธุรกิจของบริษัท 

4. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือรับฟัง
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ 

5. แต่งตั้งคณะท ำงำนหรือจ้ำงที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ เมื่อมีควำมจ ำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดข้ึน 

6. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

8.8 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ  
 คณะกรรมกำรที่ เป็นอิสระมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท 
จดทะเบียนกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอ่ืนซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือ
หุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มีอยู่
จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์  กรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ 
4. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ 

8.9 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปีและมีกำรประชุมพิเศษเพ่ิมตำมควำม
จ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชัดเจนไว้ล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ  
ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวำระกำรประชุมโดย
พิจำรณำให้มั่นใจว่ำเรื่องที่ส ำคัญจะได้น ำเข้ำสู่วำระกำรประชุม นอกจำกนี้ กรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็นอิสระที่จะ
เสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรบริษัทได้จัดท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวำระกำรประชุม  
และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำ
ศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จัดให้มี
กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
ประธำนกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในป ี2561 ที่ผ่านมา มีดังนี้ 

รายชื่อกรรมการ 

จ านวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/จ านวนคร้ังท่ีจัดประชุม 

คณะกรรมกำร
บริษัท 

คณะกรรมกำร
บริหำร 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
สรรหำและ

ก ำหนด
ค่ำตอบแทน  

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 

คณะกรรมกำร
ประเมนิผล

กำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำร

ผู้จัดกำร 

คณะกรรมกำร
ก ำกับดแูล

กิจกำร 

ร่วมระหว่ำง
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและ
คณะกรรมกำร
บริหำรควำม

เสี่ยง 
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 11/11 5/5 - - - - - - 
ดร.ณรงค์ ศิรเิลิศวรกุล1 6/11 - - - 4/5 1/1 4/4 1/2 
ดร.ก ำธร ไวทยกุล 2 2/2 - - - - - - - 
ดร.อภริักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ 3 4/6 - - - - - - - 
นำยมรกต เธียรมนตรี 4 7/7 - - - - - - - 
นำงสำวกัลยำณี กติติศำสตรำ 5 3/4 - - - - - - - 
นำงสำวธนัวด ีวงศ์ธีรฤทธิ ์ 10/11 - - - - 3/3 - - 
นำยอนริุทธ ์หิรัญรกัษ์ 10/11 - - - - - - - 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทรฉ์ำย 9/11 - 9/10 - - - - 2/2 
นำยอรญั เพิ่มพิบูลย์ 11/11 - 10/10 4/4 - - - 2/2 
นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ 10/11 - 9/10 - 5/5 - - 2/2 
นำยสหัส ตรทีิพยบุตร 11/11 5/5 - 4/4 - 3/3 - - 
นำงสำวนโิลบล ตั้งประสิทธิ ์ 11/11 - 10/10 4/4 - - 4/4 2/2 
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน 11/11 5/5 - - 5/5 - 4/4 2/2 
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หมำยเหตุ :  
1ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 
14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 
2 ดร.ก ำธร ไวทยกุล ได้ลำออกจำกกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
3 ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ได้ลำออกจำกกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 
4นำยมรกต เธียรมนตรี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนดร.ก ำธร ไวทยกุล มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป
และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ธันวำคม 2561 
เป็นต้นไป 
5 นำงสำวกัลยำณี กิตติศำสตรำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหำคม 
2561 เป็นต้นไป 

8.10 กรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2556 มีมติแต่งตั้งนำงมรกต  
กุลธรรมโยธิน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2556 

อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14 
กันยำยน 2544 ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรท ำ
หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและกระท ำกำรแทนในนำมของบริษัท  เช่น กำรท ำ 
นิติกรรม สัญญำ ข้อตกลง เอกสำร และหลักฐำนใดๆ ที่บริษัทท ำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ กำรออกระเบียบ 
ประกำศ หรือค ำสั่งใดๆ พร้อมทั้งมีกำรก ำหนดวงเงินส ำหรับกำรจัดหำวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะไม่
เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำร ซึ่งผู้รับมอบอ ำนำจหรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอ ำนำจควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท 

8.11 ผู้บริหารบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผู้บริหำรบริษัท มีจ ำนวน 4 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมกำรผู้จัดกำร  
2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
3. นำยปิยเรศ แซ่หลี ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
4. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

8.12 เลขานุการบริษัท 
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  
7 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติหน้ำที่
เลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท ำหน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดท ำรำยงำน
กำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำย
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ก ำหนด และดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สำมำรถดูรำยละเอียด
เกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษัทได้ในเอกสำรแนบ 1 

8.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร 
ชุดย่อยส ำหรับปี 2561 จำกควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทและขนำดขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจน
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยเสนอให้ก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 6.50 ล้ำนบำท และโบนัสกรรมกำรส ำหรับปี 2560 จ ำนวน 10.00 ล้ำนบำท แก่
คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนอ่ืน โดยค่ำตอบแทน
ในปี 2561 ไดม้ีมตอินุมัติโดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีดังนี ้

ค่าเบี้ยประชุม  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธำนกรรมกำร 30,000 บำท / คน / เดือน 
กรรมกำร 25,000 บำท / คน / เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำร 17,500 บำท / คน / เดือน 
กรรมกำร 15,000 บำท / คน / เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธำนกรรมกำร 17,500 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม 
รองประธำนกรรมกำร 15,000 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม 
กรรมกำร 15,000 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม 
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2561 มีดังนี้ 

รำยชื่อกรรมกำร เบ้ียประชุม ค่ำตอบแทน
พิเศษและ
บ ำเหน็จ 

รวม 

กรรมกำร 
บริษัท 

กรรมกำร 
บริหำร 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

กรรมกำร 
สรรหำและ 

ก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

กรรมกำร 
บริหำร
ควำม
เสี่ยง 

กรรมกำร
ผลกำร
ปฏิบัติ

ประเมนิ
งำนของ
กรรมกำร
ผู้จัดกำร 

กรรมกำร
ก ำกับ
ดูแล

กิจกำร 

ประชุม
ร่วม

ระหว่ำง
กรรมกำร
ตรวจสอบ

และ
กรรมกำร 
บริหำร
ควำม
เสี่ยง 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 360,000 87,500  -   -   -   -   -   -  1,020,000 1,467,500 
ดร.ณรงค์ ศิรเิลิศวรกุล 1 300,000  -   -   -  60,000    15,000  65,000 15,000  272,000  727,000 
ดร.ก ำธร ไวทยกุล 2 50,000  -   -   -   -   -   -   -  816,000  866,000 
ดร.อภริักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ 3 200,000  -   -   -   -   -   -   -  816,000  1,016,000 
นำยมรกต เธียรมนตรี 4 200,000  -   -   -   -   -   -   -   -  200,000 
นำงสำวกัลยำณี กติติศำสตรำ 5 100,000  -   -   -   -   -   -   -   -  100,000 
นำงสำวธนัวด ีวงศ์ธีรฤทธิ ์ 300,000  -   -   -   -  62,500   -   -  816,000  1,178,500 
นำยอนริุทธ ์หิรัญรกัษ์ 300,000  -   -   -   -   -   -   -  816,000  1,116,000 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทรฉ์ำย 300,000  -  210,000  -   -   -   -  35,000 816,000  1,361,000 
นำยอรญั เพิ่มพิบูลย์ 300,000  -  180,000 52,500  -   -   -  30,000 816,000  1,378,500 
นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ 300,000  -  180,000  -  87,500  -   -  35,000 816,000  1,418,500 
นำยสหัส ตรทีิพยบุตร 300,000 75,000  -  45,000  -  60,000   -   -  816,000  1,296,000 
นำงสำวนโิลบล ตั้งประสิทธิ ์ 300,000  -  180,000 45,000  -   -  60,000 30,000 816,000  1,431,000 
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน 300,000 75,000  -   -  75,000  -  60,000 30,000 816,000  1,356,000 

หมำยเหตุ :  
1ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 
14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 
2 ดร.ก ำธร ไวทยกุล ได้ลำออกจำกกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 16 กุมภำพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 
3 ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ได้ลำออกจำกกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป 
4นำยมรกต เธียรมนตรี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนดร.ก ำธร ไวทยกุล มีผลตั้งแต่วันท่ี 23 เมษำยน 2561 เป็นต้นไป
และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวำคม 2561 
เป็นต้นไป 
5 นำงสำวกัลยำณี กิตติศำสตรำ ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหำคม 
2561 เป็นต้นไป 

 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ 
 ไม่มี 
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 
 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร รวม 4 ท่ำน เท่ำกับ 20.2 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือน ค่ำประจ ำต ำแหน่ง และโบนัส 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
บริษัทได้จัดให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเพ่ือเป็นสวัสดิกำรและหลักประกัน

แก่พนักงำนและผู้บริหำรเมื่อออกจำกงำน ทุพพลภำพ ปลดเกษียณ ตำย หรือลำออกจำกกองทุน โดยสำมำรถ
เลือกสมัครกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

8.14 บุคลากร 

 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 910 คน แยกเป็นแต่ละสำยงำนหลัก ดังนี้ 

1. ฝ่ำยบริหำรระดับสูง 4 คน 
2. สำยงำนธุรกิจ 169 คน 
3. สำยงำนพัฒนำธุรกิจ 535 คน 
4. สำยงำนสนับสนุน 202 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทร่วมและบริษัทย่อย มีพนักงำนรวม 321 คน 

 ในปี 2561 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจ ำนวน 910 คน (ไม่รวมฝ่ำยบริหำรระดับสูง) เท่ำกับ 402.67 
ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม 
และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 
 ทั้งนี้ บริษัทได้พิจำรณำเงินเดือนพนักงำน เป็นไปตำมหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบตำมต ำแหน่งงำน 
ประสบกำรณ์ทักษะ ซึ่งท ำกำรจ่ำยเป็นเงินสดเข้ำบัญชีทุกเดือน โดยมีกำรทบทวนเป็นประจ ำทุกปี จำกกำร
พิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำนตำมดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) ประจ ำปี และอัตรำกำรขึ้นเงินเดือนใน
ตลำดแรงงำน ส ำหรับเงินโบนัส เป็นค่ำตอบแทนที่แปรผันตำมควำมส ำเร็จของผลงำนในระยะสั้น เงินโบนัสนี้จะ
ขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดควำมส ำเร็จ (KPI) ประจ ำปี และผลประกอบกำรโดยรวมของบริษัท 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะพนักงำนที่เริ่มงำนกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2550 
เป็นต้นไป พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ ดังนี้ 

อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจา้ง) 
ผ่ำนทดลองงำน ตั้งแต่ 2 ไม่เกิน 15 
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 บริษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสะสมของพนักงำน ในกรณีพนักงำนพ้นจำกกำรเป็น
สมำชิกกองทุน พนักงำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุกำรท ำงำน ดังนี้ 

อายุงาน 
อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก 

(ร้อยละของค่าจ้าง) 
อัตราเงินสมทบ 

(ร้อยละของค่าจ้าง) 

น้อยกว่ำ 3 ปี 
2 หรือ 3 

จ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกับอัตรำ
เงินสะสมที่สมำชิกเลือก 

4 ถึง 15 3 

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 
2 หรือ 5 

จ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกับอัตรำ
เงินสะสมที่สมำชิกเลือก 

6 ถึง 15 5 

ตั้งแต่ 5 ปี ข้ึนไป 
2 หรือ 7 

จ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกับอัตรำ
เงินสะสมที่สมำชิกเลือก 

8 ถึง 15 7 

สวัสดิการพนักงาน 
 นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทน
ให้กับพนักงำนในรูปแบบอ่ืนๆ อีกหลำยประกำร ดังนี้ 

1. เพ่ือดูแลและส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิกำรเงินค่ำรักษำพยำบำล เพ่ือ
ช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำน รวมทั้งจัดหำศูนย์ออกก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ เพ่ือให้เป็น
แหล่งสันทนำกำรในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือสุขภำพของพนักงำนและผู้บริหำร และจัดให้มีกำรตรวจ
สุขภำพประจ ำปี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรดูแลตนเองให้มีสุขภำพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภำพที่ดีใน
ระยะยำว 

2. กำรจัดให้มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัย เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเองอย่ำงมั่นคง อันเป็นกำรส่งเสริมขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน และก่อให้เกิด
ควำมภักดีต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อำศัยกับธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะขอสินเชื่อที่อยู่อำศัยโดยได้รับอัตรำ
ดอกเบี้ยที่เหมำะสม และได้รับควำมสะดวกเนื่องจำกสำมำรถช ำระคืนสินเชื่อจำกยอดบัญชีเงินเดือน
โดยตรง 

3. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่บริษัท เพ่ือเสริมสร้ำง
สภำพคล่อง และเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้อันช่วยบรรเทำปัญหำทำงกำรเงินของผู้กู้
เมื่อยำมจ ำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภำพควำมเป็นอยู่ของพนักงำนดีข้ึน 

4. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรให้สินเชื่อกับธนำคำรอิสลำมเพ่ือเป็นสวัสดิกำรแก่บริษัท เพ่ือช่วย
พนักงำนมีทำงเลือกในกำรได้ใช้สินเชื่อที่เหมำะสม เนื่องจำกพนักงำนส่วนใหญ่เป็นวัยก่อร่ำงสร้ำง
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ตัว โดยบริษัทที่มีอำยุเฉลี่ยของพนักงำนอยู่ที่ 26.3 ปี ให้ได้เลือกใช้สินเชื่อที่มีอัตรำดอกเบี้ย และมี
วัตถปุระสงคข์องกำรให้สินเชื่อที่แตกต่ำงกันของแต่ละธนำคำรผู้ให้บริกำร 

5. กำรจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวำระต่ำงๆ เช่น กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรสมรส กำร
มอบเงินสงเครำะห์ฌำปนกิจส ำหรับพนักงำน คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ กำรมอบเงินช่วยเหลือ
อุปสมบท กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

6. กำรจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินช่วยเหลือกำรขำดรำยได้ เนื่องจำกทุพพลภำพอันมิใช่
เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน เพ่ือช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวหำกประสบภัย 

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในทุกระดับให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งกำรพัฒนำ
ศักยภำพ เพ่ือให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขัน
ให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและ
ภำยนอกควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management) ให้บุคลำกร มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำม
พร้อมในกำรรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต  

1)   การฝึกอบรมภายในบริษัท 
1.1) ส าหรับพนักงานระดับบริหาร 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรโดยจัดหลักสูตรกำรบริหำรระดับสูง เพ่ือพัฒนำทักษะควำมเป็นผู้น ำ

ควบคู่ไปกับกำรเพ่ิมองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในกำรเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น อีกทั้ง เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปรับหรือเลื่อนต ำแหน่งต่ำงๆ ในอนำคต ให้สอดคล้องกับ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสำยธุรกิจของบริษัทให้สำมำรถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้น ำใน
อุตสำหกรรมธุรกิจที่ด ำเนินกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยทำงบริษัท ได้มีกำรจัดอบรมเพ่ือพัฒนำศักยภำพ
ของผู้บริหำร  

1.2) ส าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนระดับปฏิบัติกำร โดยจัดหลักสูตรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหน้ำที่ 

สำยวิชำชีพและกลุ่มงำนที่มีควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน
ตำมวิชำชีพและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่งำน อำทิ หลักสูตร ITIL Foundation Certificate 
Edition 2011, หลักสูตร Big Data, หลักสูตร MySQL for Administrator, หลักสูตร Secrurity  Service, หลักสูตร  
Cloud Streaming, หลักสูตร  ISO/IEC 22301 : 2012 (Business Continuity Management), หลักสูตร ISO 
22301 Awareness User and Technic, หลักสูตร Procera Training by Teohong, หลักสูตร Let’s Succeed 
Together, หลักสูตรกลยุทธ์กำรเจำะตลำดข้ำรำชกำรแบบครบวงจร เป็นต้น 
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1.3) ส าหรับพนักงานทุกคน 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถหลัก เพ่ือให้

พนักงำนทุกคนของบริษัทปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด อำทิ กำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่, หลักสูตร INET Product&Service, หลักสูตรธุรกิจของ INET, หลักสูตร กำรสร้ำงควำม
ตระหนักเกี่ยวกับ BCP : นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติตำมมำตรฐำน ISO/IEC 22301 : 2012, หลักสูตร กำรใช้
โปรแกรมส ำนักงำน , , หลักสูตร เทคนิคกำรจัดท ำเอกสำรตำมมำตรฐำน ISO 22301 ( ISO 22301 
Documentation Preparation Workshop), ISO 27799 Health informatics - Information security 
management , หลั ก สู ต ร  Information Security awareness training for PCIDSS , หลั ก สู ต ร  ISO 
2 7 0 0 1 : 2 0 1 3  Awareness and Interpretation, ห ลั ก สู ต ร  CSA Cloud STAR requirement and 
Interpretation, หลักสูตร ISO/IEC27017 Information security controls practice for cloud services ,
หลักสูตรIntroduction & Awareness to ISO 20000, หลักสูตร  CSA-STAR และกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 
INET DNA, “INFORMATION SECURITY MANAGEMNET SYSTEM FOR SUPPORTING EU GDPR 
COMPLIANCE AND HEALTH INFORMATIC SECURITY”, EU General Data Protection Regulation 
(GDPR) DPO Data Protection officer , อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำโปรแกรมอย่ำงปลอดภัย (Workshop 
Secure Coding),หลักสูตร Incident response plan training for PCIDSS WorkShop, หลักสูตร Awareness 
Training for e-Tax Scope, หลักสูตร ป้องกันกำรทุจริตเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ “Fraud Risk Awareness” ครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2, หลักสูตรวำงแผนกำรเงินและกำรลงทุน, หลักสูตรกำรเขียนโปรแกรม Phyton เบื้องต้น, หลักสูตร
กำรอบรมหัวข้อ ISO 27001 : 2013 กำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัยสำรสนเทศ รุ่นที่ 5 และรุ่นที่ 6 เป็นต้น 

