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1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) - ไอเน็ต 
 

ที่ตั้งส านักงานใหญ่  1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT  
  ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
 กรุงเทพมหำนคร 10310 
 โทรศัพท์ : 0-2257-7000 
 โทรสำร  : 0-2257-7222 
 Home page : http://www.inet.co.th 
ประเภทธุรกิจ  ผู้ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและให้บริกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
 กำรสือ่สำรครบวงจร 
เลขทะเบียนบริษัท  บมจ. 0107544000094 
ทุนจดทะเบียน  333,333,333 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 333,333,333 หุ้น  
 มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 
ทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 250,020,799 บำท 
จ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุ้น  
 

  บริษัทย่อย : บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
 

ที่ตั้งส านักงาน  1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
  แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
 โทรศัพท์ : 0-2257-7000 
 โทรสำร  : 0-2257-7222 
ประเภทธุรกิจ  ให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคม และให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง 
ทุนจดทะเบียน  10,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
ทุนช าระแล้ว  5,000,000 บำท 
จ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 1,000,000 หุ้น  โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 99.99 
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 บริษัทร่วมทุน : บริษัท เน็ตเบย์ จ ากัด 
 

ที่ตั้งส านักงาน  719/8-9 ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
 โทรศัพท์ : 0-2612-3529 
 โทรสำร : 0-2612-3051 
ประเภทธุรกิจ  อีโลจิสติกส์ จัดท ำและพัฒนำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง 
  เป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร 
ทุนจดทะเบียน  90,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 9,000,000 หุ้น  
 มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท  
ทุนช าระแล้ว  90,000,000 บำท 
จ านวนหุ้นสามัญที่จ าหน่ายได้แล้ว 9,000,000 หุ้น  โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 40 
 

 บุคคลอ้างอิง 
 

 (ก) นำยทะเบียนหลักทรัพย์ :  บริษัท ศูนยร์ับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7 
 62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
 กรุงเทพมหำนคร 10110 
 โทรศัพท์ : 0-2359-1200 
 โทรสำร : 0-2359-1259  
(ข) ผู้สอบบัญชี :  นำยอธิพงศ์   อธิพงศ์สกุล 
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3500 
 นำยวิชัย       รุจิตำนนท์        
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 4054 
 นำยเสถียร    วงศ์สนันท์       
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3495 
 นำงสำวกุลธิดำ  ภำสุรกุล           
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 5946 
 นำยทนงศักด์ิ   ประดิษฐำน 
 เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 8819 
 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด 
 ชั้น 22 อำคำร ว่องวำนิช อำคำรบี 100/2  
 ถนนพระรำมเก้ำ ห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
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 โทรศัพท์ : 0-2265-0109  
    โทรสำร : 0-2265-0110   
วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก  
วิสัยทัศน์ (Vision)  

- เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน ICT ชั้นน ำ มคีวำมน่ำเชื่อถือ มีคุณภำพในระดับ

มำตรฐำนสำกล 

ภารกิจ (Mission) 
- มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำโดยกำรน ำเสนอบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีมี

ควำมปลอดภัยและมีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกล สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำง

ธุรกิจ ด้วยรำคำเป็นธรรม 

- ด ำเนินธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน  

- เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณค่าหลัก (Core Value) 
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยสีำรสนเทศเปลี่ยนมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
ของบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่ำหลัก 4 ประกำร ดังนี้ 

1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟังควำมคิดทุกควำมคิดเพื่อพัฒนำทำงออกที่ดี
ขึ้นและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น  นวัตกรรมมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำร
สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรที่ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจจนอยู่ใน
ระดับที่น่ำพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรของบริษัททุกคน 

2. ความเป็นกลาง (Neutral) เรำเชื่อว่ำบริษัทสำมำรถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน พันธมิตร คู่ค้ำและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำม
ที่สุดท่ีจะประสำนประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้ำน 

3. ความกระตือรือร้น (Energetic)  เรำใช้ประโยชน์สูงสุดจำกควำมหลำกหลำยทำง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร กิจกำรของบริษัทประสบควำมส ำเร็จโดยกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น กำรท ำงำนท้ังร่วมกันและกับลูกค้ำ มีควำมต่ืนตัวต่อควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ 
เพื่อตอบสนองกับลูกค้ำทั้งภำยในและภำยนอกด้วยควำมรู้สึกกระตือรือล้น ท ำงำนตรงตำม
เวลำที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่องและท ำให้มั่นใจว่ำ กำรด ำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็จอย่ำง
รวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำของเรำในปัจจุบันและในอนำคต   
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4. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริษัท
ปฏิบัติตนอย่ำงมืออำชีพที่มีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลำ
ในทุกกรณี บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับควำมไม่ถูกต้อง เรำเชื่อว่ำกำรท ำธุรกิจอย่ำง
ตรงไปตรงมำก็สำมำรถน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ด้วยควำมเป็นธรรมตำมหลักของกำรแข่งขันเสรีซึ่งจะน ำประโยชน์สู่ผู้บริโภค 

 

2. ปัจจัยความเสี่ยง 

2.1  ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ  
 ภำยหลังจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  
(กสทช.) ได้ออกประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บรำยได้เพื่อน ำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคม
พื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม เมื่อเดือนพฤษภำคม 2555  โดยก ำหนดให้ผู้ให้บริกำรที่มีรำยได้สุทธิ
สูงกว่ำ 20 ล้ำนบำทมีหน้ำที่ต้องน ำส่งรำยได้ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะในอัตรำร้อยละ 3.75 ต่อปี ของรำยได้สุทธิท ำให้
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมีภำระต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น นอกจำกน้ัน กสทช.ยังได้ออกประกำศเรื่อง
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2555  สำระส ำคัญคือ ก ำหนดให้ผู้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมซึ่งรวมถึงผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะต้องช ำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
จำกรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตด้วย โดยจัดเก็บใน
ลักษณะขั้นบันไดแบบอัตรำก้ำวหน้ำ กล่ำวคือ หำกมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคมมำก จะต้องช ำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตสูงตำมรำยได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท ำให้ผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคม รวมถึงผู้ให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตรำยเล็กมีต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น เพรำะเป็นลักษณะกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมตำมรำยได้ก่อน
หักค่ำใช้จ่ำยของผู้ให้บริกำร  

อย่ำงไรก็ตำม นอกจำกบริกำรอินเทอร์เน็ตแล้ว บริษัทยังให้บริกำร ICT ครบวงจร ซึ่งมีสัดส่วนรำยได้
ใกล้เคียงกัน และมีแนวโน้มเติบโตสูงกว่ำกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