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
นอกเหนือจำกกำรจัดฝึกอบรมภำยในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำรับกำร

ฝึกอบรมจำกสถำบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือพัฒนำควำมรู้ 
ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชำชีพเดียวกันอีก เช่น  

 วิทยำกำร กำรจัดกำรส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (วบส.)รุ่นที่ 2 

 Strategic financial Leadership Program (SFLP) 2018 Professionnal Development Program 

 Chief Financial Officer Certification Program รุ่นที่ 21 

 นิติกรรม และข้อกฎหมำยสัญญำธุรกิจ ส ำหรับผู้บริหำร 

 กำรบัญชีภำษีเงินได้ ปี 61 

 งบกำรเงินและกำรวิเครำะห์งบกำรเงินส ำหรับนักบัญชีเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกิจกำร 

 พ้ืนฐำนเลขำนุกำรบริษัท 

 ผู้ปฏิบัติงำนเลขำนุกำรบริษัท 

 ผลิตภัณฑ์กำรเงินกำรลงทุน 
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 Trouble shooting and Maintaining Cisco IP Networks 

 Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 

 Share Poin 2016 End User Training, Planing & AdminisTering Share poin 2106 

 Icon Design Workshop for Vector Stock 

 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ข้อมูล รุ่นที่ 2 

 กำรก ำกับดูแลด้ำน Merketing Conduct ภำคธุรกิจกำรเงิน รุ่น 2 

 Thailand HR day 2018 หัวข้อ Disrupt to design HR 

 ผลกระทบจำกค่ำจ้ำงขั้นต่ ำและแนวทำงในกำรบริหำรค่ำตอบแทน 

ในปี 2561 จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมพนักงำนของบริษัท ทั้งจำกหลักสูตรภำยในองค์กรและหลักสูตร
ภำยนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

 นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัทยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร โดย
ส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ ์รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดย
มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้งภำยในเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และ
กำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์ประจ ำปี เป็นต้น 

ในปี 2561 อัตรำกำรลำของพนักงำนในบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

จ านวนพนักงาน 
อัตราเฉลี่ยวันลากิจ  

ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี 
(วัน/คน) 

อัตราเฉลี่ยการลาประเภทอ่ืน
ต่อปี  

(วัน/คน) 
910 6.0 0.85 

หมำยเหตุ : กำรลำประเภทอื่นได้แก่ ลำคลอด ลำอุปสมบท ลำท ำหมัน ลำเพื่อรำชกำรทหำร ลำอบรมพัฒนำควำมรู้ ลำเพื่อ
แสวงบุญตำมศำสนำอิสลำม ลำเพื่อบ ำเพ็ญกุศลศพ 

 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
 ไม่มี 
  

จ านวนพนักงาน 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานทั้งปี 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
910 6,491.5 7.14 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) หรือ “บริษัทฯ” 

ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งถือหลักในกำรสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เสริมสร้ำงองค์กรให้มีประสิทธิภำพ จึงด ำเนินกิจกำรตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มุ่งเน้นกำรสร้ำงประโยชน์
ที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น และค ำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ มีควำมโปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

บริษัทฯ จึงก ำหนดแนวปฏิบัติและกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีให้สอดคล้องกับหลักกำรสำกลของ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ครอบคลุมหลักกำรส ำคัญใน 5 หมวด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบกำรตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล และทบทวน 
เพ่ือให้บุคลำกรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตำมอย่ำงครบถ้วนและยั่งยืน  ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of shareholders) 
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (Equitable Treatment of shareholders) 
หมวดที่ 3 กำรค ำนึงถึงบทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders) 
หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and transparency) 
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท (Responsibilities of the Board) 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับควำมรับผิดชอบ

ของคณะกรรมกำร เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2561 และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ืออนุมัตินโยบำยดังกล่ำว เมื่อวันที่ 14 สิงหำคม 2561 โดยมีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

1. ก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมกำรแต่ละท่ำนสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งได้ไม่เกิน 5 
แห่ง โดยไม่มีข้อยกเว้น  

2. ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ ำนวนองค์ประชุมข้ันต่ ำ ณ ขณะที่คณะกรรมกำรจะลงมติในที่ประชุม 
ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 

รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์ ควำม
โปร่งใสในข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ และคุณค่ำหลักขององค์กรเพ่ือใช้เป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำรและกำร
เสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทได้ยึดมั่นในข้อพึงปฏิบัติ
ส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแล
กิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน  
 เพ่ือให้มีกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้น ำแนวทำง 
กำรบริหำรงำนด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำปรับใช้เพ่ือให้กิจกำรมีผลประกอบกำรที่ดีในระยะยำว น่ำเชื่อถือ
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ส ำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้ำงเพ่ือประโยชน์ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน ตรงตำมควำมมุ่งหวังของ
ทั้งภำคธุรกิจ ผู้ลงทุน  ตลอดจนตลำดทุนและสังคมโดยรวม โดยก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยของ
บริษัทเพ่ือให้เป็นกลไกส ำคัญที่ผลักดันให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว  และติดตำม 
ก ำกับดูแล ปรับปรุง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริหำรจำกผู้บริหำรระดับสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร อันจะส่งผล
ให้รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่
ตั้งเป้ำหมำยไว้  

บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
          1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น  โดยได้ก ำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในกำรรับสำรสนเทศที่
เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำร
โอนหุ้น 

            1.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทอย่ำงมีคุณภำพ 
โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลำ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และที่ส ำคัญคือ
กำรเข้ำถึงผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 ในปี 2561 บริษัทได้ท ำกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด โดยน ำส่งเอกสำรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรำยงำนผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) เช่น 
งบกำรเงินประจ ำปี งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำร ข้อมูลประจ ำปี เป็นต้น  

รวมทั้งประเภทสำรสนเทศส ำคัญตำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Non-Periodic Reports) เช่น ก ำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุมและวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำร
เข้ำร่วมประชุม (Record Date) กำรจ่ำยเงินปันผลและวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี กำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เป็นต้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรปฏิบัติและกำรกระท ำใดๆ ที่
จะต้องไม่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่ำนั้นบริษัทได้จัดให้ มี
ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสำธำรณชน เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของบริษัท
ได้อย่ำงสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ที่เผยแพร่ข้อมูลทั้งภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล และง่ำยต่อกำรติดต่อสื่อสำรกับ
ทำงบริษัท 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 53 

            1.2   การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภำยในเวลำไมเ่กิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของ
รอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนกำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่ำเทียมกันทุกรำย 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ถือ
หุ้น เพ่ือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรจะได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ
ในเรื่องส ำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร บริษัทได้จัดให้
มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดท ำขึ้นโดยสมำคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ต้องด ำเนินกำรด้วยควำม
โปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
 ในปี 2561 บริษัทได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ในวันที่ 
23 เมษำยน 2561 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ เลขที่ 1768 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้
ในกำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับกำรประชุมไว้
อย่ำงครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่
ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและกำรนับคะแนนเสียงท ำให้เกิดควำมสะดวก รวดเร็ว และกำรนับคะแนน
เสียงอย่ำงแม่นย ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 บริษัทเปิดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเวลำเริ่มประชุมเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทำงมำภำยหลัง
สำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงเวลำเลิกประชุม ส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน
กำรแสดงตนเพ่ือเข้ำร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมำยให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตำมขั้นตอนที่พึง
ปฏิบัติ และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
 ในกำรประชุมครำวดังกล่ำว บริษัทได้จัดให้กรรมกำรของบริษัท ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะพร้อม
ฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมในกำรประชุมครบทุกท่ำน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท เพ่ือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถำมในรำยละเอียดแก่ท่ีประชุม 
            1.2.1 ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอและทันเวลำ กล่ำวคือ หลังจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งก ำหนดวัน 
เวลำ สถำนที่ประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและควำมเห็นของคณะกรรมกำร
บริษัทในแต่ละเรื่องท่ีเสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก่อนเวลำ 9.00 น. ในวันท ำกำรถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ  
 หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
รำยละเอียดของเรื่องเพ่ือพิจำรณำเหตุผลจ ำเป็น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสือมอบฉันทะ 
และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ รวมทั้งส่งแผน
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ที่แสดงสถำนที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรประชุม และได้โฆษณำบอกกล่ำวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน เพ่ือบอกกล่ำว
เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ  
 ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำอย่ำงเพียงพอ 
โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ในรูปแบบเอกสำรดังกล่ำวแล้วข้ำงต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 บริษัทได้น ำแนวทำงปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัท โดยบริษัทได้ประกำศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริษัท ระบุรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำรพิจำรณำ และช่องทำงกำรเสนอเรื่อง
ไว้อย่ำงชัดเจน โดยให้เวลำผู้ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2561 ตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 อย่ำงไร
ก็ดี ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพ่ือสมัครเป็นกรรมกำรแต่
อย่ำงใด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังเปิดโอกำสให้สอบถำมหรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ใน
ระเบียบกำรประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพ่ือที่บริษัทจะได้ชี้แจงรำยละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป 

            1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ประธำนที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะน ำกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ำร่วมในกำรประชุม 
แจ้งให้ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตร
ลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนนเสียง มีผู้สังเกตกำรณ์ เพ่ือควำมโปร่งใสในกำรนับ
คะแนน 
 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมไปตำมล ำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกรำยแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำมในแต่ละวำระ และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ จำกนั้น ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำมแล้วจึง
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจำรณำซึ่งประธำนที่ประชุมได้แจ้งผลกำรออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทรำบโดย
แยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีกำรลงมติในแต่ละวำระนั้น บริษัทได้
ก ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอ ำนวยควำม
สะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียง 
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            1.2.3   หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภท
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่ำน
เว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภำยใน 9.00 น. ของวันท ำกำรถัดไป 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ได้มีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยบันทึกสำระส ำคัญ
ของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นส ำคัญของข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและค ำชี้แจงของคณะกรรมกำร
บริษัทและฝ่ำยบริหำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียง
แต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน โดยบริษัทได้น ำส่งรำยงำน
กำรประชุมที่จัดท ำแล้วเสร็จลงนำมรับรองโดยประธำนที่ประชุมส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก .ล.ต.) และนำยทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำ) เพ่ือเป็นเอกสำรตรวจสอบและอ้ำงอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยในก ำหนด 14 วันนับ
จำกวันประชุมผู้ถือหุ้น  
          2.   การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่ว่ำ
จะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ถือหุ้นชำวไทยและผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ตำมท่ีได้ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนเท่ำเทียมกัน เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญและ
จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อ
กำรตดัสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น  

ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐำนในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำงเท่ำ
เทียมกันนั้น นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้
เพ่ิมช่องทำงกำรเข้ำถึงของข้อมูลของบริษัททำงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งได้จัดให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลทั้งภำษำไทย
และภำษำอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

บริษัทได้จัดท ำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรำยชื่อ
ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพ่ือให้เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทน
ผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวัน
ประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมได้ทั้งทำงโทรศัพท์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทำงอ่ืนๆ  

กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบ วำระ
กำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ นับเป็นมำตรกำรหนึ่งในกำร
ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของบริษัท 
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คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำรบริษัทใช้
ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดย
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544 
          3.    การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอก
บริษัท ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ พนักงำน และสังคม รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำประกำศหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักกำรส ำคัญอันเป็นมำตรฐำนสำกล ดังนี้  

 ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Accountability) 

 ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ (Responsibility) 

 ควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity) 

 กำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ (Transparency) 

 กำรสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Creation of Long Term Value to all 
Stakeholders) 

 ส่งเสริมกำรปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practice) 

 กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้แก่กิจกำรในทุกด้ำนเพื่อกำรแข่งขัน (Vision) 

 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรก ำกับดูแลและจรรยำบรรณท่ีดีในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 

นอกจำกหลักมำตรฐำนสำกลข้ำงต้นแล้ว บริษัท ยังยึดถือปัจจัยส ำคัญภำยในที่ผลักดันกำรเติบโตของบริษัท 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3 ประกำร อันได้แก ่
1. ควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกรทุกระดับ (Professionalism) หมำยถึง กำรที่บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและส ำนึกในหน้ำที่ควำมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีข้ึน 
2. ระบบควำมควบคุมภำยในที่ดี (Good Internal Control System) หมำยถึง มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำน 
3. ควำมเสมอภำคและเป็นที่เชื่อถือกับผู้มีประโยชน์ร่วมกัน (Fiduciary Duties towards Stakeholders) 

หมำยควำมรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน รัฐบำล ผู้ร่วมทุน ผู้ค้ำ/ผู้ขำย และเจ้ำหนี้ 

 บริษัท ให้ควำมส ำคัญกับผู้มีประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำงเท่ำ
เทียมกัน กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเกิดขึ้นก็ด้วยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกระดับที่ต้องรับรู้ ท ำควำมเข้ำใจ 
และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับต้องรับรู้ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำร
บริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำร
สนับสนุน กิจกรรมสำธำรณะ นโยบำยเกี่ยวกับควำมลับของบริษัท นโยบำยเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ 
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นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำร
ทุจริต นโยบำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ เป็นต้น ซ่ึงกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบ
และยึดถือปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัดมำโดยตลอด 
 ในปี 2559 บริษัทได้จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Conduct) และทบทวนให้เหมำะสม
กับสภำพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้ง ในปี 2561 ได้จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจส ำหรับพนักงำน เพ่ือเป็น
หลักเกณฑ์ แนวทำง กรอบควำมประพฤติปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่บริษัทก ำหนดขึ้น เพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนทำง
ศีลธรรม คุณธรรม ของบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเน้นกำรบริหำรงำนเพ่ือกำรเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น เป้ำหมำย
ของบริษัท จึงมิได้มีเพียงกำรสร้ำงก ำไรสูงสุดเท่ำนั้น แต่ยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อปัจจัยแวดล้อมทุกด้ำน 
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพ่ือ
เป็นพ้ืนฐำนในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรด ำเนินกำรประเมิน
กำรปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยปี
ละ 1 ครั้ง  

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  
ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมี
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน 
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพแก่ผู้ถือหุ้น กำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
กำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญ รวมทั้งเพ่ือรับทรำบกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัท ตลอดจนเพ่ือ
สำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร กำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำรใช้
ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
และไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  

ลูกค้า 
บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้ำในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดย

มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ โดยเน้นที่ควำมเอำใจใส่ และควำมรับผิดชอบ โดยพัฒนำ
คุณภำพของบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี บริษัทมีกำร
ส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรให้บริกำรของบริษัทเพ่ือน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกำร ให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้บริษัทยังได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่จะมำให้บริกำรกับลูกค้ำ โดยมีกำรอบรมให้ ควำมรู้และควำมเข้ำใจ
กับพนักงำนทั้งก่อนกำรปฏิบัติงำนจริงและพัฒนำเพ่ิมพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ ำเสมอ เพ่ือให้ลูกค้ำของบริษัทได้รับบริกำรที่ดีที่สุด  

ในปี  2561 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้มีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำกับกำรใช้บริกำรของบริษัทฯ โดย
ส ำรวจลูกค้ำแยกตำมบริกำรและกำรสนับสนุนช่วยเหลือ สรุปผลส ำรวจได้ดังนี้ 
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ภาพรวม = 88.3% 
บริการ  = 87.7% การสนับสนุนช่วยเหลือ  = 88.6% 

พนักงาน 
บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงำนในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดย

ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณของพนักงำน  บริษัทตระหนักถึงคุณค่ำของ
พนักงำนอันเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงำนอยู่ในสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนที่ดีเพ่ือ
สำมำรถปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด มีสภำพกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม มีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอย่ำงเป็น
ธรรม บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนโดยเสมอภำคกันโดยไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชำติ เพศ สีผิว ศำสนำ ชำติ
ก ำเนิด อำยุ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน 
และจะดูแลไม่ให้เกิดกำรคุกคำมหรือข่มขู่ต่อบุคลำกรทุกระดับ ไม่ว่ำจำกบุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทได้ปฏิบัติ
ต่อพนักงำนในเรื่องของ กำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน อย่ำงเป็นธรรม บริษัทจึงจัดให้มีระบบผลตอบแทน
ตำมควำมสำมำรถ (Performance Evaluate) ให้กับพนักงำนทุกระดับ โดยค ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

 ด้ำนควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะต ำแหน่ง ควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมำย และสภำวะกำรท ำงำนปกติท่ีพึงประสบ 

 ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลกำรปฏิบัติงำนที่มีต่องำนในหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรักษำบุคคลที่มีควำมสำมำรถ
ตำมท่ีบริษัท ต้องกำรให้ท ำงำนอยู่กับบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่จ ำเป็นต้องให้พนักงำนเดินทำงเพ่ือปฏิบัติงำนในหน้ำที่ หรือเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน บริษัทจะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน
ในหน้ำที่นั้น ตำมควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมแก่ฐำนะทำงสังคมของพนักงำน 

 ในกำรปฏิบัติงำนให้กับบริษัท พนักงำนควรจะได้รับค่ำตอบแทนเพ่ือมิให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยอันเกิด
จำกกำรปฏิบัติงำนของตน ในขณะเดียวกันพนักงำนก็ไม่ควรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษ
นอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทนและควำมดีควำมชอบตำมปกติ  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย และสภำพแวดล้อม
ในกำรปฏิบัติงำน ให้ควำมส ำคัญด้ำนสุขภำพอนำมัย ก ำหนดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี กำรฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อ และให้สิทธิในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพและพลำนำมัยที่ดีของ
บุคลำกร บริษัทมีกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย ถูกสุขอนำมัย มีกำรควบคุม และลดควำมเสี่ยง
ในกำรเกิดอุบัติเหตุ และสุขภำพอันอำจเกิดขึ้นในสถำนปฏิบัติงำน จัดให้มีอุปกรณ์ในกำรป้องกันอันตรำย และมีกำร
ฝึกอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรก ำหนดแผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ส ำหรับรองรับสถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน หรือเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่อำจเกิดขึ้น  
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บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงำนตระหนักถึง
ควำมส ำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ำน ทั้งด้ำนสังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะ
ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทให้พนักงำนปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำง
เคร่งครัด เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริม
กำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย ในด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ควำมส ำคัญทั้งทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทส่งเสริม
สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ลดกำรใช้ถุงและขวดพลำสติก 
รณรงค์กำรแยกขยะ เพ่ือช่วยลดมลภำวะทำงสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมกีำรพัฒนำบุคลำกรเพ่ือเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภำพของ
พนักงำนในทุกระดับให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จ
ของธุรกิจ รวมทั้งเพ่ือให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพ่ิมขึ้น โดยสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำร
ฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอก พัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร พัฒนำด้ำนร่ำงกำย
และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน 

คู่ค้า 
บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้ำในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทให้ควำมส ำคัญ

ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญเพ่ือก ำหนดค่ำใช้จ่ำย และคุณภำพสินค้ำ จึงต้องมีข้ันตอน
กำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ควำมส ำคัญกับคู่ค้ำ 
อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทส ำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพ้ืนฐำนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและเคำรพซึ่งกันและกัน 
รวมทั้ง ได้สื่อสำรเรื่องจรรยำบรรณที่มีต่อคู่ค้ำให้พนักงำนเกิดควำมตระหนัก ท ำควำมเข้ำใจ และน ำแนวทำงไป
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำน 

คู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทำงธุรกิจในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัทให้
ควำมส ำคัญกับคู่แข่งทำงธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่ำเป็นเพียงคู่แข่งทำงธุรกิจด้ำนเดียว แต่บริษัทมองว่ำด้วยสภำวะ
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ คู่แข่งทำงธุรกิจยังสำมำรถผันตัวมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่ส ำคัญในอนำคต โดยสอดคล้อง
กับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้
ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี  
(2) ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
(3) ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
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เจ้าหนี้ 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้ำหนี้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ให้
ควำมส ำคัญกับบรรดำเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสำมำรถด ำเนิน
ไปได้อย่ำงเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในกำรช ำระหนี้ค่ำบริกำร และ/หรือค่ำสินค้ำท่ีได้ซื้อจำกเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ
ตำมก ำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติว่ำเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำรำยใหญ่หรือรำยเล็ก 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อมในคู่มือจรรยำบรรณ
ธุรกิจของบริษัทโดยตระหนักถึงควำมส ำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ำน ทั้งด้ำน
สังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุน
กิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย  
 ด้านสังคม ชุมชน บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำร
ใช้ชีวิตประจ ำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนของเด็กและเยำวชน บริษัทสนับสนุนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตมำใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ 
คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น 
 ด้านการศึกษา บริษัท ได้เปิดโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชมศูนย์
ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำคัญของกำร
เข้ำถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีสถำบัน
และองค์กรที่สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทำงตรง และทำงอ้อม กล่ำวคือ ทำงตรง บริษัท 
ส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ด้วยกำรเปิดใช้ไฟฟ้ำ
เท่ำท่ีจ ำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพัก และหลังเวลำงำน กำรใช้กระดำษให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำ รวมถึงก ำหนดนโยบำย paperless ด้วยกำรรณรงค์ลดกำรใช้
กระดำษโดยไม่จ ำเป็น ให้รับส่งเอกสำรภำยในบริษัทด้วยดิจิตอลไฟล์แทนกำรถ่ำยส ำเนำเอกสำร ส ำหรับทำงอ้อม 
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC)   สร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เนื่องจำก
ผนังของ ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคุณสมบัติสำมำรถป้องกนัควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน ท ำ
ให้เครื่องปรับอำกำศภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC)  ไม่ต้องท ำงำนหนัก ส่งผลให้ประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) บริษัทยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอด
ไฟฟ้ำ LED Motion Sensor ซึ่งหลอดจะสว่ำงเมื่อจับควำมเคลื่อนไหวได้และดับลงโดยอัตโนมัติหลังจำกไม่มี
ควำมเคลื่อนไหว ซึ่งหลอดไฟฟ้ำดังกล่ำวนอกจำกจะช่วยประหยัดพลังงำนแล้ว ยังมีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำหลอด
ไฟฟ้ำปกติทั่วไป นอกจำกนั้น ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้น้ ำยำดับเพลิง และน้ ำยำ
เครื่องปรับอำกำศท่ีไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และไม่ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน 
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3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับบริษัทได้โดยตรงผ่ำนทำงหลำยช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของ
บริษัท เลขำนุกำรบริษัท หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออำจใช้ช่องทำงอ่ืนที่ผู้มี
ส่วนได้เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้  นอกจำกนี้  บริษัทยังจัดให้มีช่องทำงในกำรแจ้งร้องเรียน/แจ้งเบำะแส 
(Whistleblower) ให้ผู้มีส่วนได้เสียยังสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณมำยัง
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร หรือกรรมกำรตรวจสอบ 

          4.    นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ และถือเป็นนโยบำยหลัก 
ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นกำรละเมิด
ทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมรับทรำบนโยบำย
ขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจำกนั้น บริษัทยังมีกำรประกำศภำยใน
บริษัทเรื่อง “ห้ำมกระท ำกำรอันเป็นกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย” เนื้อหำโดยสรุปเป็นกำรประกำศห้ำม
พนักงำนกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดตำม
พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน
จึงตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่มีนัยส ำคัญของบริษัทอย่ำงมี
คุณภำพโดยยึดหลักควำมถูกต้อง ควำมรวดเร็ว ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ข้อมูลเท่ำเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นกำร
แสดงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และแสดงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น  
 สำรสนเทศท่ีเปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือ เป็นข้อมูลที่มีข้อสรุป
อย่ำงชัดเจน และเพียงพอต่อกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ และผ่ำนกำรรับรอง
ตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้กำรรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน 

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ยึดถือกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ  
บริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์              
(ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบ
ระยะเวลำบัญชี  (Periodic Reports) และกำรเปิดเผยสำรสนเทศส ำคัญตำมเหตุกำรณ์  (Non-Periodic 
Reports) ช่องทำงหลักที่ ใช้ ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ได้แก่ กำรจัดส่งเอกสำรให้แก่ส ำนักงำน
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คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำนระบบ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 นอกจำกนี้ บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลำ และโปร่งใส จึง
ได้เพ่ิมช่องทำงเลือกอ่ืนในกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท  
( http://ir.inet.co.th/ ) รวมทั้งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูล
ข่ำวสำร และรับผิดชอบกำรติดต่อสื่ อสำร  เ พ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์ อันดีระหว่ ำงบริษัทกับผู้ ถื อหุ้ น  
นักลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรเสนอผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) ส ำหรับกำรติดต่อส่วนนัก
ลงทุนสัมพันธ์สำมำรถท ำได้โดยทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 1379 
ทำงเว็บไซต์ของบริษัทท่ี http://ir.inet.co.th/ และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th 
 ในปี 2561 บริษัทมีกิจกรรมด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้ 

 เข้ำร่วมงำน Opportunity Day ของตลำดหลักทรัพย์จ ำนวน 1 ครั้ง 

 พบนักวิเครำะห์จ ำนวน  3 ครั้ง 
ทั้งนี ้ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้บริหำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง 

5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 บริษัทได้เปิดโอกำสในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัท กับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์จำกบริษัทหลักทรัพย์
ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบกำรของบริษัท แนวโน้มและ
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้นักวิเครำะห์น ำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสำรเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป 

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน
จำกหลำกหลำยสำขำ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพคณะกรรมกำร
บริษัทมุ่งพัฒนำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ โดยก ำหนดนโยบำยและให้ควำมเห็นในกำรก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจเป็นผู้วำง
กลยุทธ์และนโยบำยที่เหมำะสม เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไป
ตำมข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อตรง มีจริยธรรมภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและ
นโยบำยกำรบริหำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  ภำรกิจ กลยุทธ์ 
เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำรและ
คณะจัดกำรของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนธุรกิจที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล
และถูกต้องตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลและหน่วยงำนทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องและ

http://ir.inet.co.th/
http://ir.inet.co.th/
mailto:ir@inet.co.th
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ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพ่ือเพ่ิมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงให้แก่  ผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ และ
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เหมำะกับแนวโน้มและสภำวะกำรแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้อง
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี พร้อมทั้งได้ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทไป
ปฏิบัติ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรทุกครั้ง คณะกรรมกำรได้ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร โดย
ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัททุกคนตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลบริหำรกิจกำร  เพ่ือ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ำที่ส ำคัญ 4 ประกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วย
ควำมระมัดระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้
ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 

6.1 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงชัดเจน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพ่ือเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับ
ดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้น ำและเป็นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยกำรสนับสนุน และผลักดันให้กรรมกำรบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตั้งค ำถำม
ที่ส ำคัญต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนทำงกรรมกำรผู้จัดกำร
อย่ำงสม่ ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจ ำที่ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมกำร
ผู้จัดกำรเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร หรือผู้รับมอบ
อ ำนำจเท่ำนั้นเป็นผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันแทนบริษัทตำมอ ำนำจที่มอบไว้  กรรมกำรผู้จัดกำรได้มอบอ ำนำจให้
ผู้บริหำรของแต่ละสำยงำนบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำง
ชัดเจน  ทั้งนี้  จะเห็นว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน 
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6.2 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ท ำหน้ำที่
ควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษัท อำทิเช่น อ ำนำจในกำรจัดจ้ำง บรรจุ แต่งตั้ง กำรปรับเลื่อนต ำแหน่ง ปรับอัตรำ
เงินค่ำจ้ำง และก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ วินัยของบริษัท ออกค ำสั่งและ
ประกำศวิธีกำรในกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินครั้งละไม่เกิน 
30 ล้ำนบำท และอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติในกำรบริหำรด้ำนอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไป
ด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งนี ้ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท  

 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท  เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและ
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ โดยตระหนักเสมอว่ำเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่ ในกำรสังเกต
กำรปฏิบัติงำน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด บริษัทได้
ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีกำรก ำหนดวำระกำรประชุม
ล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้ง
วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ  7 วันก่อนกำรประชุมทุกครั้ง 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุมแต่ละครั้งจะใช้
เวลำโดยประมำณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2561 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งสิ้น 11 ครั้ง (โปรดดู
รำยละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้ำงกำรจัดกำร เรื่องกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2561) 
 กรรมกำรบริษัททุกท่ำนต้องมีหน้ำที่ ที่ต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจ ำเป็นที่ต้องลำประชุม 
และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหำรระดับสูงของทุกสำยงำนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้งได้
เชิญผู้บริหำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในฐำนะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ  โดยตรง 
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 

นอกจำกนี้ในปี 2561 ได้มีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมกรรมกำรประจ ำปี 2562 เป็นกำรล่วงหน้ำ 
(ตำรำงกำรประชุมนี้อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมกำรประชุมในวำระพิเศษ ดังนี้  

คร้ัง
ที ่

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการ 

1 28 กุมภำพันธ์ 2562 16 กุมภำพันธ์ 2562 27 กุมภำพันธ์ 2562 4 เมษำยน 2562 

2 13 พฤษภำคม 2562 11 พฤษภำคม 2562 21 มีนำคม 2562 3 ตุลำคม 2562 

3 13 สิงหำคม 2562 13 กรกฎำคม 2562 13 พฤษภำคม 2562   

4 13 พฤศจิกำยน 2562 12 ตุลำคม 2562 18 กรกฎำคม 2562   
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6.4 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมีกำรประชุมกันเองตำมควำมเหมำะสมโดยไม่
มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร หรือฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วมประชุม เพ่ืออภิปรำยปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจ
ของบริษัท หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในควำมสนใจ  

6.5    การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จะจัดให้มีกำรปฐมนิเทศกรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งกรรมกำรใหม่ในคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในธุรกิจ และกำรด ำเนินกำรด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ของกรรมกำร ตลอดจนขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำร
ชุดย่อยต่ำงๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับบริษัท รำยงำนประจ ำปี นโยบำยกำรก ำกับดูแล
กิจกำร และคู่มือจริยธรรม เป็นต้น 

ในปี2561 บริษัทฯ ได้ด ำเนินกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรเข้ำใหม่ จ ำนวน 2 ท่ำน คือ นำยมรกต  
เธียรมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561 และ นำงสำวกัลยำณี กิตติศำสตรำ เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2561 

6.6 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไว้อย่ำง
ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษำ
กรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำรและได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยให้เป็น
กรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คร้ัง
ที ่

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมกรรมการ

ตรวจสอบ 
คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติของกรรมการผู้จัดการ 

5 19 ธันวำคม 2562 9 พฤศจิกำยน 2562 13 สิงหำคม 2562   

6  14 ธันวำคม 2562 17 ตุลำคม 2562   
7   13 พฤศจิกำยน 2562   

8   19 ธันวำคม 2562  

คร้ัง
ที ่

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการก ากับ
ดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

1 27 กุมภำพันธ์ 2562 6 มิถุนำยน 2562 14 กุมภำพันธ์ 2562 21 มีนำคม 2562 

2 19 ธันวำคม 2562 12 ธันวำคม 2562 9 พฤษภำคม 2562 28 พฤศจิกำยน 2562 

3    8 สิงหำคม 2562 
 

4    21 พฤศจิกำยน 2562   
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กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำรจะได้รับค่ำตอบแทนสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำและน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเสนอต่อที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติขั้นสุดท้ำย 

6.7 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ โดยจัดให้มี
กำรบรรยำยสรุปให้แก่กรรมกำรใหม่และจัดท ำเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ  ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบำยที่ส ำคัญ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อ
พึงปฏิบัติของกรรมกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทได้อย่ำง
ครบถ้วน นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำรำยงำนสรุปภำพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัทเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้ำน
ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จัดให้เข้ำร่วม
กำรอบรม สัมมนำที่จัดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), และ
หลักสูตร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit Committee 
Program (ACP) และ Ethical Leadership Program (ELP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors) และหลักสูตรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือให้สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ตำม Fiduciary Duties และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ด ี
 นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท  และ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือเสริมสร้ำงให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ที่ รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่อีกด้วย 
 ในปี 2561 ที่ผ่ำนมำนำงมรกต กุลธรรมโยธิน ได้เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP) ซึ่งจัดโดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย รุ่นที่ 3/2018 เป็น
หลักสูตรส ำหรับกรรมกำรบริษัทที่ท่ำนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทำงในกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนให้กับ
กรรมกำรและ CEO ได้อย่ำงเหมำะสม ซึ่งจะช่วยท ำให้องค์กรมีคณะกรรมกำรที่ประกอบด้วยบุคคลที่พร้อมจะ
อุทิศเวลำให้กับองค์กร และสำมำรถช่วยยกระดับและสร้ำงกำรเติบโตให้กับองค์กรได้ในระยะยำว และกรรมกำร
ตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำน ประกอบด้วย ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ นำงสำวนฤมล  
วังศธรธนคุณและนำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ได้เข้ำร่วมอบรม หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 
ซึ่งจัดโดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย( IOD) รุ่นที่ 12/2018 เป็นหลักสูตรส ำหรับกรรมกำรหรือ
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ผู้บริหำร ที่จะท ำให้เข้ำใจแนวทำงกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร รวมถึงบทบำทส ำคัญในกำรวำงนโย บำย 
มอบหมำย และผลักดันให้เกิดกำรด ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส อันน ำมำซึ่งควำมยั่งยืนในระยะยำวของบริษัท 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ  
คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 จัดให้มีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 ธันวำคม 2561 เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพ
ในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริษัทแบบทั้งคณะ ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  
2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร  
4. กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร  
5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร   
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 

โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนคณะกรรมกำรบริษัทแบบทั้งคณะ ปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขำนุกำรบริษัทสรุปและเสนอผลกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร

บริษัทแบบทั้งคณะ และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท 

ทั้งนี้ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรบริษัทแบบทั้งคณะ ในปี 2561 ผลกำร
ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 97.70 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล  
กรรมกำรบริษัทได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 จัดให้มีกำรประเมินผลกำร

ปฏิบัติงำนในกำรประชุมครั้งที่ 11/2561 วันที่ 21 ธันวำคม 2561 เป็นกำรประเมินประสิทธิภำพในกำร
ด ำเนินงำนกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล ตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  
2. กำรประชุมคณะกรรมกำร  
3. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  

โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินดังนี้ 
1. ด ำเนินกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล ปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขำนุกำรบริษัทสรุปและเสนอผลกำรประเมินประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนของกรรมกำรบริษัท

แบบรำยบุคคล และเสนอแนวทำงกำรพัฒนำปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท 
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ทั้งนี้ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของกรรมกำรบริษัทแบบรำยบุคคล ในปี 2561 ผลกำร
ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 96.97 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2561 จัดให้มีกำร

ประเมินตนเองในกำรประชุม ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 17 ตุลำคม 2561 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้น ำตัวอย่ำง
แบบสอบทำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยตนเอง จำกคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมข้อมูลโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มำปรับใช้ โดยแบบ
สอบทำนดังกล่ำว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำ มีลักษณะที่สนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และพิจำรณำ
สภำพแวดล้อมทั่วไป เอ้ือต่อกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ส่วนที่ 2 แนวทำงในกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน 

6.8     จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

 บริษัทได้ยึดมั่นในกำรกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทได้จัดท ำ
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือให้กรรมกำรบริษัทผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคุณค่ำทำงจริยธรรม อันแสดงถึงควำมซื่อสัตย์ ควำมยึดมั่นต่อกฎหมำย 
เพ่ือให้เป็นแบบแผนควำมประพฤติดีที่หยั่งรำกลึก เป็นองค์กรที่เติบโตอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อ
สังคมประเทศชำติสืบไป ซึ่งได้ท ำกำรเผยแพร่คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้บน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภำยในบริษัท กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้
อย่ำงสะดวกทั่วถึงตลอดเวลำ  

6.9      ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น  ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ก ำหนดนโยบำย และ
วิธีกำรดูแลไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เกีย่วข้องน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วน
ตน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึง รำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยง
กัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับรำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเสมอ  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยก ำหนดรำคำและเงื่อนไข
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เสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis) รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญจะเปิดเผย
รำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจ ำเป็นในรำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ ำป ี(แบบ 56-1) 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทรำบและงด
ออกเสียงหรือควำมเห็น ในวำระนั้น 

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มี
กำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ และก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของ
บริษัท ซึ่งถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตำมที่ระบุใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 

อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรจัดท ำรำยงำนและจัดเก็บ
หลักฐำนไว้ที่บริษัท เพ่ือให้บริษัทได้ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของ
บริษัท และไม่ก่อให้ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

6.10 ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยมีฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส ำคัญ
ของบริษัทได้ด ำเนินตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม กฎหมำยและ
ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพ่ือให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มีควำมเป็นอิสระ
สำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
รำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรประเมินผลจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบด้วย  

บริษัทได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่
ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มีควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร 
และบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพ่ือให้เป็น
องค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำวและสร้ำงควำมเชื่อม่ันต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้น 

6.11 รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองท่ัวไปในประเทศไทย โดย
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เลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและประมำณกำร
ที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ด ำรงไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง  ครบถ้วนและเพียง
พอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทรำบจุดอ่อนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่
ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ  

6.12 การควบคุมภายใน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ งที่  10/2561 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2561  โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัทประจ ำปี 2561 ในด้ำนต่ำงๆ  5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร  กำรประเมินควำม
เสี่ยง  กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล  และระบบกำรติดตำม คณะกรรมกำร
บริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียง
พอที่จะด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยในเพ่ือก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน
ของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท  

6.13 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง เพ่ือพิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประเมินอนุมัติแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมิน ก ำหนดมำตรกำรป้องกัน หรือลด
ควำมเสี่ยง ติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมให้น ำนโยบำยกำรบริหำรควำม
เสี่ยงไปสู่กำรปฏิบัติ และสื่อสำรผลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัททรำบเพ่ือ
พิจำรณำ 

เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำรกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยกำรน ำหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงมำปรับ ใช้จน
เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร แสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจนและเป็นลำยลักษณ์อักษร
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้พิจำรณำนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยง เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกำยน 2561 และเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัตินโยบำยดังกล่ำว เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่  คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยก ำหนด
โครงสร้ำงกำรจัดกำรเพ่ือให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและแนวทำงที่บังคับใช้  ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัท
ตำมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตำมระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทท่ีได้ก ำหนดขึ้น 
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12 ท่ำน ซึ่งมีขนำด
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมกำรมีคุณสมบัติหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
(วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ บัญชี กำรบริหำรธุรกิจ กฎหมำย) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ทั้งกำรก ำหนดทิศทำงและ
นโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร  กรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัททุกท่ำนไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ 
กระท ำโดยทุจริตและไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท 

ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน คือ กรรมกำรผู้จัดกำร โดยประธำนกรรมกำร
เป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สูงสุดของฝ่ำยบริหำร
ของบริษัท และแม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แต่ประธำนกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเป็นประธำนอย่ำงเป็นอิสระ ไม่ครอบง ำ
หรือชี้น ำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มีโอกำสร่วมอภิปรำย และแสดง
ควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่ำงเป็นเอกฉันท์ในทุก
เรื่องที่น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง  

นอกจำกนี้ ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ  5 บริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพและกำรอุทิศเวลำ
ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท และเพ่ือให้กรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำร
บริหำรสูงสุดของบริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  สร้ำง
ควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อกำรประกอบกิจกำรของ
บริษัท 

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลในหัวข้อ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย 

สถำนะ 
กรรมกำรที่เป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรที่ไม่เป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรอิสระ 

กรรมกำรที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น - 6 - 
กรรมกำรที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 1 4 

บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน ซ่ึงเป็นไป
ตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ กรรมกำรอิสระไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และไม่ได้เป็น
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ผู้บริหำร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็น
อิสระ ท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำมระมัดระวังรักษำ
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน ตำมข้อบังคับของบริษัทก ำหนด
ไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ออกจำกต ำแหน่ง โดยให้กรรมกำร
ที่ด ำรงต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพ่ือพิจำรณำกลั่นกรองและ
เสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แบ่งเบำภำระกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  และช่วยให้กำร
ด ำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จ ำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรบริหำร 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 เพ่ือสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำงนโยบำยหรือกลยุทธ์ 

นอกจำกนี้ยังสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้  โดยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 เพ่ือท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพ่ิม

มูลค่ำให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพ่ิมมำก
ขึ้น ปรับปรุงหน้ำที่ และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำรระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  โดยอ ำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 เพ่ือท ำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่ง

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอ่ืน ๆ ช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในองค์กร และ
เสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดยให้คณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำและน ำเสนอประชุมผู้ถือหุ้นโดยอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำง และให้ข้อเสนอแนะ

แก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท  ทั้งปัจจัยภำยในและ
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ปัจจัยภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ โดยอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร   

5. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร พร้อมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน 
และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร  

6. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
นโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอิสระ 
กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระที่

ประกำศโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้  
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจ ำหรือเป็นผู้
มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดยต้อง
ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 

 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในด้ำน
กำรเงิน และกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ลักษณะที่จะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งและไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ 

9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทซึ่งให้ควำมส ำคัญกับควำมโปร่งใส

และประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งในกรณีแต่งตั้งกรรมกำรที่ไม่ได้ออก
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ตำมวำระ รวมทั้งกรณีกำรแต่งตั้งแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ โดยจะเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
น ำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 

กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน และตัวแทนจำก บริษัท กสท 
โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน 
 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรดังนี้ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมกำรบริษัทไม่
น้อยกว่ำ 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี ้กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย  
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดย
ข้อบังคับบริษัทก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็น

กรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพ่ือให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษัทอำจ
เลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทน ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( ¾ ) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่  
เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยู่
ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน  

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (¾) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย
กว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น 
 องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 
โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริษัทเป็น 
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยแต่งตั้งจำก
กรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน ที่มีสัดส่วนกำรถือ
หุ้นขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้น
จนถึงวันที่เสนอเรื่องเพ่ือบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน สำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทได้ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2561 

การสืบทอดต าแหน่ง 
 เนื่องจำกบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นในกำรสรรหำและแต่งตั้งต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกรรมกำรผู้จัดกำร
จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยดังกล่ำว มีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงชัดเจน และมีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ำง 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยเพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินธุรกิจในบริษัท
ย่อยเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท ผู้บริหำรในบริษัทย่อยต้องน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน 

ส่วนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทร่วมเพ่ือเป็นกำรติดตำมกำรท ำงำนของบริษัทร่วมว่ำได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงท่ีบริษัทได้คำดหวังไว้  

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทได้ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท 
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 2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทไปเปิดเผย
หรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือผลประโยชน์แก่บุคคลภำยนอกไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมและไม่ว่ำจะ
ได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
 3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และ/หรือเข้ำท ำนิติ
กรรมอ่ืนใด โดยใช้ควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 4. บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อ
ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2559 และก ำหนดให้กำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนมีโทษตำมที่ระบุไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำรบริษัทใช้
ข้อมูลภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับ ค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดย
กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

บริษัทว่ำจ้ำงผู้สอบบัญชีที่มีควำมเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับกำรยอมรับ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่ำว 
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน กลต.  

ทั้งนี้  ค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชี 2561 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้จ่ำย
ค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส ำนักงำนบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ำกัด เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 1,690,000 บำท 
ไม่รวมค่ำบริกำรอ่ืน (Non-audit fee)  

และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท ส ำนักงำนบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ำกัด เป็น
จ ำนวนทั้งสิ้น 1,075,000 บำท 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
ค่ำพำหนะในกำรเดินทำง เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 157,600 บำท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติอย่ำงเท่ำ

เทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย จึงได้จัดท ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคู่มือจรรยำบรรณเป็น
ลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกำรทีดี่ของบริษัท   
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ง
เป็นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถำบันธุรกิจเพ่ือสังคม (Corporate Social 
Responsibility Institute : CSRI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท 

ตั้งแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนักงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำประกำศหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct)  เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
ครอบคลุมถึงเรื่องต่ำงๆ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน จรรยำบรรณ
ของกำรจัดหำ นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรม
สำธำรณะ ระเบียบบริษัท ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท นโยบำยเกี่ยวกับกำรซื้อ
ขำยหลักทรัพย์ นโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำร
กระท ำผิดหรือกำรทุจริต นโยบำยป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินฯ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และ
พนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด 

2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงควำมส ำคัญและผลกระทบจำกกำร

ทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบในกำรสมัครเข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริต เพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรต่อต้ำนกำรทุจริตในวง
กว้ำง  

เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทำงบริษัท ได้รับเอกสำรตอบรับและค ำประกำศเจตนำรมณ์เพ่ือยืนยันกำร
เข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยบริษัทวำงแผนก ำหนดมำตรกำร
ต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ก ำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร เพ่ือให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกสำมำรถแจ้งข้อมูล
เบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต (whistle-blower hotline)  ได้อย่ำงปลอดภัย และเพ่ือให้พนักงำนใช้เป็นแนวทำง
ในกำรถือปฏิบัติต่อไป 
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บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 
24 กันยำยน 2558 และในปี 2560 ได้ทบทวนนโยบำยให้เหมำะสม เมื่อวันที่ 22 มิถุนำยน 2560 โดยเผยแพร่
ผ่ำนทำงอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท 

นอกจำกนี้ บริษัทยังส่งพนักงำนเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพ่ือสู้ปัญหำคอร์รัปชั่นเชิง
ระบบ ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  

ในปี 2559 บริษัทได้ท ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เวอร์ชั่น 2.0 ตำม
โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  เสนอต่อ CAC (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เนื่องจำกข้อมูลที่ยื่นขอรับรองบำงส่วนในแบบ
ประเมินตนเองภำคบังคับยังไม่สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำร CAC ก ำหนด บริษัทจึงขอขยำยระยะเวลำกำร
ยื่นแบบประเมินและข้อมูล โดยทำงคณะกรรมกำร CAC ได้ขยำยระยะเวลำเพ่ิมอีก 6 เดือนนับจำกวันที่ครบ
ก ำหนดกำรยื่นขอรับรอง โดยก ำหนดส่งเอกสำรยื่นขอรับรองของบริษัท ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2560  

ในปี 2560 บริษัทได้รับแจ้งมติกำรพิจำรณำเอกสำรยื่นขอรับรอง จำกเลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำร
พิจำรณำให้กำรรับรองบริษัทที่มีกำรวำงแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันกำรทุจริต เมื่อเดือนสิงหำคม 2560 ว่ำควร
ปรับปรุงเอกสำรเพ่ิมเติม โดยขอให้บริษัทพิจำรณำแก้ไขกำรระบุควำมเสี่ยงด้ำนคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องและ
เหมำะสมกับวิธีและระบบควบคุมภำยในของบริษัท  และส่งข้อแก้ไขกลับมำให้คณะอนุกรรมกำรฯ พิจำรณำใน
รอบไตรมำส 4/2560 ก ำหนดวันปิดรับเอกสำรประจ ำไตรมำส คือ วันที่ 15 ธันวำคม 2560 ซึ่งบริษัทได้เข้ำร่วม 
WorkShop กับโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต พร้อมจัดส่งเอกสำรที่ปรับปรุงตำมค ำแนะน ำของโครงกำรฯ ตำมก ำหนด  

นอกจำกนี้ในปี 2560 บริษัทได้สมัครเข้ำร่วมโครงกำรและรับฟังกำรชี้แจงหลักเกณฑ์กำรมอบรำงวัล
องค์กรโปร่งใสครั้งที่ 7 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และควำมซื่อตรง ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ของบริษัทใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบด้วย 

ในเดือนกุมภำพันธ์ 2561 สถำบันส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ในฐำนะเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำร โครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต แจ้งมติให้กำรรับรองบริษัท 
เป็นสมำชิกของโครงกำรฯ โดยใบรับรองจะมีอำยุ 3 ปี นับจำกวันที่มีมติให้กำรรับรอง ( 12 กุมภำพันธ์ 2561 ) 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแล

กิจกำร เลขำนุกำรบริษัท ผู้บริหำรส ำนักตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้พิจำรณำรับ
ข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1. แจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.inet.co.th/whistleblower) 

http://www.inet.co.th/whistleblower
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2. ส่งจดหมำยถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ ประธำนกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร หรือ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรส ำนักตรวจสอบภำยใน หรือ 
ผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ดังตัวอย่ำง 
เรียน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT 
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

ผู้ร้องเรียนควรระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอันควร 
เชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ
ของ บริษัทฯ เกิดข้ึน 

ทั้งนี้ กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง 
และไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำให้บริษัท สำมำรถแจ้งผลกำรด ำเนิ นกำร
หรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทรำบได้ 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ มีมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 
1. บริษัท จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่แจ้งข้อมูลอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่

สำมำรถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับโดยจะจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลให้ 
เฉพำะผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึง ข้อมูล
ดังกล่ำวได ้

2. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น โดยจะค ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ควำมปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นส ำคัญ  

3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับกำรชดเชย กำรบรรเทำควำม
เสียหำยด้วยกระบวนกำรคุ้มครองที่เหมำะสมและเป็นธรรม  

4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำรสืบหำข้อเท็จจริง มีหน้ำที่เก็บ
รักษำข้อมูล รำยละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ ห้ำม
เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่ทำง
กฎหมำยก ำหนด 
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3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทได้ด ำเนินกิจกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้ง

มีกำรปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้ำนด้วยควำมเท่ำเทียมกันโดยไม่ เลือกปฏิบัติ 
บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงถูกต้องเคร่งครัด และเพ่ิมเติมประโยชน์นอกเหนือจำกกฎหมำยตำม
ควำมสำมำรถและหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงไม่เลือกปฏิบัติ  

 
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ ช่วยสร้ำงควำม
ได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำร
บริหำรจัดกำรขั้นสูงส ำหรับผู้บริหำร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้ง
ภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลำกร มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร พร้อมทั้งมีนโยบำยกำรบริหำร
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมศักยภำพ โดยพิจำรณำผลประโยชน์ตอบแทนต่ำงๆ ให้ทัดเทียมกับ
กลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ ผลประกอบกำรของบริษัทและ
สถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสังคม 