 
2.2  การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

เทคโนโลยีด้ำนอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว เกิดกำรหลอม
รวมระหว่ำงเครือข่ำยและสำรสนเทศ เช่น broadband Internet, mobile Internet, social network, cloud 
computing, data center and  BCP  บริษัทฯมีกำรติดตำม ศึกษำเทคโนโลยีต่ำงๆอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำมำ
พัฒนำเป็นบริกำรรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมำะกับธุรกิจของลูกค้ำ โดยต่อยอดจำกบริกำรหลักของบริษัท 
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2.3  ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการด าเนินธุรกิจที่แข่งขัน
กันเอง 
 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอท”ี) ซึ่งแต่ละบริษัทดังกล่ำวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน และ
เรียกช ำระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่งกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเป็นผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท ขณะนี้ทั้ง กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเชิงพำณิชย์แก่บุคคลทั่วไปด้วย
เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ด ำเนินกำรป้องกันโดยก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct) 
เกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและข้อมูลภำยในบริษัท และกำรก ำหนดให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมรับทรำบ
ข้อก ำหนดตำมระเบียบดังกล่ำวแล้ว  ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน 
นอกจำกนี้ บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำร่วมกัน เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนนี้อีกทำงหนึ่ง  
 
2.4  ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ด ำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อก ำหนดผู้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกหน่วยงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ  (กสทช.) ซึ่งจะมีกำรออกประกำศ ระเบียบเพื่อก ำกับดูแลทั้งในด้ำนโทรคมนำคมและ
กิจกำรกระจำยเสียงอย่ำงต่อเนื่อง   บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำย และกำรวำงนโยบำยจำกภำครัฐ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือกำรควบคุมซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำโครงกำรใหม่ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำข้อกฎหมำยต่ำงๆ 
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน รวมถึงกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวในประเด็น
ต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ เพื่อให้สำมำรถก ำหนดแผนกำรพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงเหมำะสมหำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมำยหรือนโยบำยของรัฐ 
 
2.5  ความเสี่ยงจากการการให้บริการลูกค้าราชการ 

บริษัทฯ มีลูกค้ำจำกภำครัฐและรัฐวิสำหกิจประมำณ 30% ในช่วงสภำวะเหตุกำรณ์กำรเมืองที่ผ่ำน
มำ ส่งผลต่อกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ อันจะส่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯบำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้วำงแผนกระจำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำเอกชนมำกขึ้น  
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนการที่ส าคัญของบริษัทในปี 2556  
 บริษัทมีศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC) ให้บริกำรอยู่ 2 แห่ง คือ ที่อำคำรไทย
ซัมมิททำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ถนนรำงน้ ำ  เพื่อสำมำรถให้บริกำร 
IDC ได้อย่ำงครบวงจรอย่ำงปลอดภัยและมีเสถียรภำพ และยังสำมำรถให้บริกำร Managed Services ได้   
ในปี 2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรปรับปรุงศูนย์ INET IDC ท่ีอำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้
บริกำรแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยปลอดฝุ่นและประหยัดพลังงำน (clean and green) ตำมมำตรฐำน ISO 
14644 และระบบควบคุมควำมปลอดภัยภำยในแบบ Centerline Management  ที่แสดงผลในรูป 3 มิติ 
รวมถึงมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรปฏิบัติกำรตำมหลักแผนกำรให้บริกำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business 
Continuity Planning : BCP) ด้วยควำมร่วมมือจำกผู้น ำ IT ด้ำน Network จำก บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จ ำกัด  
และดำ้นโครงสร้ำงพื้นฐำน จำก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคกำร์ด (ประเทศไทย) เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรให้บริกำรของ
บริษัทอยู่บนศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีระบบส ำรองข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยระบบเครือข่ำยที่
เข้มแข็ง สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก 
 ในปี 2556 บริษัทได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน 
ISO/IEC 27001 : 2005 ส ำหรับกำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์และ
อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์  
 และในปี 2556 นี้ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ได้รับใบประกำศกำรรับรอง
มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 : 2005 บริกำรคลำวด์เป็นรำยแรกของ
ประเทศไทย และเพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมั่นในบริกำรที่บริษัทมีให้แก่ลูกค้ำ บริษัทได้ด ำเนินกำรขอกำร 
รับรองมำตรฐำน ISO 20000 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรับใบประกำศในปี 2557  
 นอกจำกนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดค่ำใช้จ่ำย โดย
ด ำเนินกำรปิดสำขำในต่ำงจังหวัดลงทั้งหมด 7 สำขำ เมื่อกลำงปี 2556 

ในด้ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตร บริษัทร่วมมือกับบริษัท ทรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ำกัด ผู้
ให้บริกำรเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตระดับโลกที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI  DSS เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  ให้บริกำรเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต (EDC network pool)   ส่งผลให้ลูกค้ำธนำคำรของบริษัทได้
ใช้บริกำรเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS ทันที ด้วยควำมร่วมมือ
ดังกล่ำว  ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX) ผู้ให้บริกำรช ำระเงินผ่ำน
บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ครอบคลุมทั่วโลก  ที่เลือกใช้บริกำรระบบเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต
ของบริษัทในประเทศไทย  
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3.2 การประกอบธุรกิจ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซี

ทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจ  บริกำรของบริษัทครอบคลุมต้ังแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำร
ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับ
สำกลไปจนถึงกำรน ำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลส ำหรับธุรกิจ 
 บริษัทได้ก่อตั้งมำต้ังแต่วันที่ 1 มีนำคม 2538 ในชื่อของ ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด ำเนินกำรจัดต้ังเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภำคม 2540 โดยมีทุนช ำระแล้วเท่ำกับ 16 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทได้รับ
อนุมัติจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2540 ให้ด ำเนินกำรเป็นผู้ให้บริกำร
เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตแก่ลูกค้ำประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีกำรสิ้นสุดของอำยุกำร
ได้สิทธิด ำเนินกำรดังกล่ำว ต่อมำในวันที่ 28 สิงหำคม 2544 บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ต้ังแต่วันท่ี 14 พฤศจิกำยน 
2544 เป็นต้นมำ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 250.02 ล้ำนบำท โดยมีจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 
333,333,333 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยสัดส่วนกำรถือหุ้น คือ  

 พนักงำนและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 51 

 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 17 

 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16 

 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16 
 บริษัทให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access )  
2. บริกำรครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Business solutions) 

ได้แก่ 
 บริกำร Internet Data Center (IDC) 
 บริกำร Cloud Service 
 บริกำร EDC Network Pool  
 บริกำร Software Services  
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โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 

รายละเอียดของรายได ้

งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม งบการเงนิรวม 

ปี 25561/ ปี 25551/ ปี 25541/ 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

1. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
(Access Business) 98.4 25.44 94.4 29.44 130.25 41.6 

2. บริกำรครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร (Business Solutions)2/ 280.5 72.56 207.0 64.56 171.45 54.76 

รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินกำร 378.9 98 301.4 94.0 301.7 96.37 

3. รำยได้อื่น3/ 7.7 2 19.2 6.0 11.37 3.63 

รำยได้รวม 386.6 100 320.6 100 313.07 100 

4. ส่วนแบ่งผลก ำไรในบรษิัทร่วม4/ 6.4 4.2 16 5 10.82 3.46 

 