นอกจำกนี้ บริษัทยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยส่งเสริมกำรพัฒนำ ทั้ง
ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้งภำยในเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์  และกำรมีส่วนร่วม
ของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์ประจ ำปี เป็นต้น รวมถึงสวัสดิกำรอ่ืน ๆ 
เช่น กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรศูนย์ออกก ำลังกำย (Fitness Center) ให้พนักงำน 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร ตำมพระรำชบัญญัติ  
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  

 
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   

ด้วยปณิธำนที่จะมุ่งมั่นพัฒนำและเสริมศักยภำพบริกำรที่ดีที่สุดเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรแก่  ลูกค้ำ
ท ำให้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลมำอย่ำงต่อเนื่อง มีขอบเขตกำรรับรองคุณภำพ
ครอบคลุมบริกำร Cloud, Enterprise Network Connectivity และ Internet Data Center ดังนี้     

 มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรให้บริกำรสำรสนเทศ ขอบเขตกำร
ให้บริกำร Cloud กำรให้บริกำร Internet Data Center และกำรให้บริกำร Enterprise Network 
Connectivity ที่ศูนย์ INET-IDC1 ศูนย์ INET-IDC2 และ INET-IDC3 ทั้งสำมศูนย์ 

  มำตรฐำน ISO 22301:2012 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ขอบเขตกำรให้บริกำร 
Cloud ทั้งสำมศูนย์ 
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 มำตรฐำน Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) รำย
แรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศของบริกำร Cloud 
โดยเฉพำะ ขอบเขตกำรให้บริกำร Cloud ทั้งสำมศูนย์ 

 มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ขอบเขต
ครอบคลุมทั้งบริกำร Cloud และบริกำร Internet Data Center ณ ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ตทั้ง
สำมศูนย์ 

 มำตรฐำน ISO/IEC 27017:2013 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศตำม Best 
Practice ด้ำน Information Security Controls ส ำหรับบริกำร Cloud ขอบเขตกำรให้บริกำร 
Cloud ทั้งสำมศูนย์ 

 มำตรฐำน ISO/IEC 27018:2014 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศตำม Best 
Practice ด้ำนกำรป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลใน Public Clouds ขอบเขตกำรให้บริกำร Cloud ทั้ง
สำมศูนย์ 

 มำตรฐำน ISO/IEC 27799:2016 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศตำม Best 
Practice ด้ำน Health Informatics ขอบเขตกำรให้บริกำร Cloud ทั้งสำมศูนย์ 

 มำตรฐำน PCI Data Security Standard (PCIDSS) Version 3.2 ส ำหรับกำรให้บริกำร Cloud 
และส ำหรับบริกำร INET Online Payment ที่ศูนย์ INET-IDC1 และ INET-IDC2 

 มำตรฐำน Uptime TIER III Certification of Design Documents (TCDD) ส ำหรับอำคำร 1 ศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET-IDC3  

และบริษัทยังได้รับกำรรับรองกำรเป็นคู่ค้ำคุณภำพจำกเจ้ำของผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่ำงเป็นทำงกำร ได้แก่  

 Cisco Cloud and Managed Service Program Partner (Cisco CMSP Partner)  

 SAP® Certified Outsourcing Partner ทั้งด้ำน SAP® Hosting, SAP® Cloud และ SAP® HANA 

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีนโยบำยในกำรรักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำซึ่งถือเป็นนโยบำยส ำคัญที่
บริษัทยึดถือตลอดมำ 

 
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำประปำ 
ด้วยกำรเปิดใช้ไฟฟ้ำเท่ำที่จ ำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพัก และหลังเวลำงำน กำร
ใช้กระดำษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำและลดกำรใช้กระดำษโดยไม่จ ำเป็นด้วยกำรรณรงค์
ให้รับส่งเอกสำรภำยในบริษัทด้วยดิจิตอลไฟล์แทนกำรถ่ำยส ำเนำเอกสำร (paperless office)   

ส ำหรับศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำ อำทิเช่น ใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสำมำรถป้องกันควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน และไม่ติดไฟ  
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ช่วยรักษำควำมเย็นในพื้นที่ท ำให้เครื่องปรับอำกำศภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต ( INET-IDC) ท ำงำนลดลง
ส่งผลให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED และติดตั้ง Motion sensor ส ำหรับตรวจจับกำรเคลื่อนไหว โดยหลอดไฟ LED จะสว่ำงเมื่อ 
Motion sensor จับควำมเคลื่อนไหวได้ และจะดับเองหลังจำกไม่มีกำรเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยประหยัดพลังงำน อีก
ทั้ง ช่วยยืดอำยุกำรใช้งำนของหลอดไฟ LED ได้นำน 15 ปี ระบบดับเพลิง ใช้สำรดับเพลิง ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมสำมำรถย่อยสลำยไปเองได้ตำมธรรมชำติ มีระบบปรับอำกำศ (Air Condition) ที่ใช้สำรท ำควำมเย็น
เป็นสำรสะอำดไม่ท ำลำยชั้นบรรยำกำศ และมีระบบปรับควำมเร็วรอบของพัดลมให้เหมำะสมโดยอัตโนมัติเมื่อ
อุณหภูมิภำยในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลง มีระบบไฟฟ้ำ (Electrical System) ที่ใช้ UPS ( Uninterruptible Power 
Supply) ที่มีประสิทธิภำพสูงท ำให้ใช้พลังงำนไฟฟ้ำได้อย่ำงคุ้มค่ำ 

  
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน
ของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนในเด็กและเยำวชน บริษัทสนับสนุนกำรใช้ อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย
และสร้ำงสรรค์โดยให้กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย(www.inetfoundation.or.th) 
อย่ำงต่อเนื่องมำตลอดระยะเวลำกว่ำ 10 ปี ในกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมำใช้
เป็นสื่อกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ 
คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้ ยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้เปิดโอกำสให้
สถำบันกำรศึกษำและองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมทั้งเรียนรู้
กำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทจ ำนวนมำก  

 บริษัทได้ร่วมให้กำรสนับสนุนกิจกรรมท ำควำมดี เพ่ือสังคม มุ่งสร้ำงประโยชน์แก่สังคมไทยผ่ำนโครงกำร
และกิจกรรมที่หลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ 

1. จัดกิจกรรมโครงกำร "จิตอำสำ ทำสีอุโบสถ ณ วัดป่ำไผ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี"  ในวันอังคำรที่ 24 
กรกฎำคม 2561  โดยบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ เปิดรับ
สมัครทีมงำนจิตอำสำเข้ำร่วมกิจกรรม  ซึ่งมีบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จ ำกัด (มหำชน) และ
ชำวบ้ำนในชุมชนต ำบลทับกวำง อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  ที่มีจิตศรัทธำเข้ำร่วมโครงกำรฯถือ
เป็นกำรบูรณะอุโบสถ บ ำรุงพระพุทธศำสนำ และศำสนสถำนให้คงอยู่กับชุมชนเพ่ือใช้ในกำร
ประกอบพิธีทำงพุทธศำสนำสืบต่อไป 

2. จัดกิจกรรมโครงกำร “ศึกษำดูงำน และเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ” เพ่ือให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
เปิดโลกทัศน์ทำงด้ำนเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับมหำวิทยำลัยชั้นน ำ และหน่วยงำนต่ำงๆ ให้ได้มี
โอกำสรับฟังกำรบรรยำยโดยวิทยำกรที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในด้ำนศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพ่ือจะได้
น ำควำมรู้เชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป   

3. ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ำกัด และชำวบ้ำนในชุมชนต ำบลบ้ำนป่ำ ผู้ที่มีจิตศรัทธำ 
ร่วมงำนท ำบุญทอดกฐินสำมัคคี ในวันพฤหัสบดีที่  15 พฤศจิกำยน 2561 ณ วัดวังกวำง  
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ต ำบลบ้ำนป่ำ อ ำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  โดยได้รับกำรสนับสนุนเงินท ำบุญจำกผู้บริหำรและ
พนักงำนของ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ  ทั้งนี้ เป็นกำร
สร้ำงสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงบริษัท วัด และชุมชนในกำรร่วมทนุบ ำรุงพุทธศำสนำร่วมกัน  

4. จัดกิจกรรมโครงกำร "แยก แลก รัก" แค่แยก ก็ได้ให้ โดยกำรแยกขยะที่สำมำรถรีไซเคิลได้ และทิ้ง
ลงถังที่จัดเตรียมไว้ ตั้งแตว่ันที่ 29 กันยำยน 2561 – มีนำคม 2562 น ำขยะเหล่ำนี้ไปขำยและน ำไป
จัดกิจกรรมให้เด็กพิกำรซ้ ำซ้อน ณ บ้ำนเด็กรำมอินทรำ ภำยในเดือนเมษำยน 2562 

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทด ำเนินธุรกิจมุ่งเน้นควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน มีเป้ำหมำยในกำรเป็นผู้น ำกำรให้บริกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทย  มุ่งม่ันที่จะเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพ่ือน ำมำ
พัฒนำธุรกิจและสังคมตลอดมำ และได้ร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับสถำบันกำรศึกษำเพ่ือเตรียม
ควำมพร้อมในกำรท ำงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือให้ควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำองค์กรของแต่ละองค์กร  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ งที่  10/2561 เมื่อวันที่  12 พฤศจิกำยน 2561 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2561 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) โดยกำรสอบถำม
ข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และตรวจสอบหลักฐำน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจว่ำ บริษัทมี
ระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ 
กฎหมำย ข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทั้ง
มีกำรจัดท ำบัญชี รำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำม

รับผิดชอบที่เหมำะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมกำร 

4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

1. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

3. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กร 

4. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุมภำยใน 
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

1. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได ้

2. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนกำร
บรรลุวัตถุประสงค์ 
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3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยที่ก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
1. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพ่ือสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้

ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
2. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม

ภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 
3. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุมภำยใน 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
1. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยังด ำเนินไป

อย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 
2. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่รับผิดชอบ 

ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยใน

ที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ 
รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยในเพ่ือก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่ำง
โปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้  ในปี 2561 บริษัทได้น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบมำด ำเนินกำรเพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรให้ควำมรู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ทุกครั้ง กำรจัดอบรม Fraud Risk Awareness และประเมินโอกำสที่อำจจะเกิดกำรทุจริต พร้อมก ำหนด
มำตรกำรรองรับ รวมทั้ง ทบทวนนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  สื่อสำรเรื่องควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์
และผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทำงแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือ
กำรทุจริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น  

นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นำงจินตนำ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 5131 
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มิได้แสดงควำมเห็นว่ำ บริษัทมีข้อบกพร่อง
ที่มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ในรำยงำนกำรสอบบัญชีดังกล่ำวแต่ประกำรใด 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 20 ธันวำคม 2561 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้พิจำรณำบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด ว่ำเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมำะสมส ำหรับเป็น 
ผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ส ำหรับปี 2562  ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ จ ำกัด ได้มอบหมำยให้ 
นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ ต ำแหน่ง รองประธำนกรรมกำร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ
ภำยในของบริษัท 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติ  และขอบเขตบริกำรที่ทำงบริษัท ตรวจสอบ 
ภำยในธรรมนิติ จ ำกัด และนำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นระยะเวลำ 15 ปี เคยเข้ำ
รับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 
ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน 
CPIAT โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หลักสูตรมำตรฐำนกำรบัญชีที่
ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น หลักสูตรแนวทำงกำรประเมิน
ระบบบัญชีกำรเงิน สัมมนำในหัวข้อ Leading Your Professional Way หัวข้อ Asian Confederation of 
Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 หัวข้อ The Power Of Professional Alliances 
และหัวข้อ Trandforming  IA for the  Digital Age โดยบริษัทยังได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนัก
ตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบที่ว่ำจ้ำงภำยนอก (outsource) ด้วย  

นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบริหำรได้ส่งเสริมเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักงำนตรวจสอบ
ภำยในให้ได้รับกำรอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนในด้ำนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือให้
คุณภำพงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งนี้  กำรพิจำรณำและอนุมัติ 
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือ
ได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมกำรบริหำรของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน เป็นกรรมกำร 2 ท่ำนและเป็น
กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ดังนี้ 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์   ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมกำรบริหำร 
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรขึ้นเพ่ือท ำหน้ำที่วำงนโยบำยหรือกลยุทธ์ และสนับสนุนในกำร
ดูแลกำรบริหำรจัดกำรและนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมวิสัยทัศน์ ภำรกิจ เป้ำหมำยและ
ทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษัท ตลอดจนด ำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
สนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรบริหำร ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตำมระเบียบกำรประชุมที่ก ำหนด
ไว้ และได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นวำระประจ ำ เพ่ือให้เป็นไปตำมหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่มีดังนี้ 

1. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทเปรียบเทียบกับเป้ำหมำยเป็นประจ ำ ให้ควำมส ำคัญกับกำรติดตำม
ให้ฝ่ำยจัดกำรด ำเนินกำรตำมมติท่ีประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

2. ก ำหนดนโยบำย วิสัยทัศน์ ภำรกิจ แผนธุรกิจ รวมถึงกำรลงทุนต่ำงๆ ในปี 2561 ให้เหมำะสมกับสภำวะ
เศรษฐกิจและกำรแข่งขันในปัจจุบัน และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

3. เห็นชอบกำรทบทวนแผนธุรกิจประจ ำปี 2561 (ฉบับทบทวนครึ่งปีหลัง)และเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

4. กลั่นกรองและเห็นชอบกำรลงทุนสร้ำงศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ระยะที่ 2 ส ำหรับศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล
ไอเน็ต 3 เพื่อรองรับกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น และเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

5. พิจำรณำอนุมัติรำยกำรอื่นๆ ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 
 

 
 

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์) 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)  ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรกิจกำร ด้ำนบัญชีและกำรเงิน และด้ำนกฎหมำย จ ำนวน 4 ท่ำน ปฏิบัติหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทและตำมกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้
ควำมส ำคัญกับกำรสอบทำนให้บริษัทฯ มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี มีระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงที่เพียงพอ กำรมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 4 ท่ำน ได้แก ่
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอรัญ     เพ่ิมพิบูลย์   กรรมกำรตรวจสอบ   
3. นำงสำวนฤมล  วังศธรธนคุณ  กรรมกำรตรวจสอบ   
4. นำงสำวนิโลบล  ตั้งประสิทธิ์   กรรมกำรตรวจสอบ   

 ในปี 2561  คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุม 10 ครั้ง กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรร่วม
ประชุมกับผู้บริหำร  ผู้สอบบัญชี  และผู้ตรวจสอบภำยในตำมควำมเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นวำระประจ ำ และในปี 2561 คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วม 1 ครั้ง ในกำรประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 20 ธันวำคม พ.ศ. 2561 เพ่ือหำรือและพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทำนงบกำรเงิน 
รวมทั้ง มีกำรประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ครั้ง ในเดือนกุมภำพันธ์ และเดือนธันวำคม  
พ.ศ.2561 เพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับบริษัท และติดตำมควำม
เพียงพอของกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

สำมำรถสรุปสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ 
1. การสอบทานงบการเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี โดยได้เชิญผู้บริหำรและ
ผู้สอบบัญชี  เข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อซักถำมในเรื่องของนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้มีกำร
พิจำรณำเห็นชอบกำรเพ่ิมเติมนโยบำยบัญชีให้เหมำะสมกับธุรกิจ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในระหว่ำงปี ควำม
ถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรเงินกำรบัญชี  กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ควำมเห็นชอบงบกำรเงินดังกล่ำว  
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2561 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภำยในจำกบริษัทที่มีควำมเป็นอิสระเพ่ือท ำหน้ำที่
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ในกำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงใกล้ชิด รวมทั้ง ก ำกับดูแลให้มี
กำรปรับปรุงประเด็นที่สอบทำนพบให้เรียบร้อยตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
 3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ครั้ง เพ่ือวำงแผนในกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และเพ่ือให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ ได้ก ำหนดนโยบำย
และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงเหมำะสมและชัด เจน ครอบคลุมประเด็น
ส ำคัญต่ำง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรอย่ำงมีนัยส ำคัญ รวมถึงมำตรกำรรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหำรและ
พนักงำนได้ทรำบ เพ่ือน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ อย่ำงทั่วถึง  
4. การสอบทานรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำรตกลงเข้ำท ำรำยกำรเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำอันเป็นปกติธุรกิจ มีควำมสมเหตุสมผลและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอตลอดจนเป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
กำรฝึกอบรมและทรัพยำกร กำรประชุม กิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหำร ซึ่งจำกผลกำรประเมิน พบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติหน้ำที่
ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มอบหมำยให้ฝ่ำยบัญชี ประสำนงำนขอทรำบอัตรำค่ำธรรมเนียมกำรตรวจสอบ
บัญชีประจ ำปี 2562 จำกบริษัทสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเหมำะสมและได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพ่ือเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกเป็นผู้สอบ
บัญชี ประจ ำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมกำรได้ประเมินบริษัทสอบบัญชีที่เสนอมำ โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเป็น
อิสระแล้ว เห็นชอบให้ บริษัท ส ำนักงำนบัญชี  ซี แอนด์ เอ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชี  ประจ ำปี 2562  และน ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษัทฯ เพ่ือพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 นอกจำกนี้ ยังได้พิจำรณำ
ขอบเขตแนวทำงและแผนกำรสอบบัญชีประจ ำปีของผู้สอบบัญชีร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรของบริษัทฯ 