หมายเหตุ :  
1/ งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมู
นิเคชั่น จ ำกัด 
2/ รำยได้จำกบริกำรครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(Business solutions) 
หมำยถึง รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
ได้แก่ รำยได้จำกบริกำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต(IDC) รำยได้บริกำร cloud services รำยได้บริกำร EDC 
Network Pool  รำยได้บริกำร software services  และรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
3/ รำยได้อ่ืน ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรำยได้อ่ืน  
4/ บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลก ำไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญร้อยละ 40 
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด 

 
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ 

4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
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(1 ) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
 บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส ำหรับธุรกิจด้วยควำมเร็วที่หลำกหลำย  มี
พื้นที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ได้ทั่วประเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตนี้สำมำรถเชื่อมต่อได้ผ่ำนทุกช่องทำงสื่อสำร ได้แก่ เชื่อมผ่ำนโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์  สำยวงจรเช่ำ (Leased Line) โครงข่ำย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ำยภำยใน
ส ำนักงำนบนอำคำรชั้นน ำใจกลำงกรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมเร็วต้ังแต่ 10  Mbps บนโครงข่ำย Fiber Optic 
ขนำด 10 Gbps.  บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเสถียรภำพสูง มีกำรบริหำร Bandwidth ให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนแบบ Real Time ได้ตลอดเวลำ 
พร้อมเจ้ำหน้ำทีท่ี่ปรึกษำด้ำนเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริกำรได้รับกำรยอมรับและเลือกใช้
งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของประเทศหลำยองค์กร  
 

 (2)  บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Solutions) 
(2.1)  บริการ Internet Data Center (IDC)  INET IDC เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนหรือ
องค์กรธุรกิจต่ำงๆ ที่ต้องกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet/Intranet  ทั้งที่เป็นเครือข่ำยสำธำรณะ 
(Public Network) และเครือข่ำยส่วนบุคคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น  

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

 Dedicated Server : กำรบริกำรให้เช่ำเซิร์ฟเวอร์ ส ำหรับองค์กรที่ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว        
พร้อมแผนเช่ำซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่หลำกหลำย 

 Co-Location : บริกำรแบบรับฝำกเซิร์ฟเวอร์ ส ำหรับองค์กรที่ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวน ำเครื่องที่มี
อยู่แล้วมำฝำกในพื้นที่ที่จัดไว้ 

 ศูนย์ IDC ของบริษัททั้ง  2  แห่ง  คือ ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ มี
กำรส ำรองระบบเครือข่ำยกันระหว่ำงกันอย่ำงสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet  
Ring ขนำด 10 Gbps.  พร้อมกับระบบรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล และมีบริกำรอ ำนวยควำม
สะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรชั้นน ำของประเทศต้ังแต่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ท ำธุรกรรมซื้อขำยหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำเยี่ยมชมจ ำนวน
มำก รวมถึงลูกค้ำผู้ใช้บริกำรจำกต่ำงประเทศที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย 
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(2.2)  บริการ Cloud Services เป็นบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ภำยใต้มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO27001 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

- Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นกำรให้บริกำรกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน IT เช่น 
Server, Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดกำรลงทุนทำงด้ำน IT  
- Platform as Service (PaaS) เป็นบริกำรที่ให้ผูใ้ช้บริกำรสำมำรถน ำ Application มำท ำงำนอยู่บน
ระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริกำรใช้ได้โดยไม่ต้องลงทุนทำงด้ำน Hardware และ Software เอง 
- Software as a Service (SaaS) จะเป็นกำรให้บริกำรทำงด้ำน Application เช่น  Email on Cloud,  
Antivirus เป็นต้น 

(2.3)  บริการ EDC Network Pool เป็นศูนย์กลำงระบบเครือข่ำยเครื่องรับช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อ
ธนำคำรกับร้ำนค้ำผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมหลำยรูปแบบ อำทิ โทรศัพท์พื้นฐำน โทรศัพทเ์คลื่อนที่ และ
อินเทอร์เน็ต  ท ำให้สำมำรถท ำธุรกรรมผ่ำนบัตรเครดิตได้อย่ำงปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื้นที่ทั่วไทย ในปี 2555 
บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ำกัด (TNS) ผู้น ำด้ำนกำรให้บริกำร
กำรช ำระเงินระดับโลก ให้บริกำร EDC network pool  เพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้รองรับรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ใหม่จำกองค์กรกำรเงินระดับสำกลที่ก ำหนดกฎเกณฑ์มำตรฐำน PCI DSS  ให้ทุกองค์กรที่เก็บรักษำ 
ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์  มีกำรดูแลเครือข่ำยและสร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบส ำรองข้อมูล (Backup 
Switching) ท่ีมีเสถียรภำพและควำมมั่นคงสำมำรถท ำงำนแทนระบบหลักได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง 

(2.4)  บริการ Software Services   เป็นบริกำร online application ส ำหรับลูกค้ำ เช่น ระบบรับสมัครงำน 
(online recruitment) บริกำร email services เป็นต้น   

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 กสท อนุมัติให้บริษัทด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำด ำเนินกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยมีสำระส ำคัญของสัญญำดังต่อไปนี้ 
ชื่อสัญญำ สัญญำด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (INTERNET) 
คู่สัญญำ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (กสท) 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (บริษัท)  
วันท่ีท ำสัญญำ 9 ตุลำคม 2540 
สรุปสำระส ำคัญของสัญญำ 
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

- กสท อนุมัติให้บรษิัทด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริกำรท่ีติดตัง้เครื่อง
อุปกรณ์ในประเทศไทย ตำมเงื่อนไขในสัญญำ ตลอดจนกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำส่ัง และนโยบำยของ กสท 
- บริษัทต้องไม่ด ำเนินกำรให้บริกำรหรือกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรแข่งขันกับกจิกรรม
หรือบริกำรหลักของกสท ซึง่ได้แก่ บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ กำรจดัหำและกำรจดั
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โครงข่ำยทีใ่ชใ้นกำรส่ือสำรในและระหว่ำงประเทศ และกจิกรรมบริกำรอื่นที่ กสท 
ก ำหนดให้เป็นกจิกรรมบริกำรหลักของ กสท ทั้งนี้ กสท เป็นผู้วินิจฉัยว่ำกจิกรรมหรือ
บริกำรใดเป็นกจิกรรมบริกำรหลักของ กสท และให้ค ำวินจิฉัยของ กสท ดังกล่ำวถือเป็น
ที่สุด 

ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร กสท ยินยอมให้บรษิัทเป็นผู้ด ำเนนิกำรให้บริกำรตำมสัญญำนีจ้นกว่ำคณะรัฐมนตรีจะมี
มติใหเ้ลิกบริษัท โดยเริ่มนับตัง้แต่วันแรกทีเ่ปิดให้บรกิำร  

 