 
       
 
      (ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรำ  จันทร์ฉำย) 
           ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

                                       บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนของบริษัท ปัจจุบันประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน เป็น
กรรมกำรอิสระ 2 ท่ำนและเป็นกรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ดังนี้ 

1. นำยอรัญ  เพ่ิมพิบูลย์  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนขึ้นเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัทในกำรสรรหำบุคคลและคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพ่ือเข้ำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร คณะกรรมกำรชุด
อ่ืนๆ และเลขำนุกำรบริษัท รวมทั้งพิจำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร และประธำนกรรมกำร เพ่ือเป็นกำรสร้ำง
ควำมมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่ำบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่ง ล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตำมกฎหมำย มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ และมีศักยภำพในกำรท ำงำน เพ่ือสร้ำงประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ  และผู้ถือหุ้น 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตำม
ระเบียบกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ และได้รำยงำนผลกำรประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือให้เป็นไป
ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่มีดังนี้ 

1. พิจำรณำสรรหำบุคคลเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระและกรรมกำรที่ลำออกก่อนครบ
วำระ โดยค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มีประวัติกำรท ำงำนที่ดี รวมทั้งมีคุณธรรม 
จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ
เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ 

2. พิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย เชื่อมโยงกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ และผลกำรปฏิบัติ งำน โดย
ค่ำตอบแทนดังกล่ำวเพียงพอที่จะตอบแทนกรรมกำรที่มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้บรรลุ
เป้ำหมำยและทิศทำงธุรกิจที่บริษัทฯ ก ำหนด 

3. พิจำรณำเสนอชื่อกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออกและเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง
กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก โดยกรรมกำรได้พิจำรณำควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์
ท ำงำน ของบุคคลที่มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทอย่ำงถี่ถ้วน โดยค ำนึงถึงประโยชน์ต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก 

4. พิจำรณำเสนอชื่อกรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และเสนอชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
แต่งตั้ง 

5. พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้จัดกำร ให้สอดคล้องกับผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร  
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ทั้งนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเป็นอิสระตำมหลักกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำรที่ดีเพ่ือให้กระบวนกำรสรรหำบุคคลและก ำหนดค่ำตอบแทน มีควำมโปร่งใส สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่  
ผู้ถือหุ้น 

 
 
(นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์) 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 ภำยใต้โครงสร้ำงกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่บริษัทได้ด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำ ตำมแนวทำง
มำตรฐำนสำกล อย่ำงเช่นกำรบริหำรควำมเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) โดยมีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
ประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีควำมรู้คว ำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่ได้รับมอบหมำย ให้
สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้ำหมำยของบริษัท เพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำย พร้อมรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ  

ในปี 2561 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรควำมเสี่ยงทั้งหมด 4 ครั้ง มีกำรด ำเนินกำรตำมกรอบและ
นโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงที่อนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีมำตรกำรกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนติดตำมปัจจัยเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัทอย่ำงใกล้ชิด  และรำยงำนควำม
คืบหน้ำต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำ พร้อมให้ค ำแนะน ำแก่ฝ่ำยบริหำรให้ด ำเนินกำรต่ำงๆ และรำยงำน
ต่อคณะกรรมกำรเป็นประจ ำทุกไตรมำสหรือเมื่อมีเหตุกำรณ์ส ำคัญ นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรประชุมร่วมระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงกับคณะกรรมกำรตรวจสอบอีก 2 ครั้ง เพื่อตรวจทำน ติดตำมควำมเสี่ยงให้มีกำร
บริหำรจัดกำรที่เพียงพอและอยู่ในระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยปี 2561 พิจำรณำกำรด ำเนินกำรส ำคัญสรุป
ได้ดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติแผนจัดกำรควำมเสี่ยงทุกมิติ ที่อำจกระทบต่อกำรด ำเนินกำรของบริษัท เพ่ือให้บริษัท

ด ำเนินกำรได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 

2. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้ และประเมินควำมเสี่ยง กำรวำงระบบควบคุม และแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

3. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริม
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรท ำงำนในทุกระดับ 

นอกจำกนี้ในปีเดียวกันบริษัทได้รับกำรรับรองโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำร

ทุจริต ที่บริษัทให้ควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแล และตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น  

ซึ่งเป็นก้ำวส ำคัญขององค์กรในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน 

 

 
               

      (นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ) 
ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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รายงานของคณะกรรมการประเมิลผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 

ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร เพ่ือท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำรทุก 6 เดือน ในระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 16 กุมภำพันธ์ 2561 มีกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้ 

1. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
2. ดร.ก ำธร ไวทยกุล กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
3. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

เนื่องจำก ดร.ก ำธร ไวทยกุล กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ลำออก
จำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด  (มหำชน) โดยมีผลเมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์  
2561 เป็นเหตุให้พ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรด้วย  

ดังนั้น คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร แทน ดร.ก ำธร ไวทยกุล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหำคม 2561 
เป็นต้นไป 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร คณะกรรมกำรได้รำยงำน
ผลกำรประชุมต่อที่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้จัดให้มีกำรประชุมทั้งสิ้น 3 
ครั้ง โดยสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่มีดังนี้ 

1. พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรประจ ำปี 2560 โดยพิจำรณำจำกตัวชี้วัด 
ต่ำง ๆ ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เป้ำหมำยและกลยุทธ์ของบริษัท 

2. พิจำรณำหลักเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรประจ ำปี 2561  
ที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท 

3. ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรครึ่งปีแรก ของปี 2561 ตำมหลักเกณฑ์กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติของกรรมกำรผู้จัดกำรประจ ำปี 2561 

 
 

    (นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์) 
   ประธำนกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

 ของกรรมกำรผู้จัดกำร 
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกำรส่งเสริม
ให้บริษัทฯ ด ำเนินงำนตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทได้
มอบหมำยให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำร  
1 ท่ำน กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนและเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ท ำหน้ำที่เสนอแนวปฏิบัติด้ำนกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีต่อคณะกรรมกำรบริษัท ช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบำย
ต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือ
หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน 
ได้แก ่

1. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล   ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

2. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท 

ในปี 2561 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กฎบัตรและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้จัดให้มีกำรประชุม รวม 4 ครั้ง เพ่ือติดตำมกำร
ด ำเนินงำนตำมแผนงำนก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่น กำรทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยต่ำงๆ ได้แก่ นโยบำยก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตและคอร์รัปชั่น นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนกำรแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต นโยบำยด้ำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน และกำรต่อต้ำนกำรสนับสนุนทำงกำรเงินแก่กำรก่อกำรร้ำย  ให้
เหมำะสมและเป็นปัจจุบัน และรำยงำนผลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี อย่ำง
ต่อเนื่อง รวมทั้งได้น ำข้อมูลจำกกำรประเมินกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) มำพัฒนำกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทฯ ท ำให้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมที่ 89% ซึ่งดีขึ้นกว่ำผล
ประเมินประจ ำปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ำกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จะเป็นส่วนส ำคัญที่จะท ำให้กำร
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ด ำเนินงำนของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย 
ตลอดจนสร้ำงควำมเติบโตอย่ำงยั่งยืนให้กับบริษัทฯ ต่อไป 

 
 

                    
             (ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล) 
        ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

                                         บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
 
 

รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 
 เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ก ำกับดูแลกิจกำร เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับ
บริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ
บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่ง
เป็นกรรมกำร 1 ท่ำน กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนและเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ได้แก ่

4.  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

5. นำงสำ 
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12. รายการระหว่างกัน 
รายการที่บริษัทรับและให้บริการ  

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่าง
กัน 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

นโยบายก าหนดราคา 

กำรร่วมค้ำ รำยได้จำกกำรให้บริกำร 6.87  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 รำยได้อ่ืน 0.04  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ค่ำบริกำรจ่ำย 0.19  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ถำวร 30.43  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 40.93  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
บริษัทร่วม รำยได้จำกกำรให้บริกำร 192.27  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
  รำยได้อ่ืน 2.60  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 

 ดอกเบี้ยรับ 0.01  
ตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ตกลง
ร่วมกัน 

 ขำยทรัพย์สินถำวร 91.03  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ขำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.67  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ค่ำบริกำรจ่ำย 200.07  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ถำวร 125.15  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 74.80  รำคำทุนบวกก ำไรตำมท่ีตกลงร่วมกัน 
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน (เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัท) 
  

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 10.42  รำคำตลำด 
ค่ำบริกำรจ่ำย 41.06  รำคำตลำด 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 0.07  รำคำตลำด 
เงินปันผลจ่ำย 9.06  ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 8.54  รำคำตลำด 

  หมายเหตุ : 

1. ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“บมจ. 
กสท”) และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“บมจ. ทีโอท”ี) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 17  ร้อยละ 16 และ
ร้อยละ 16 จะมีผู้บรหิำรเป็นกรรมกำรของบริษัท จึงถือว่ำเป็นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
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สินทรัพย์ และหนี้สินระหว่างกัน 

ลักษณะความสัมพันธ ์ สินทรัพย ์และหนี้สนิระหว่างกัน  มูลค่า (ล้านบาท)  

กำรร่วมค้ำ ลูกหนี้กำรค้ำ 1.43  

  ต้นทุนค้ำงจ่ำย 0.01  

  เจ้ำหนี้ซื้อทรัพยส์ิน 0.74  

  เจ้ำหนี้อ่ืน 0.01  

  ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ 0.14  

บริษัทร่วม ลูกหนี้กำรค้ำ 153.45  

  ดอกเบี้ยค้ำงรับ 0.01  

  ลูกหนี้ค่ำหุ้น 1.36  

  ค่ำบริกำรจำ่ยล่วงหน้ำ 12.18  

  ลูกหนี้ขำยทรัพยส์ิน 93.95  

  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1.00  

  เจ้ำหนี้กำรคำ้ 49.31  

  ต้นทุนค้ำงจ่ำย 45.08  

  เจ้ำหนี้ซื้อทรัพยส์ิน 62.28  

  เจ้ำหนี้อ่ืน 20.25  

  ค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ 1.24  

  เจ้ำหนี้ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 3.41  

บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ลูกหนี้กำรค้ำ 7.95  

  เจ้ำหนี้กำรคำ้ 4.07  

  ต้นทุนค้ำงจ่ำย 38.60  

  เจ้ำหนี้ซื้อทรัพยส์ิน 1.91  

 
12.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไปในกำรให้บริกำรเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแก่ประชำชน ซึ่งบริษัทได้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท
และผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ำยค่ำตอบแทนรำคำตลำดที่ยุติธรรมตำมที่แสดงในตำรำงข้ำงต้น 
 
12.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนำคตรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเก่ียวโยงกัน หรือ
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รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรและ
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต โดยเลือกด ำเนินกำรตำมวิธีดังต่อไปนี้ 

 ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติท่ัวไป 

 อนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท (ตำมควำมจ ำเป็น) 

 เปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฏระเบียบของส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เปิดเผยมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยผ่ำนกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชี 
 

12.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ในกำรท ำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำรท ำรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำรดังกล่ำว  
ในข้อบังคับของบริษัท 

12.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 บริษัทมีข้อก ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมีส่วน

ได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันที่มีกำรแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชี 
พร้อมทั้งเหตุผลในกำรเลือกท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรำยงำนประจ ำปี  
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผ่านมา) 
 จำกรำยงำนของผู้สอบบัญชีบริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ำกัด ผู้สอบบัญชีให้ควำมเห็นว่ำงบ
กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อยและของเฉพำะบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ตำมล ำดับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน
สำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่  

 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด  

 บริษัท ไทย ดอท คอม จ ำกัด  

 บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ จ ำกัด  

 บริษัท สวัสดีคลำวด์ ดอท คอม จ ำกัด  

 บริษัท ว๊อกซ่ี ดอท เอไอ จ ำกัด 
ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก บริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ำกัด และ

แสดงเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ถึง 31 ธันวำคม 
2561  ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ส ำนักงำนสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จ ำกัด  

(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย ์           

สินทรัพย์หมุนเวียน           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 45  1% 44  1%     214  8% 

เงินลงทุนช่ัวครำว 120  2% 583  14%     216  8% 

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 660  13% 341  8%     178  7% 

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1  0% 0  0% 0  0% 

สินค้ำคงเหลือ 0  0% 0  0%        0  0% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 39  1% 21  0%      61  2% 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 865  17% 989  24%    669  26% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

 
  

  

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค้ ำประกัน 74  1% 35  1%      67  3% 

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำย รอขอคืน 37  1% 32  1%      71  3% 

ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 0  0% 0  0% 0  0% 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9  0% 1  0%      53  2% 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0  0% 0  0% 0  0% 

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 2  0% 3  0%        2  0% 

ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์รอตดัจ่ำย-สุทธิ 30  1% 36  1%      17  1% 

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 3,803  73% 2,869  68%  1,612  62% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 346  7% 203  5%      80  3% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 39  1% 39  1%      19  1% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,340  83% 3,218  76%  1,920  74% 

รวมสินทรัพย ์ 5,205  100% 4,207  100%  2,589  100% 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน้              

หนี้สินหมุนเวียน              

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน
กำรเงิน 

695  13% 298  7%     446  17% 

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 458  9% 357  8%     220  9% 

โบนัสพนักงำนค้ำงจ่ำย 50  1% 104  2%      23  1% 

รำยได้ค่ำบริกำรรบัล่วงหน้ำ 16  0% 24  1%        8  0% 

หนี้สินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี

303  6% 187  4%     136  5% 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี

210  4% 0  0% 0  0% 

ภำษีเงินได้นติิบุคคลค้ำงจ่ำย 0  0% 2  0% 0  0% 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 23  0% 18  0%      32  1% 

รวมหนี้สินหมนุเวียน 1,754  34% 990  24%    866  33% 

หนี้สินไม่หมนุเวียน          

หนี้สินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 812  16% 513  12%     352  14% 

เงินกู้ยืมระยะยำว 732  14% 692  16% 0  0% 

ประมำณกำรหนี้สินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์
พนักงำน 

14  0% 13  0%      11  0% 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

 จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนี้สินภำษีเงินไดร้อตัดบญัชี 66  1% 103  2%        7  0% 

หนี้สินไม่หมุนเวยีนอื่น 3  0% 0  0%        0  0% 

รวมหนี้สินไม่หมนุเวียน 1,628  31% 1,321  31%    370  14% 

รวมหนี้สิน 3,382  65% 2,311  55%  1,236  48% 

ส่วนของผู้ถือหุน้          

ทุนเรือนหุ้น          

      ทุนจดทะเบียน          

      หุ้นสำมัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 500    500        500    

      ทุนที่ออกและช าระแล้ว          

      หุ้นสำมัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 500  10% 500  12%     500  19% 

ส่วนเกินมลูค่ำหุ้นสำมญั 770  15% 770  18%     770  30% 

ขำดทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน
ของบริษัทร่วม 

0  0% 0  0% - 12  0% 

ก ำไร (ขำดทุน) สะสม          

     จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 38  1% 27  1%      11  0% 

     ยังไม่ได้จัดสรร 492  9% 394  9%      73  3% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 20  0% 200  5%      10  0% 

ส่วนของผู้ถือหุน้ของบริษัทใหญ่ 1,821  35% 1,891  45%  1,353  52% 

ส่วนไดเ้สียทีไ่มม่ิอ ำนำจควบคุม 2  0% 5  0%        0  0% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,823  35% 1,896  45%  1,353  52% 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 5,205  100% 4,207  100%  2,589  100% 

 
(หน่วย : ล้ำนบำท) 

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 1,459  100% 982  99% 854 100% 

รำยได้จำกกำรขำย 7  0% 7  1% 4 0% 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 1,466  100% 988  100% 858 100% 

ต้นทุนในกำรให้บริกำร (1,099) -75% (733) -74% -657 -77% 

ต้นทุนขำย (4) 0% (6) -1% -4 0% 
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

รวมต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย (1,103) -75% (739) -75% -661 -77% 

ก าไรขั้นต้น 363  25% 249  25% 196 23% 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อ-ขำย 159  11% 161  16% 0 0% 

รำยได้เงินปันผล 3  0% 0  0% 0 0% 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0) 0% 72  7% 122 14% 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0  0% 0  0% 0 0% 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย (16) -1% 0  0% 0 0% 

ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (5) 0% 0  0% 0 0% 

ก ำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน (0) 0% 304  31% 0 0% 

รำยได้อื่น 66  4% 17  2% 22 3% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 570  39% 802  81% 340 40% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (97) -7% (134) -14% -85 -10% 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (224) -15% (198) -20% -145 -17% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 248  17% 471  48% 111 13% 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (1) 0% (1) 0% 0 0% 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม (0) 0% 5  0% 19 2% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ้่ายทางการเงิน   0%   0%    

 และภาษีเงินได้นิติบุคคล 248  17% 475  48% 130 15% 

ต้นทุนทำงกำรเงิน (51) -3% (32) -3% -30 -3% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 196  13% 443  45% 100 12% 

ภำษีเงินได้นติิบุคคล (43) -3% (67) -7% -16 -2% 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิ 153  10% 376  38% 84 10% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม           

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่ 173  12% 375  38% 99 12% 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคุม (20) -1% 1  0% 0 0% 

ก าไร / ขาดทุนสุทธ ิ 153  10% 376  38% 84 10% 

ก าไร (ขาดทุน )สุทธิส าหรับปี (บาท) 0.35   0.75   0.23   
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(หน่วย : ล้ำนบำท) 
งบกระแสเงินสด 2561 2560 2559 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได ้ 196  443  100  

รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้       

  เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน       

  ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 1  1  0  

  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0  (72) (122) 

  ส่วนแบ่ง (ก ำไร) ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0  (5) (19) 

                        รำยได้เงินปันผลรับ (3) 0  0  

  ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย 227  185  182  

                        (กลับรำยกำร)หนี้สงสัยจะสูญ (4) 2  (0) 

  ขำดทุนจำกค่ำเผื่อภำษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 0  32  0  

                        ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผือ่ขำย (159) (161) (0) 

                        ก ำไรจำกกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 0  (304) 0  

  (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 4  (2) (4) 

  ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 16  0  0  

  ขำดทุนจำกกำรขำยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (5) 0  0  

  ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรพัย์ไม่มตีัวตน 0  0  0  

  ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 4  5  3  

  รำยได้ดอกเบีย้รับ (4) (6) (3) 

  ดอกเบี้ยจ่ำย 51  32  30  

  (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของอุปกรณ ์ 0 0 36  

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง       

  ในสินทรัพย์และหนีส้ินด าเนนิงาน 324  150  203  

สินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพ่ิมขึ้น)ลดลง       

  ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (413) (117) (66) 

  รำยได้ค้ำงรับตำมขั้นควำมส ำเร็จของงำน (9) 0  0  

  ลูกหนี้ตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 0  0  0  

  สินค้ำคงเหลือ 0  0  1  

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 76  (9) (42) 

  ค่ำบริกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์รอตดัจ่ำย 17  (36) (17) 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1  (6) (1) 
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หนี้สินด ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)       

  เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนีห้มุนเวียนอ่ืน 339  44  39  

  โบนัสพนักงำนค้ำงจ่ำย (52) 81  0  

  รำยได้ค่ำบริกำรรบัล่วงหน้ำ (6) 15  (2) 

  หนี้สินหมุนเวียนอื่น (18) 7  18  

  หนี้สินอื่น (1) 0  จ 

เงินสดรับจากกจิกรรมด าเนินงาน 259  131  133  

  เงินสดรับดอกเบี้ยรับ 5  6  2  

  เงินสดรับจำกภำษีเงินได ้ 11  10    

  เงินสดจ่ำยช ำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 0  (0) 0  

  เงินสดจ่ำยดอกเบี้ย (103) (58) (10) 

  เงินสดจ่ำยภำษีเงินได ้ (66) (23) (8) 

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 106  66  117  

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน       

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค้ ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (38) 31  48  

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย 697  1,529  20  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิม่ขึ้น (299) (1,135) (235) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0  82  137  

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนในบรษิัทร่วม (0) (4) 0  

เงินสดรับจำกกำรซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 1  0  0  

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ (1) (1) (3) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนร่วมค้ำ 3  0  0  

เงินสดจ่ำยเงินให้กู้ยืมระยะสั้น (1) 0  0  

เงินปันผลรับ 3  6  14  

เงินสดจ่ำยช ำระเงินมดัจ ำซื้อท่ีดิน 0  (15) 0  

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ ์ (616) (230) (576) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ ์ 4  12  6  

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพยไ์มม่ีตัวตน (212) (147) (44) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มตีัวตน 0  1  0  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน (460) 129  (632) 

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มข้ึน (ลดลง) 397  (148) 170  
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เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำว 254  0  0  

เงินสดจ่ำยช ำระเงินกู้ยมืระยะยำว (6) 0  (50) 

เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (227) (181) (145) 

เงินปันผลจ่ำย (63) (39) (4) 

เงินปันผลจ่ำยจำกบริษัทย่อยให้แก่ส่วนไดเ้สียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม (1) 0    

เงินสดรับช ำระค่ำหุ้นส่วนท่ีเป็นของส่วนได้เสียทีไ่ม่มีอ ำนำจควบคุม 1  4  0  

เงินสดรับจำกกำรเพิ่มทุนหุ้นสำมญั 0  0  748  

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมจัดหาเงิน 355  (364) 720  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง)สุทธ ิ 1  (170) 205  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี 44  214  8  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นป ี 45  44  214  
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบ
วงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 
บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อม
อุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับสำกลไปจนถึงกำรน ำเสนอระบบ
ไอซีทีแบบ cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในกำรเ พ่ิม
ประสิทธิภำพประสิทธิผลส ำหรับธุรกิจ รวมถึงองค์กรต่ำงๆ ที่มีกำรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินธุรกิจมำเป็นรูปแบบ
ดิจิทัล 4.0 มำกขึ้นเพ่ือต่อยอดธุรกิจบนกำรแข่งขันที่รวดเร็วและรอบด้ำน ส่งผลให้บริกำร Cloud และบริกำรด้ำน
อ่ืนๆ ของบริษัทมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรระบบ Cloud Solutions มำอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้พัฒนำรูปแบบ
บริกำร Cloud Solutions ให้มีควำมหลำกหลำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรทุกรูปแบบ รวมทั้ง
บริษัทได้รับใบประกำศรับรองมำตรฐำนสำกลด้ำนต่ำงๆ เช่น ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27018 : 2014 เรื่อง
ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นรำยแรกของประเทศไทย ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 22301:2012 ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินธุรกิจ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013  ด้ำน Cloud ที่มี
ควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงปลอดภัย และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 
20000-1:2011 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ซึ่งเป็นเครื่อง
รับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่ดี มีควำมปลอดภัยและมีคุณภำพ รวมทั้ง
ยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance- Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) 
รำยแรกในไทย ซึ่งเป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับระบบ Cloud โดยเฉพำะ และนอกจำก
มำตรฐำนที่ได้กล่ำวมำแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นที่จะขยำยมำตรฐำนที่เฉพำะเจำะจงกับกลุ่มธุจกิจที่เฉพำะเจำะจงมำก
ขึ้น จนได้รับกำรรับรอง ISO27799:2016 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศตำม Best 
Practice ด้ำน Health Informatics และ PCIDSS ภำยใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS และส ำหรับบริกำร Online 
Payment ถือเป็นเครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของบริษัท โดยมีองค์กรขนำดใหญ่ให้ควำม
ไว้วำงใจใช้บริกำรหลำยแห่ง และมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพ่ิมข้ึน รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกำสให้องค์กรที่ต้องกำรใช้
บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำนด้วย 

 
ภาพรวมผลการด าเนินงาน 

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมจ ำนวน 1,673 ล้ำนบำทเติบโตเพ่ิมขึ้น 8.56% เมื่อเทียบ
จำกปีก่อน โดยมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยเท่ำกับ 1,466 ล้ำนบำทเพ่ิมขึ้น 48.38% เมื่อเทียบจำกปี
ก่อน ปัจจัยหลักเกิดจำกรำยได้จำกกำรให้บริกำร Cloud ที่มีอัตรำกำรเติบโตเพ่ิมขึ้น 75.35% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่วนรำยได้จำกบริกำร Internet Access และบริกำร Co-Location ก็ยังคงมีอัตรำกำรเติบโตที่เพ่ิมขึ้นอย่ำง
ต่อเนื่องโดยเพ่ิมขึ้น 56.54% และ 12.70% ตำมล ำดับ ในขณะที่บริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้น 24.76% เนื่องจำก
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บริษัทมีรำยได้ที่เติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และบริษัทมีก ำไรสุทธิ 153 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนที่มีผลก ำไรสุทธิ
จ ำนวน  376 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทมีกำรขำยเงินลงทุนของบริษัทแห่งหนึ่งลดลงจำกปี 2560 โดยมี
อัตรำก ำไรสุทธิ 10.43% ของรำยได้รวม 

รายได้ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีรำยได้รวมส ำหรับปี 2561 เท่ำกับ 1,673 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้จำกกำร

ให้บริกำรและกำรขำย 1,466 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยแยกสัดส่วนตำมประเภทบริกำร
ได้ตำมตำรำง ดังนี้  

บริการ 
ปี 2560 ปี 2561 อัตราการ

เติบโต (ล้านบาท) (ล้านบาท) 
บริกำร Cloud Solutions 481 843 75.35% 

บริกำร Internet Access 213 333 56.54% 

บริกำร Co-Location 185 209 12.70% 

บริกำร EDC Network Pool 35 40 14.29% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรอ่ืนๆ 75 41 -45.33% 

รวม 988 1,466 48.38% 

 
และรำยได้อ่ืน 207 ล้ำนบำท ลดลงจำก ปี 2560 จ ำนวน 409.19 ล้ำนบำท หรือลดลง 62.61 เกิดจำก

บริษัทขำยเงินลงทุนของบริษัทแห่งหนึ่งลดลงจำกปี 2560 

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย 

บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยส ำหรับ ปี 2561 จ ำนวน 1,103 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น

จำกปีก่อน จ ำนวน 364 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึน 49.19% สำเหตุหลักเกิดจำกต้นทุนในกำรให้บริกำรเพ่ิมข้ึน แปรผัน

ตำมรำยได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมีต้นทุนค่ำเสื่อมรำคำเพ่ิมขึ้น เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนโครงกำรใหม่เพ่ือขยำยบริกำร

ของธุรกิจจึงท ำให้มีกำรรับรู้ค่ำเสื่อมรำคำจำกโครงกำรที่แล้วเสร็จ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 322 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน 

จ ำนวน 10 ล้ำนบำท หรือเพ่ิมข้ึน 3.03% เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนด้ำนบุคลำกรเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับกำรขยำยตัว

ของธุรกิจในอนำคต  
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ต้นทุนทางการเงิน 

ปี 2561 บริษัทมตี้นทุนทำงกำรเงินเพ่ิมข้ึน 59.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมำจำกำรลงทุนเพ่ือพัฒนำ

ธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรลงทุนสร้ำงอำคำร Data Center และจัดหำอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพและได้มำตรฐำน

ควำมปลอดภัยระดับสำกลให้แก่ผู้ใช้บริกำร ท ำให้มีเงินกู้ระยะยำวและสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มข้ึน 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 
ส าหรับงบการเงินรวม  ก ำไรสุทธิ ส ำหรับปี  2561 เท่ ำกับ 153 ล้ ำนบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 223  

ล้ำนบำท จำกปี 2560 ที่มีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 376 ล้ำนบำท  เนื่องจำกในปี 2560 บริษัทมีกำรรับรู้ก ำไรจำกกำร
เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนของบริษัทแห่งหนึ่ง  

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2561 เท่ำกับ 232 ล้ำนบำท ลดลงเป็นจ ำนวน 81 
ล้ำนบำท จำกปี 2560 ที่มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 313 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2561 บริษัทขำยเงินลงทุนของบริษัท
แห่งหนึ่งลดลงจำกปี 2560  

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย ์

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 5,205 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้น
จ ำนวน 998 ล้ำนบำทหรือเพ่ิมขึ้น 23.72% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยส ำคัญมีดังนี้ 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 934 ล้ำนบำท คิดเป็น 32.56% เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนในอำคำร
และอุปกรณ์เพ่ือขยำยกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคต 

 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยลดลง 463 ล้ำนบำท คิดเป็น 79.36% เนื่องจำกบริษัทมีกำรขยำยกำร
ลงทุนเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจ จึงน ำเงินไปลงทุนเพ่ือขยำยธุรกิจดังกล่ำว 

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพ่ิมขึ้น 8 ล้ำนบำท คิดเป็น 1,152.61% เกิดจำกบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีกำร
ลงทุนในบริษัทร่วมที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน เพ่ือพัฒนำแพลตฟอร์มรูปแบบต่ำงๆ รองรับบริกำร
ดิจิทัลส ำหรับประเทศไทย อำทิเช่น e-transaction, e-payment, IoT, Big data    

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพ่ิมขึ้น 144 ล้ำนบำท คิดเป็น 70.80% เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนในกำรสร้ำง
แอพลิเคชั่นต่ำงๆเพ่ิมข้ึนเพื่อให้บริกำรลูกค้ำ 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจ ำนวน 3,382 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหนี้สิน

หมุนเวียน 1,754 ล้ำนบำท คิดเป็น 51.86% และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 1,628 ล้ำนบำท คิดเป็น 48.14%  
ของหนี้สินรวม เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนกำรลงทุน  และรำยรับที่
เกิดข้ึน  ประกอบกับกำรพิจำรณำควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมำะสม 
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บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จำกกำรลงทุนพัฒนำ
แพลตฟอร์มรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงมีกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 จำกกำรลงทุนสร้ำงศูนย์
ปฏิบัติกำรข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยกำรท ำสัญญำกู้ยืมระยะยำวแบบมีหลักประกัน  และมีหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำง
กำรเงินเพ่ิมขึ้น เพ่ือกำรลงทุนพัฒนำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นกำรลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเพ่ือขยำย
กำรบริกำรให้กับลูกค้ำและเพ่ิมเสถียรภำพในกำรให้บริกำรในมำตรฐำนระดับสำกล โดยสัญญำเช่ำดังกล่ำวมี
ระยะเวลำ 3 - 5 ปี  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริษัทและบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,823 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนที่

ออกจ ำหน่ำยและช ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ ำนวน 500 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 770 ล้ำนบำท ส ำรอง
ตำมกฎหมำยจ ำนวน 38 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 บริษัทมีก ำไรสะสมคงเหลือจ ำนวน 492 ล้ำนบำท และ
ส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทมีก ำไรสะสมคงเหลือจ ำนวน 503 ล้ำนบำท และส ำหรับมูลค่ำตำมบัญชี 
งบกำรเงินรวมหุ้นละ 3.65 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 3.72 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำท ต่อหุ้น) 

งบกระแสเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 45 ล้ำนบำท โดยมีกระแสเงินสด

รับต้นปี 44 ล้ำนบำท โดยมีกระแสเงินสดเพ่ิมขึ้นระหว่ำงปี 1 ล้ำนบำท กระแสเงินสดรับระหว่ำงปีมำจำกกระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 106 ล้ำนบำท  เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 คิดเป็น 60.61% ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงิน
สดใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุน 460 ล้ำนบำท เพ่ิมขึ้นจำกปี 2560 เนื่องจำกกำรลงทุนในอุปกรณ์เพ่ือขยำยกำร
ให้บริกำรเพิ่มขึ้นรวมถึงลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมขึ้นจำกกำรพัฒนำแอปพลิเคชั่นต่ำงๆเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้บริกำร
ลูกค้ำ และบริษัทมีเงินสดใช้ไปจำกกิจกรรมจัดหำเงินเป็นจ ำนวน 355 ล้ำนบำท เป็นกำรจ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น  

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 2561 25601/ 2559 

อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratios)       

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.49 1.00 0.77 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ) 0.47 0.98 0.7 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)       

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ)  3.91 4.52 5.95 

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)   93.32 80.73 61 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพยถ์ำวร (เท่ำ) 0.44 0.48 0.85 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.32 0.37 0.53 

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)       

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่ำ) 1.86 1.22 0.91 

อัตรำส่วนหน้ีสินต่อสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.65 0.55 0.48 
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อัตราส่วนทางการเงิน 2561 25601/ 2559 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)       

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 24.76 25.20 22.91 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 16.94 47.62 8.43 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%)   10.43 37.99 12.92 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)   2.94 8.93 4.47 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.39 19.80 9.1 

ข้อมูลต่อหุน้         

มูลค่ำตำมบญัชีต่อหุ้น (บำท)  3.65 3.79 3.76 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นสำมญั (บำท)  0.31 0.75 0.23 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)  2/0.1325 0.1259 0.0789 

หมำยเหต ุ:  

1/ บริษัทมีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรบญัชีในปี 2561 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก ำไร
หรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

2/ เงินปันผลดังกล่ำวต้องได้รบักำรอนุมัติจำกท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
 

จำกตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินพบว่ำ ในปี 2561 มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตรำหนี้สิน

ต่อสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกบริษัทมีกำรสร้ำงศูนย์ปฏิบัติข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะที่ 2 ลงทุน

ในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภำพเพ่ิมขึ้นเพ่ือขยำยกำรบริกำรให้กับลูกค้ำและมีกำรลงทุนพัฒนำแพลตฟอร์ม  

เพ่ือให้บริกำรลูกค้ำเพ่ิมขึ้น จึงมีกำรจัดหำแหล่งเงินทุนจำกหนี้สินเพ่ิมขึ้น และจำกกำรลงทุนที่ผ่ำนมำของบริษัท 

จึงส่งผลให้บริษัทมีก ำไรขั้นต้น 24.76%  ถึงแม้บริษัทจะมีกำรลงทุนต่ำงๆเพ่ิมขึ้นก็ตำม จำกกำรลงทุนดังกล่ำวท ำ