สิทธิใบอนุญาตการให้บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.)  ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำย
โทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอ่ืนๆ)  ได้รับใบอนุญำตต้ังแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้รับกำรต่ออำยุ
จนถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562  โดยได้อธิบำยรำยละเอียดขอบเขตบริกำรไว้ในหัวข้อที่ 5 เรื่อง ทรัพย์สินที่ใช้
ในกำรประกอบธุรกิจข้อ 5.3 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 
กิจกรรมเพื่อสังคม 

ด้านสังคม 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน

ของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนในเด็กและเยำวชน บริษัทด ำเนินกำรสนับสนุนกำรใช้อินเทอร์เน็ต
อย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ด้วยให้กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย 
(www.inetfoundation.or.th) อย่ำงต่อเนื่องมำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ในกำรด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรน ำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตมำใช้เป็นสื่อกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะใน
ชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับควำม
เป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น  
 นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตพัฒนำไทย จัดกิจกรรม “ปลูกใจ ปลูกป่ำ ปลูกต้นกล้ำควำมดี ปลูกป่ำชำยเลนที่จังหวัด
สมุทรสำคร นอกจำกน้ีได้บริจำคกำงเกงแก้วให้แก่ทีมอำสำดุสิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ ำท่วมที่
จังหวัดปรำจีนบุรี 
 
 
 

http://www.inetfoundation.or.th/
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ด้านการศึกษา 
บริษัทได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำสถำบันต่ำงๆ และองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชม INET Data 

Center หรือบริกำรศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ส ำคัญของกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของบริษัท โดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจเข้ำมำ
ศึกษำดูงำนของบริษัท อำท ิตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม และ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ฯลฯ 
 

มาตรฐานระดับสากล ISO 9001: 2008 และ ISO:IEC 27001 : 2005 
 บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล ISO 9001:2008 มำอย่ำงต่อเนื่อง  มี
ขอบเขตกำรรับรองคุณภำพฯ ครอบคลุมบริกำร Corporate Node, MetroLAN และ Data Center ตอบสนอง
เจตนำรมณ์ มุ่งมั่นพัฒนำและเสริมศักยภำพบริกำรท่ีดีที่สุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่ลูกค้ำ 
 นอกจำกนี้ในปี 2556 บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 
27001 : 2005  ท่ีศูนย์ข้อมูลที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ รวมทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 : 2005 ส ำหรับบริกำรคลำวด์สำธำรณะเป็นรำยแรกของประเทศไทย 
ครอบคลุมบริกำรที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำงเวอร์  

ในปี 2557 บริษัทมีแผนขอรับรองมำตรฐำนด้ำนบริกำร ISO20000 ส ำหรับ cloud service  และ
มำตรฐำน ISO22301 Business Continuity 
 
4.2  การตลาดและสภาวะการแข่งขัน 

4.2.1 กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ 
 ทิศทางธุรกิจ 
 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจที่ก ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้

บรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวในกำรเป็นธุรกิจให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตชั้นน ำ  อย่ำงไรก็ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนสภำพแวดล้อม  เทคโนโลยีในตลำดและกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้น  ได้ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัท ท ำให้บริษัทได้ปรับแนวทำงกำรให้บริกำรไปเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
ICT ( infrastructure service provider)   ปรับกระบวนกำรด ำเนินงำนให้มีควำมคล่องตัว  เพื่อให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนท่ีสำมำรถแข่งขันในตลำดได้ และเพื่อเตรียมควำมพร้อม
ส ำหรับกำรเติบโตและกำรสร้ำงองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนส ำหรับกำรแข่งขันในระยะถัดไป 

บริษัทได้ท ำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมและกำรแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร
ทั้งภำยในและภำยนอกแล้ว  ได้ก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่เข้มข้น
และกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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 กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 
กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจที่จะน ำมำใช้เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้  
1. เน้นกำรให้บริกำร cloud โดยเฉพำะ server, storage ในกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ที่ให้ควำมส ำคัญ

กับคุณภำพกำรให้บริกำร เช่นกลุ่มสถำบันกำรเงิน  กลุ่มบริษัทขนำดใหญ่ 
2. ร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Internet broadband (FTTX)  
 

4.2.2 ภาวะการแข่งขัน 
ภาวะอุตสาหกรรมธุรกิจการให้บริการไอซีที 

ภำวะเศรษฐกิจช่วงปี 2556 – 2557 อยู่ในช่วงชะลอตัว จำกข้อมูลของสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ประเมินว่ำเศรษฐกิจไทยปี 2557 จะขยำยตัวที่ระดับ 4-5% โดยมีปัจจัยหลักที่สนับสนุนได้คือ
กำรส่งออก ประกอบกำรค่ำเงินบำทที่อ่อนตัวลง  ส ำหรับกำรบริโภคเอกชน จะขยำยตัว 2.7% เพิ่มจำกปี 
2556 ที่ขยำยตัวเพียง 0.8%  แต่ก็ไม่สำมำรถกระตุ้นได้มำก เพรำะประชำชนมีก ำลังซื้อลดลง อย่ำงไรก็ตำม 
เนื่องจำกบริกำร infrastructure ของบริษัท เป็นส่วนที่จะช่วยองค์กรลดค่ำใช้จ่ำย เปลี่ยนกำรลงทุนด้วย
จ ำนวนเงินสูง เป็นกำรเช่ำใช้รำยเดือน ท ำให้สำมำรถด ำเนินธุรกิจไปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ ำลง จึงเป็นโอกำสที่จะ
น ำเสนอบริกำรต่ำงๆในภำคเอกชนในปี 2557 

จำกสถำนกำรณ์ภัยพิบัติอันไม่คำดฝัน ทั้งจำกภัยธรรมชำติและกำรเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำน
มำ และมีโอกำสจะเกิดอีกในอนำคต ท ำให้องค์กรต่ำงๆมีควำมต่ืนตัวเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ธุรกิจ
สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Management) โดยเฉพำะระบบ IT และข้อมูล
ส ำคัญ ท ำให้บริษัทมีโอกำสที่จะน ำเสนอบริกำร DR site (Disaster Recovery Site) และบริกำร BCP บน
ศูนย ์IDC ที่ได้มำตรฐำนของบริษัท 

แนวโน้มเทคโนโลยีของโลกเข้ำสู่กำรใช้ mobile Internet  ด้วย mobile device, mobile 
applications รวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจำกกำรประมูล 3G  และจะประมูล 4G-LTE  ในอนำคตอันใกล้ 
ส่งผลให้ จ ำนวน subscribers ที่ใช้ mobile data  จะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรส ำรวจตลำดของเนคเทค 
คำดว่ำสัดส่วน smart phone จะคิดเป็น 78%  ของโทรศัพท์ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ฝั่ง supply คือผู้ให้บริกำร 
application, e commerce, content ต่ำงๆ ต้องปรับตัวเข้ำสู่กำรให้บริกำร on cloud อยู่บนศูนย ์IDC ที่มี
เครือข่ำยเชื่อมต่อขนำดใหญ่ที่มีเสถียรภำพ อันเป็นโอกำสของบริษัทที่จะให้บริกำร infrastructure as a 
service ให้กับตลำดกลุ่มนี้ 
 จำกกำรประมูลดิจิตอลทีวีและกำรให้บริกำร IPTV ที่เติบโตรับกับเทคโนโลยี broadband ที่พัฒนำ
มำกจนสำมำรถส่งข้อมูลได้สูงมำกเป็น Gbps  และ life style ที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ ท ำให้เกิดควำม
ต้องกำรบริโภค Internet  ถึงบ้ำนด้วยควำมเร็วสูง มีเสถียรภำพ ด้วยเทคโนโลยี FTTX (Fiber To The X) 
บริษัทเล็งเห็นโอกำสที่จะให้บริกำรอินเทอร์เน็ตร่วมกับพันธมิตรผ่ำนเครือข่ำยควำมเร็วสูงไปยังที่อยู่อำศัยใน
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ตลำด mass โดยอำศัยจุดแข็งของบริษัทที่มีประสบกำรณ์ ควำมช ำนำญในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมำอย่ำง
ยำวนำน           

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพื่อบรรลุเป้ำหมำยบริษัทที่วำงไว้ จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้    

 ใช้แนวทำง Customer Centric  เพื่อน ำเสนอขำยบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ 

 เน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ เชื่อถือได้ จำกทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ ภำยใต้รำคำที่แข่งขันได้ 
 ร่วมมือกับพันธมิตรร่วมให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ 

 ปรับกลยุทธ์กำรท ำธุรกิจ มุ่งเน้นให้บริกำรคุณภำพ สร้ำงผลก ำไรให้กับองค์กร มีโอกำสขยำยบริกำร
เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกำรท ำธุรกิจของลูกค้ำ มำกกว่ำลูกค้ำรำยย่อย 
 

การท าตลาดในปีที่ผ่านมา และช่องทางการจ าหน่าย 
 ในปี 2556 บริษัทท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง น ำเสนอบริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำและบริกำรของบริษัทสำมำรถช่วยลูกค้ำท ำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ
ท ำได้กำรขำยผ่ำนพนักงำนขำยของบริษัท 

เปรียบเทียบคู่แข่งขันในภาพรวม 
- ตลำด Internet access และกำรให้บริกำรเฉพำะกำรเชื่อมต่อ network เป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง

มำก เนื่องจำกผู้ใช้มองว่ำไม่มีควำมแตกต่ำง สำมำรถเปลี่ยนไปใช้รำยใหม่ได้อย่ำงง่ำย ผู้ที่มีควำม
ได้เปรียบมำกคือ network provider ที่มีโครงข่ำยเอง ท ำให้สำมำรถท ำต้นทุนที่ต่ ำได้  กลยุทธ์คือกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุนให้ต่ ำที่สุด และกำรน ำบริกำร access เป็นหนึ่งใน solution ที่ให้บริกำรลูกค้ำ  

- ตลำด IDC บริษัทมุ่งเน้นให้บริกำรในกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรศูนย์ IDC ที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน ISO 
27001  Data Center management  สำมำรถประหยัดพลังงำน ท ำให้อำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ยืน
ยำว ต้ังอยู่บนเครือข่ำยขนำดใหญ่ มีเสถียรภำพ ซึ่งมีผู้ให้บริกำรน้อยรำย  บริษัทมีข้อได้เปรียบเนื่องจำกมี
ศูนย ์IDC ที่ได้มำตรฐำนสูง 2 แห่ง พร้อมให้บริกำรทันที ท ำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทันที   

- ตลำดกำรให้บริกำร cloud computing  กระแสของ cloud ได้เริ่มในต่ำงประเทศมำกว่ำ 5 ปีแล้ว แต่
ในประเทศไทย เริ่มมีกำรให้บริกำร cloud  อย่ำงจริงจังประมำณปี 2555  โดยบริษัทจัดเป็นผู้บุกเบิกใน
กำรให้บริกำร public cloud รำยแรกๆของประเทศ โดยเฉพำะเป็นบริกำรด้วย platform ที่มีคุณภำพสูง 
บริกำรมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง  ตลำดที่บริษัทมุ่งเน้นคือกำรให้บริกำร cloud ที่ได้มำตรฐำน ผ่ำนกำร
รับรองคุณภำพกำรบริกำร ISO 20000 cloud service และอยู่บนศูนย์ IDC ที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยสำรสนเทศ ISO/IEC 27001  
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จ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพ
และศักยภาพในการแข่งขัน 
 ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัท มีบริกำรท่ีได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรอินเทอร์เน็ตจำก กสทช 
จัดว่ำเป็นคู่แข่งขันของบริษัท โดยบริษัทจัดว่ำเป็นบริษัทขนำดกลำงในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภำพ
เพียงพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ 

5. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

 5.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2556 

ลักษณะส าคัญของทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ* (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์

อุปกรณ์เครือขำ่ย 366 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

คอมพิวเตอร ์ 10 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

 หมายเหตุ : *รำคำทุน 
     
    5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีส าคัญในการประกอบธุรกิจ 
 

รายชื่อโดเมน 
(Domain Name) 

หน่วยงำนท่ีรับจดชื่อโดเมน วันท่ีจดชื่อโดเมน วันท่ีหมดอำย ุ

INET – TH.COM บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั  6  มิถุนำยน 2540  5 มิถุนำยน 2559 

INET – TH.NET บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 14 มกรำคม 2538 13 มกรำคม 2559 

THAI.COM บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 25 พฤษภำคม 2538  24 พฤษภำคม 2559 

THAI.NET บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 22 เมษำยน 2538  23 เมษำยน 2559 

INET.CO.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 17 มกรำคม 2543 16 มกรำคม 2559 

INET.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2544 1 พฤษภำคม 2559 

INET – TH.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2544 1 พฤษภำคม 2559 

INTER.NET.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 17 มกรำคม 2543 16 มกรำคม 2559 

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2559 

INTERNET-THAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2559 
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    หมายเหตุ  :  กรณีที่ชื่อโดเมนใดหมดอำยุลง  บริษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม 
 
5.3  นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทท่ีเกี่ยวข้อง 

5.3.1  บริษัทได้จัดต้ังบริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด เป็นบริษัทย่อย  มีทุนจดทะเบียน 10 
ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นจ ำนวนร้อยละ 
99.99  มีวัตถุประสงค์เพื่อด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตซึ่งหมำยถึงกำรให้บริกำรกำรเข้ำถึงเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยท่ัวโลกและมีกำรสื่อสำร
ข้อมูลโดยใช้มำตรฐำนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลร่วมกัน รวมทั้งบริกำรอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริกำร 
 รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยนำม
ดังต่อไปนี้ 
 1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  ประธำนกรรมกำร 