ให้บริษัทได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำในกำรให้บริกำรจนมีรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรที่เพ่ิมสูงขึ้นถึง 48.38% 

เมื่อเทียบกับปกี่อน  

จำกกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำร

ด ำเนินงำนของปี 2561 โดยพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลที่ 0.1325 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 66.24 ล้ำนบำท  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปีฉบับน้ีแล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทําให้ผู้อ่ืนสําคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสําคัญ นอกจากน้ี บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระสําคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน วันที่ 12 พฤศจิกายน  2561 ต่อผู้สอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย 

ในการน้ี เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับเอกสารน้ีไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือของ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กํากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
 
_____________________________  _______________________________ 
           ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์    นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ         
                กรรมการ                              กรรมการ 
 
 

__________________________________ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน 

กรรมการผู้จัดการ 
(ผู้รับมอบอํานาจ) 
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เอกสารแนบ 1 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน

บริษัท 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด) 
 
 

74 
  
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาเอก  

สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 
 
 

- 
  
  
  

  
  

- 2544 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการบริหาร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2551 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บมจ.เน็ตเบย ์
 

บริษัทอื่น 

2549 - ปัจจุบัน  กรรมการบริหาร  บจก.คลื่นปัญญา 

องค์กรอื่น 

2548 – ปัจจุบัน 
 
 
2558 - ปัจจุบัน 

 ที่ปรึกษาอาวุโส 
 
 

 เลขาธิการ  

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  
 กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผู้พัน

บริษัท 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 
11 สิงหาคม 2560 

 

52 คุณวุฒิการศึกษา 
 Advance Management Program (AMP174),  
 Harvard Business School  
 ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่ง

แฮม ประเทศอังกฤษ 
 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 

- - 2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2561 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการ 
 กรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 

องค์กรอื่น 

2559 – ปัจจุบัน 
 

2559 – ปัจจุบัน 
2556 – 2559 
2546 - 2559 

 

 ผู้อํานวยการ 
 

 โฆษก 
 ผู้อํานวยการ 
 รองผู้อํานวยการ 

 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี 
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

3. นายมรกต เธียรมนตรี 
 กรรมการ 
 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการ 
 

52 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

2561 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 
24 เมษายน 2561 
 
 
 
 

 
 

 ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Financial Statement for Director 

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2561 – ปัจจุบัน 
 

2559 – 2561 
 
 

2558 – 2559 
 

 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายพัฒนาองค์กร 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
หน่วยธุรกิจขายและบริการ
ลูกค้าองค์กร 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สาย งานขายและบริการ
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

 บมจ.ทีโอที  
 
 บมจ.ทีโอที  

 
 

 บมจ.ทีโอที  
 

 
การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา 
 กรรมการ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 
14 สิงหาคม  2561 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาสถิติ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา
คอมพิวเตอร์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทอื่น 

2558 – 2559 
2559 – ปัจจุบัน 
 
2558 – 2559 

 
 
 

 กรรมการ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สํานักยุทธศาสตร์ 
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 บริษัทเทรดสยาม จํากัด 
 บมจ.ทีโอที  
 
 บมจ.ทีโอที  
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 คุณวุฒิเพิ่มเติม Executive Master of Business 
Administration (EMBA) 

ประวัติการอบรม 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Digital Economy for Management 
(DE4M) รุ่นที่ 7 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์กร
ภาครัฐ 

 หลักสูตร Digital Economy ประจําปี 2560 สถาบัน
พัฒนาบุคลากรและวิชาการ (NBTC Academy) 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ ธนาคารโลก 
(Work Bank) 

 หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 7 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)  

 หลักสูตร Individual Development Plan (IDP) 
เรื่องเทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ รุ่นที่ 5 จัด
โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 
 

 
 
 

   

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู้จัดการ 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
24 เมษายน 2552 

57 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า  
University of Miami, U.S.A. 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Financial Statements for Directors 

(FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Advance Management Program รุ่นที่ 

177 Harvard Business School ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

 
 
 

- 
  
  
  
  
  
  

- 
  
  
  
  
 

2552 – ปัจจุบัน  
2552 – ปัจจุบัน 

 
 

2561 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

 ประธานกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 - 2561  กรรมการ  บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จํากัด (มหาชน) 

บริษัทอื่น 
2560 – ปัจจุบัน 
 
2561 -ปัจจุบัน 
 
2560 – 2561 

 
 

2558 –   2560 
 
 

2556 –   2558 

 กรรมการ 
 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(สายงานกลยุทธ์องค์กร) 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

(สายงานธุรกิจ NGDCและ
NBN) 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่   
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานกลยุทธ์องค์กร 

 บ.โครงข่ายระหว่างประเทศและศูนย์
ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จํากัด 

 บมจ. กสท โทรคมนาคม 
 

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

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 
 กรรมการ 
 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน

บริษัท 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
24 เมษายน 2552 

46 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Engineering (Electrical – 

Communications) Cornell University U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- -  2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 
2560 – ปัจจุบัน 

 
2556 – 2560 

 
 

 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
11กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารองค์กร  

 บมจ.กสท โทรคมนาคม 
 
 บมจ.กสท โทรคมนาคม 
 
 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
27 เมษายน 2549 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513 
 ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชีจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514 
 ปริญาโท พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ. 2517 
ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business  
Analysis  Arizona State University,  
สหรัฐอเมริกา 

ประวัติการอบรม 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2549 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 – 2561 
 

2559 – ปัจจุบัน 
 

 กรรมการอิสระและประธาน 
กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.สหยูเนี่ยน 
 
 บมจ.เจ้าพระยามหานคร 
 

บริษัทอื่น 

2548 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระและกรรมการ 
ตรวจสอบ 

 บมจ.แพน  ราชเทวี กรุ๊ป 
 

องค์กรอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  
Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 

2549 – ปัจจุบัน  ศาสตราจารย์กิตติคุณ คณะ
พาณิชยศาสตร์ และการบัญชี 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

8. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหา 

และกําหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด) 

74 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  

(MFM) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial  

Reporting  (MFR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit  
Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท
ไทย  

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal     
Control and Risk Management (MIR)    
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 
2551 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
  

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหา 

และกําหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ    
Audit Committee Program (ACP) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 
 
 
 
 
 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
 กรรมการอิสระ  
 ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
 กรรมการตรวจสอบ  
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
26 กุมภาพันธ์ 2552 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชาเอก 

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

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

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ  

Audit Committee Program (ACP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
จสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

0.012 
 
 
 

 

- 
  
 

 

2552 – ปัจจุบัน  
2554 – ปัจจุบัน 

 
2556 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 
 กรรมการตรวจสอบ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2551 – 2557 
 

 2546 – 2557 

 ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

 กรรมการอิสระและ 
   กรรมการ ตรวจสอบ 

 บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จํากัด 
 
 กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group 

บริษัทอื่น 
2545 – ปัจจุบัน  Chief Information Officer  บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจําปี 2561 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 120 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

10. นางสาวนิโลบล   ตั้งประสิทธิ์ 
 กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
12 พฤษภาคม 2557 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LL.M.”) 

โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปิล,ฟิลลาเดเฟีย 
มลรัฐเพนซิลวาเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกา  

 เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law) 
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 

 
2557 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 
2548 – ปัจจุบัน 
2548 – ปัจจุบัน 

 
2550 – ปัจจุบัน 
2547 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการ 

 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 
 กรรมการ 

 บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิตี้ 
 บจก.ฮานนา อินสทรูเม้นทส์   

(ประเทศไทย) 
 บจก.ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 
 บจก.เซเบอร์ ทราเวลเนทเวิร์ค (ไทยแลนด์) 
 บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
 บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์) 
 บจก.สํานักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล 
 บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิตี้ จีพี 
 บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิตี้ ดีอาร์ 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

11. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขา Computer and Information  

Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกา  
ประวัติการอบรม 

0.002 - 2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน  
2549 – ปัจจุบัน 

 
 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจําปี 2561 

 

เอกสารแนบ 1 หน้า 121 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผู้จัดการ 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ : 
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียน
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด) 
 

 
 

 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร Successful Formulation & Execution 
of Strategy (SFE) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย 

 หลักสูตร How to Measure the Success of 
Corporate Strategy (HMS) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

2560 – ปัจจุบัน  กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการอิสระ 

 บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
 บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ 
 บมจ.เธียรสุรัตน์ 
 บมจ.ซีโอแอล 
 บมจ.ซีโอแอล 
 บมจ.ซีโอแอล 

บริษัทอื่น 

2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ  บจก.ไทย ดอท คอม 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

  

12. นางมรกต  กุลธรรมโยธิน 
 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 รักษาการเลขานุการบริษัท 

52 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขา Computer Science University 

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

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ประวัติการอบรม 

0.16  
  
  

  
  

- 2546 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการกํากับดูแลกิจการ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 รักษาการเลขานุการบริษัท 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 122 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริษัท 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  
23 เมษายน 2546 
 
 
 

   หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)   
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร ภูมิพลังแผ่นดิน  
ศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อ
สังคม” (นมธ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน 
รุ่นที่ 25 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน  

 หลักสูตร Board Nomination and 
Compensation Program (BNCP)  สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 

  หลักสูตรวิทยาการการจัดการสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 หลักสูตรผู้บริหารสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.)  

2551 – ปัจจุบัน 
2557 – 2559 
2560 – ปัจจุบัน 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการ 
 ประธานกรรมการ 

 บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 
 บจก.ไทยดอทคอม 
 บจก.ดิจิทัล เฮลแคร์โซลูชั่น 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 
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เอกสารแนบ 1 หน้า 123 
 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายวัลล์ชัย  เวชชีวะดํารงค์ 
 รองกรรมการผู้จัดการ 
 

44 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 หลักสูตรร Leadership Succession Program 

(LSP) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ 
 Chief Financial Officer Certification Program 
รุ่นที่ 21 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

- -  2556 – ปัจจุบัน 
2561 –ปัจจุบัน 

 
2555 – 2556 

 รองกรรมการผู้จัดการผู้บริหาร
สูงสุดสายงานบัญชีและ
การเงิน 

 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2555 – 2559  กรรมการ  บมจ.เน็ตเบย์ 
บริษัทอื่น 
2557 - ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2560 – ปัจจุบัน 
2561 – ปัจจุบัน 

 กรรมการ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมการผู้จัดการ 

 บจก.ไทยดอทคอม 
 บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 
 บจก.ดิจิทัล เฮลทแ์คร์ โซลูชันส์ 
 บจก.ว๊อกซี่ ดอท เอไอ 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

14. นายปิยเรศ  แซ่หลี 
 ผู้อํานวยการอาวุโส 

53 
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
ประวัติการอบรม : 
 TOI Solaris by SUN Micro System 
 ITIL foundation by Pink 
 Informix / Oracle Administer 

- -  2557 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการอาวุโส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2556 – 2557 
2552 – 2556 

 ผู้อํานวยการ 
 ผู้อํานวยการ 

 บจก.จีเอเบิล  
 บจก.จีเอเบิล 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 

   

15. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ 
 ผู้อํานวยการอาวุโส 

57 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 Business Computer (BBA) 

0.02 -  2560 – ปัจจุบัน  ผู้อํานวยการอาวุโส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

Assumption University 
 Marketing (MBA) Assumption University 

2556 – 2557  General Manager  Hewlett-Packard (Thailand) 

การดํารงตําแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
- 
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

รายช่ือ 
จํานวนหุ้นที่ถือ 

ณ ต้นปี  

จํานวนหุ้นที่มี
การซ้ือขาย
ระหว่างปี 

จํานวนหุ้นที่ถือ  
ณ ส้ินปี 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ - - - 
2. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล - - - 
3. นายมรกต เธียรมนตรี - - - 
4. นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา - - - 
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ - - - 
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ - - - 
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย - - - 
8. นายอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ - - - 
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 10,000 - 10,000 
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 60,000 - 60,000 
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ - - - 
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน 832,000 - 832,000 
13. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์ - - - 
14. นายปิยเรศ แซ่หลี - - - 
15. นางวราภรณ์ ป่ินโฑละ 97,562 - 97,562 
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เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 
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บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย * / / / / / / / / / / / /// /// /// 
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น            * /,//   
บจก. ไทย ดอท คอม         *    /   
บจก. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส             * /   
บจก. ไอรีครูท            * /   
บจก. ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์            / *   
บจก. ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์            / *   
บจก. ไทยไอเด็นติต้ีส์             *   
บมจ. สวัสดีคลาวด์ ดอท คอม             *   
บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม            / *   
บจก. อินเทลลิจิสต์             /   
บจก. ทอลค์ทูมี            * /   
บจก. โอเพ่นแลนด์สเคป             *   
บจก. วัน อีเมล             *   
บจก. วันจีโอเซอร์เวย์             * /  
บจก. ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์            * /   
บจก. เน็กซ์พาย            * /   
บจก. วัน ดีซี             *   
บจก. เซอร์วิส วัน โซลูชั่น             *   
บจก. แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั่น            * /   
บจก.  เอวิลอน อินโนเวชั่น             *   
บจก. วัน ออเทน             *   
บจก. วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น            * /   
บจก. วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง             * /   
บจก. ว๊อกซ่ี ดอท เอไอ             *   
บจก. ปาเชติ             *   
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บจก. แมเนจ เอไอ โซลูชั่น             *   

บจก. วัน เซ็นทริค             *   

บจก. ดาต้า เน็กซ์             *   

บจก. อะกรินโน่ เทค แอนด์ 
เซอร์วิสเซส 

            
* 

  

 
หมายเหตุ  :  * = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ  
       / = กรรมการ                               /// = ผู้บริหาร 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  

ชื่อบริษัท 
บจก. แมนดา
ลา คอมมู
นิเคชั่น 

บจก. ไทย 
ดอท คอม 

บจก. สวัสดี
คลาวด์ ดอท 

คอม 

บจก.  
ดิจิทัล เฮลท์

แคร์  
โซลูชันส์ 

บจก. ว๊อกซ่ี  
ดอท เอไอ 

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  /    

นายทรงศักด์ิ ทนุบํารุงสาสน ์ /     

นางสาวหรรษา นวาระพรรณ / / , //    

นางสาวสุมาลี รตันวิบูลย์   / / / 

นายอรรถวุฒิ คําประดิษฐ์   /   

นายลิงเพ็ง เคียง   /   

นาย ทัน กุ๊ก เลียง   /   

 

* = ประธานกรรมการ         / = กรรมการ          // = กรรมการผู้จัดการ 

หมายเหตุ :   
1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 5  บริษัท ได้แก่ บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน , บจก. ไทย ดอท คอม , บจก.สวัสดีคลาวด์ ,บจก. ดิจิทัล 

เฮลท์แคร์ โซลูชันส์,  บจก. ว๊อกซ่ี ดอท เอไอ ซ่ึงทั้ง 5 บริษัท มีรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกําไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสดุ 

2. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ของบจก. สวัสดีคลาวด์ ดอท คอม มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท โดยกําหนดวันเลิกบริษัท

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการชําระบัญชี 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง/วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ์  39 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการ
คอมพวิเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

Certificate 
 ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย 

(CPIAT) 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี 
 อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT  
 โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ของหน่วยงาน 
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น 
 Leading Your Professional Way 
 Asian Confederation of Institutes of Internal 

Auditors (ACIIA) Conference 2016 
 The Power of Professional Alliances 
 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
 CAC SME Certification 
 Trandforming IA for the Digital Age 

2559 - ปัจจุบัน 
2559-3/6/2559 

2555-2558 
 
 

 รองประธานกรรมการ 
 ผู้จัดการอาวุโส 
 ผู้จัดการ 

 
 

 บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ /ให้บริการตรวจสอบบัญชีและ
ตรวจสอบภายใน 

 แผนกตรวจสอบภายใน/บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริการ
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภายใน 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางสาวศราพร วาทะสัตย์ 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
เลขานุการคณะกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการ 
ผู้ช่วยผู้อํานวยการสํานัก
ตรวจสอบภายใน 

48 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบ

โรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Certificate 
 วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในของสภาวิชาชีพบัญชี 

(IACP) 
 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) 
ประวัติการอบรม 
 COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน รุ่น 

3/57 โดย สภาวิชาชีพบัญชี  
 Fraud Risk Management and Internal Auditing of 

Financial Institution โดย สมาคมสถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงินไทย  

 โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 15  โดย ภาค
วิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 Finance for Non-Finance Executives Training รุ่นที่ 
2 โดย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 
รุ่นที่ 15 โดย สภาวิชาชีพบัญชี 

2558 - ปัจจุบัน 
2557 – 2558 
 
2555 – 2557 

 ผู้ช่วยผู้อํานวยการ 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายในอาวุโส 
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

ภายใน 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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ชื่อ-สกุล/ตําแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตําแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

 หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศ
ไทย (CPIAT 50) โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 

 Leading IA in the ERA of Digital Disruption 
 WorkShop กับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective 

Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจริต 

 หลักสูตร CIA Review Part I และ Part II โดยสภา
วิชาชีพบัญชี  

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)                                                  แบบ 56-1 ประจําปี 2561 

เอกสารแนบ 4 หน้า 132 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรพัย์สิน 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2561 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                            แบบ 56-1 ประจ ำปี 2561 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 133 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 

ไม่มี 
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