 2. นำยทรงศักด์ิ ทนุบ ำรุงสำสน์  กรรมกำร 
 3. นำงสำวพรทิพย์ วชิรำงกูร  กรรมกำร 
 

5.3.2   บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด ประกอบธุรกิจอีโลจิสติกส์ จัดท ำและพัฒนำ
ระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร  

บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 90 ล้ำนบำท เรียกช ำระแล้ว 90 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้น
สำมัญสัดส่วนร้อยละ 40  ของทุนจดทะเบียน  คิดเป็นมูลค่ำร่วมลงทุน 36 ล้ำนบำท โดยบริษัทคำดหวังว่ำ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรลงทุนคือ จะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมหลำยหลำยในกำรบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น และสำมำรถให้บริกำรด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบวงจรเพื่อรองรับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจ  
 บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด มีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมกำร 
2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
6.   ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็น
คดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญและเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบ
ธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยละเอียดดังนี้ 
        1. ข้อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ าประกัน 

 ตำมที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้ให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงิน โดยมีบุคคลค้ ำ
ประกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของบริษัท โดยตกลงช ำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำ
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ร้อยละ 7 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนพฤษภำคม 2550  ต่อมำเนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวผิดนัดช ำระหนี้และ
ไอเน็ตได้ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมเงื่อนไขของสัญญำจนถึงที่สุดแล้ว แต่บริษัทดังกล่ำวกลับเพิกเฉย
มิได้ช ำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยแก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ตำมสัญญำแต่อย่ำงใด  
          บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) จึงได้ฟ้องร้องด ำเนินคดีกับบริษัทดังกล่ำวและผู้ค้ ำ
ประกัน ต่อศำลแพ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2550 เรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่ำเสียหำยตำมกฎหมำย 
ปัจจุบันศำลชั้นต้นได้มีค ำพิพำกษำแล้ว แต่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) มีควำมคิดเห็น
แย้งในหลำยประเด็นจึงได้ด ำเนินกำรยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำศำลชั้นต้น ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยเมื่อ
วันที่ 26 มกรำคม 2552 
 ปัจจุบันศำลอุทธรณ์ได้มีพิพำกษำกลับให้จ ำเลยทั้งสองร่วมกันช ำระเงินจ ำนวน 21,722,142.52 บำท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 พฤษภำคม 2550) 
เป็นต้นไปจนกว่ำจะช ำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จ ำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลแทนโจทก์ 
โดยก ำหนดค่ำทนำยควำมรวม 10,000 บำท ซึ่งจ ำเลยทั้งสองได้ใช้สิทธิยื่นฎีกำค ำพิพำกษำต่อศำลฎีกำ 
ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ 
  
        2. ข้อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จ ากัด 

 คดีนี้บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท 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 อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำเลย มิได้กระท ำละเมิดหรือเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำในสัญญำร่วมให้บริกำรอันเป็นกำร
กระท ำให้บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด โจทก์ ได้รับควำมเสียหำยตำมค ำฟ้องแต่ประกำรใด  
 โจทก์ (บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด) ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ และปัจจุบันศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำ
ยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น และไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดยื่นฎีกำค ำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด 

 
7. โครงสร้างเงินทุน 
 7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท 
  ทุนจดทะเบียน : 333,333,333 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 333,333,333 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่
ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท 
  ทุนที่ออกและช าระแล้ว : 250,020,799 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 250,020,799 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 
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 7.2  ผู้ถือหุ้น 

 ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)  
 ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง
ส ำหรับกำรออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) จ ำนวน 7,550,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.20 ของทุนช ำระแล้ว ผู้ถือ NVDR จะไม่มี
สิทธิออกเสียงในกำรประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำมติเกี่ยวกับกำรเพิกถอน        
หลักทรัพย์อ้ำงอิงจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรก  
 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน
ครั้งล่ำสุด ปรำกฏดังน้ี 
ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล จ ำนวนหุ้น %ของจ ำนวนหุ้นทั้งหมด 

1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 42,500,000 17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 40,000,000 16.00 
3 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 40,000,000 16.00 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 7,550,500 3.02 
5 นำยธวัชชัย ตันติพจน์ 4,876,000 1.95 
6 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 3,600,000 1.44 
7 นำงอรพรรณ มำยะกำร 3,400,000 1.36 
8 นำยธนบดี ฮุ่นตระกูล 3,000,000 1.20 
9 นำยเจริญ ศศิลักษณำนุกุล 2,989,200 1.20 
10 นำยพรชัย คูวิวัฒนชัย 2,591,400 1.04 

 

ที่มา : รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557  จดัท ำโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์   
(ประเทศไทย) จ ำกัด 
 

 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภำษี
หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด โดยขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจและโครงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัท 
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8. การจัดการ 
8.1 โครงสร้างการจัดการ  

 

 
 

 

บริษัทมีคณะกรรมกำรทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย  

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 11 ท่ำน ที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่  ฉบับลง
วันที่ 22 มีนำคม 2543 ทุกประกำร ดังนี้ 
 (1) ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์  ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร  
 (2) ดร.ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล  กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ 

กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร  
ผู้จัดกำร 

 (3)   ดร.มนต์ชัย หนูสง 1 กรรมกำร  

 (4) นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร2 กรรมกำร 
 (5) นำงสำวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ์  กรรมกำร และกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     ของกรรมกำรผู้จัดกำร  
 (6) นำยอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์  กรรมกำร 
 (7) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ  จันทร์ฉำย  กรรมกำรอิสระ และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 (8) นำยอรัญ  เพิ่มพิบูลย์  กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ 
    ก ำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ 
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 (9) นำงสำวนฤมล  วังศธรธนคุณ3  กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    และกรรมกำรตรวจสอบ 

 (10) นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสรรหำและ 
     ก ำหนดค่ำตอบแทน  

(11) นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และรักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท  

 หมายเหตุ :  
 1. ดร.มนต์ชัย หนูสง ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรแทนนำยสมศักด์ิ มหำวิริโย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 
2556 
          2. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร  ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรแทนนำยก ำธร ไวทยกุล เมื่อวันที่  4 
พฤศจิกำยน 2556  

 3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ  ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 
2556  

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย  "นายไพรัช  ธัชยพงษ์ หรือ นายทวีศักดิ์ 
กออนันตกูล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นายมนต์ชัย หนูสง นางปรียา ด่านชัยวิจิตร   
นางสาวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ์  นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
ส าคัญของบริษัท"  หรือ "นายมนต์ชัย หนูสง หรือ นางปรียา ด่านชัยวิจิตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน 
และประทับตราส าคัญของบริษัท"     

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  

 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่
ประชุมของผู้ถือหุ้น 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  
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7. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดชอบใน
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ
อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ประโยชน์ของผู้อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

8. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำบริษัทท ำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด าเนินการ 

1. เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎ 

ระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน 

3. กำรซื้อขำยสินทรัพย์ส ำคัญ ซึ่งมีมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น         
ทั้งนี้ ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 ทั้งนี้  บริษัทได้มีกำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy)  
 นอกจำกนี้ บริษัทรวมทั้งได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงสนับสนุนให้
กรรมกำรบริษัททั้ง 11 ท่ำน เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  และหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP)  ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors) เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ตำม Fiduciary Duties และหลักกำร
ก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  (โปรดดูข้อมูลกำรอบรมของกรรมกำรแต่ละท่ำนในเอกสำรแนบ 1) 

คณะกรรมการบริหาร 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที ่23 ธันวำคม 2553  
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อท ำหน้ำที่วำงนโยบำยหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร 
กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 (1) ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ ประธำน 
 (2) ดร.ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล รองประธำน 
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 (3) นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร กรรมกำร 
 (4) นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำงนโยบำยหรือกลยุทธ์ นอกจำกน้ียังสนับสนุนในกำรดูแล

กำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินและ
กลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้ 

2. พิจำรณำงบประมำณประจ ำปีของบริษัทก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ 

3. พิจำรณำกำรเริ่มด ำเนินธุรกิจใหม่ๆของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทก่อนน ำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

4. พิจำรณำและอนุมัติกำรลงทุนด ำเนินโครงกำรซื้อขำยอุปกรณ์ส ำนักงำนกำรก่อสร้ำงกำรซ่อมแซม 
และกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักงำน ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน 30 ล้ำนบำท  

5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว 
 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีก ำหนดวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับกำร
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551  
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพิ่มมูลค่ำให้
องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น 
ปรับปรุงหน้ำที่และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำรระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 3 ท่ำน (กรรมกำรท้ัง 3 ท่ำน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน) ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 (1) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ  จันทร์ฉำย  ประธำน 
 (2) นำยอรัญ  เพิ่มพิบูลย์   กรรมกำร 
 (3) นำยชวลิต  อัตถศำสตร์1   กรรมกำร 
 (4) นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ2  กรรมกำร 
 (5) นำงสำวศรำพร วำทะสัตย์     เลขำนุกำร 

 
 



                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

หน้ำที่ 25 
 

หมำยเหตุ : 
1. นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม  2556 

       2. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 
 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดย
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ง
รำยไตรมำสและประจ ำปี 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระ 
และควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำสอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

6. จัดท ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
เสนอเป็นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใด
เมื่อเห็นว่ำจ ำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 

8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 



                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

หน้ำที่ 26 
 

9. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2552  มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  เพื่อท ำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอ่ืนๆ เพื่อช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุม
ภำยในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุด
อ่ืนๆ และกรรมกำรผู้จัดกำร  
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 2 ท่ำน ดังรำยชื่อ
ต่อไปนี ้
 (1) นำยอรัญ  เพิ่มพิบูลย์  ประธำน 
 (2) นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร         กรรมกำร 
 (3) นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ 1            กรรมกำร 
 (4) นำยยศไกร รุจิพงษ์วำที  เลขำนุกำร 

หมำยเหตุ : 
1. นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556 

 อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทำง วิธีกำร และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

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

3. พิจำรณำสรรหำผู้จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรก ำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ หรือกรรมกำรอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
ให้มีคณะกรรมกำรนั้นๆ ข้ึน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

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

5. ปฏิบัติงำนอ่ืนที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2553    
มีมติแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง  เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้ง
ปัจจัยภำยในและภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 (1) นำงสำวนฤมล  วังศธรธนคุณ ประธำน 
 (2) ดร.ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล  กรรมกำร 
 (3) นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน  กรรมกำร 
 (4) นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์ 1 รักษำกำรเลขำนุกำร 

หมำยเหตุ : 
 1. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์ รักษำกำรเลขำนุกำรแทนนำยภัทร์ นำยหอสิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 31 
ธันวำคม 2555 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
1. พิจำรณำนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Framework) เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำร

บริษัท 
2. ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้ และประเมินควำมเสี่ยง 
4. ประเมิน และอนุมัติแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
5. รำยงำนต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อทรำบเป็นประจ ำ

ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำโดยเร็วที่สุด 

6. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
7. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที ่23 ธันวำคม 2553  มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ทุก 6 เดือน  
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีจ ำนวน 2 
ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 (1) ดร.ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล   ที่ปรึกษำ 
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 (2) นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ 1 ประธำน 
 (3) นำงสำวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ์  กรรมกำร 
 (4) นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย 2   กรรมกำร 
 (5) นำยยศไกร รุจิพงษ์วำที   เลขำนุกำร 
 หมำยเหตุ : 

1. นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ ประธำน ลำออกเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556 
2. นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย กรรมกำร ลำออกเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2556  

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วให้แก่

กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ 
3. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน 
4. แจ้งผลกำรประเมินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ 

 

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ  
 คณะกรรมกำรที่เป็นอิสระมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทจด
ทะเบียนกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอ่ืนซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกน้ี บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน   
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 
 (1) นำยอรัญ  เพิ่มพิบูลย์   กรรมกำรอิสระ 
 (2) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ  จันทร์ฉำย  กรรมกำรอิสระ 
 (3) นำงสำวนฤมล  วังศธรธนคุณ  กรรมกำรอิสระ 

(4) นำยสหัส ตรีทิพยบุตร   กรรมกำรอิสระ 
หมำยเหตุ :  
1. นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ ลำออกเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556    
2. นำงสำววิลำวรรณ  วนดุรงค์วรรณ  ลำออกเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556 
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รำยละเอียดประวัติของกรรมกำรท่ีเป็นอิสระแต่ละท่ำนตำมเอกสำรแนบ  

เลขานุการบริษัท 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 
กุมภำพันธ์ 2556  มีมติแต่งต้ังนำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร  ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทแทนนำยภัทร์ หอสิริ ซึ่งลำออกจำต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่จัดกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น  รวมทั้งจัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร  
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น  รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด และดูแลให้
บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง  

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2556 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำและมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจ ำเป็น     
โดยมีกำรก ำหนดวำระชัดเจนไว้ล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำ ประธำน
กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวำระกำรประชุมโดย
พิจำรณำให้มั่นใจว่ำเรื่องที่ส ำคัญจะได้น ำเข้ำสู่วำระกำรประชุม  นอกจำกนี้  กรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็น
อิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดท ำหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน 
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จัดให้มี
กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
ประธำนกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง คณะกรรมกำรบริหำร มีกำร
ประชุมท้ังสิ้น 10 ครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมทั้งสิ้น 14* ครั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน มีกำรประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมทั้งสิ้น 6* ครั้ง และ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครัง้ รำยละเอียดกำร
เข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทมี ดังนี้ 
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รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

การประชุม       
คณะกรรมการ 

การประชุม       
คณะกรรมการ

บริหาร 

การประชุม      
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

การประชุม      
คณะกรรมการสรร
หาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

การประชุม      
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน
ของกรรมการ 
ผู้จัดการ 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 11 คร้ัง) 

การเข้าร่วม
ประชุม      

(รวม 10 คร้ัง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 14* คร้ัง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 6 คร้ัง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 6* คร้ัง) 

การเข้าร่วม
ประชุม  

(รวม 5 คร้ัง) 

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

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

3.นำยสมศกัดิ์ มหำวิริโย 1 7/7     3/5 

4.นำยก ำธร ไวทยกุล 2 8/8      

5.ดร.มนต์ชยั หนูสง 3 3/3      

6.นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร 4 2/2      

7.นำงสำวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ์  8/11     5/5 

8.นำยอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์  10/11      

9.ศ.กิตตคิุณ ดร.อัจฉรำ  จันทร์ฉำย  10/11  14/14    

10.นำยอรัญ  เพิ่มพิบูลย์  10/11  14/14 6/6   

11.นำยชวลิต  อัตถศำสตร์5   6/8  8/9 6/6   

12.นำงสำววิลำวรรณ  
วนดุรงค์วรรณ 6  

7/8     5/5 

13.นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคุณ  10/11  1/1  6/6  

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

15.นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน  11/11 10/10   6/6  

 

* เป็นกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรตรวจสอบจ ำนวน 2 ครั้ง 
หมำยเหตุ : 
  1. นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556  
  2. ดร.ก ำธร ไวทยกุล ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2556 
  3. ดร.มนต์ชัย หนูสง เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยสมศักด์ิ มหำวิริโย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556  
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  4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยก ำธร ไวทยกุล เมื่อวนัที่ 4 พฤศจิกำยน 
2556 

  5. นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลำคม 2556 
  6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ ลำออก มีผลต้ังแต่วันที่ 9 ตุลำคม 2556 

กรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2556 มีมติแต่งต้ังนำงมรกต     
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 ำนิติ
กรรม สัญญำ ข้อตกลง เอกสำร และหลักฐำนใดๆ ที่บริษัทท ำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด  ๆพร้อมทั้งมีกำรก ำหนด
วงเงินส ำหรับกำรจัดหำวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี ้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบ
อ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำร ซึ่งผู้รับมอบอ ำนำจหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอ ำนำจ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนกับบริษัท 
 

การสืบทอดต าแหน่ง 
 เนื่องจำกบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นในกำรสรรหำและแต่งต้ังต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกรรมกำร
ผู้จัดกำรจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยดังกล่ำว มีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงชัดเจน และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ำง 
 
ผู้บริหารบริษัท 
  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 ผู้บริหำรบริษัท มีจ ำนวน 4 ท่ำน  ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

(1) นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน  กรรมกำรผู้จัดกำร     
(2) นำยวัลล์ชัย  เวชชีวะด ำรงค์     รองกรรมกำรผู้จัดกำร  
(3) นำยศักด์ินนท์ กังสัมฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
(4) นำงสำวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

8.2 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 
 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรดังนี้ 
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท  ตำมข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมกำร
บริษัทไม่น้อยกว่ำ 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำก่ึงหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเป็น
กรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  โดย
ข้อบังคับบริษัทก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือ 
3. หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียง

ให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรท่ีพึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษัท
อำจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ  และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทน  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( ¾ ) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู ่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2  เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลอือยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน  
 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (¾) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น 

 องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ัง   
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริษัทเป็น         
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแต่งต้ังจำกกรรมกำรบริษัท 
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยแต่งตั้ง
จำกกรรมกำรบริษัท 

 กรรมการท่ีเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจำกส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน และตัวแทน
จำก บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน    

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท รวม 14 ท่ำน ใน
วงเงินไม่เกิน 5.50 ล้ำนบำท แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุม
และค่ำตอบแทนอ่ืน ซึ่งในปี 2556 บรษิัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำร
บริษัท และ  คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด และค่ำตอบแทนอ่ืน รวมทั้งสิ้น 5.50 ล้ำนบำท 
 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรรวม 4 ท่ำน เท่ำกับ 9.2 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือนและค่ำตอบแทนอ่ืนๆ 
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ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2556 

รายชื่อคณะกรรมการ / ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน          
ในรูปเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการบริษัท 
(บาท) ต่อป ี

ค่าตอบแทน          
ในรูปเบี้ยประชุม 
คณะกรรมการชุดย่อย
(บาท) ต่อป ี

1.  ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ ์ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร 250,000 125,000 
2.  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  

รองประธำนกรรมกำรบริหำร / ที่ปรึกษำกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

180,000 170,000 

3. นำยสมศกัดิ์ มหำวิริโย 1 

 
กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

140,000 30,000 

4. ดร.ก ำธร ไวทยกุล 2 กรรมกำร  160,000 - 
5. นำงสำวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธิ ์ กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

ของกรรมกำรผู้จัดกำร 
200,000 50,000 

6. นำยอนิรุทธ์  หิรัญรักษ ์ กรรมกำร  160,000 - 
7. ดร.มนต์ชัย หนูสง 3 กรรมกำร  60,000 - 
8. นำงปรียำ ด่ำนชัยวจิิตร4 กรรมกำร  40,000 - 
9. ศ.กิตติคณุ ดร. อัจฉรำ   
จันทร์ฉำย 

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 200,000 175,000 

10. นำยอรัญ  เพิม่พิบูลย ์ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ 

200,000 215,000 

11.นำยชวลิต  อัตถศำสตร ์5 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /  
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

200,000 140,000 

12. นำงสำววิลำวรรณ  
วนดุรงค์วรรณ 6 

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

140,000 50,000 

13. นำงสำวนฤมล  วังศธรธนคณุ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง / กรรมกำรตรวจสอบ 

200,000 85,000 

14.  นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร 

200,000 140,000 

15. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /  
กรรมกำรบริหำร 

220,000 160,000 

หมำยเหตุ : 
1. นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556  
2. ดร.ก ำธร ไวทยกุล ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2556 
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3. ดร.มนต์ชัย หนูสง เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยสมศักด์ิ มหำวิริโย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556  
4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยก ำธร ไวทยกุล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2556 
5. นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ ลำออก มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 
6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 

 
8.4 รายงานการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 

 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์และ
ควำมโปร่งใสในข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ และยึดมั่นในคุณค่ำหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทได้ยึด
มั่นในข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยใต้นโยบำยเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 
 เพื่อให้มีกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้น ำแนวทำง    
กำรบริหำรงำนด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยของบริษัทเพื่อให้เป็น
กลไกส ำคัญที่ผลักดันให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว และติดตำม ก ำกับดูแล 
ปรับปรุง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริหำรจำกผู้บริหำรระดับสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร อันจะส่งผลให้
รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่    
ต้ังเป้ำหมำยไว้ 

ในป ี2556 บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ก ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในกำรรับ
สำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจสิทธใินกำรได้รับใบหุ้นและ
สิทธิในกำรโอนหุ้น 
 1.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทอย่ำงมี
คุณภำพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลำ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และที่
ส ำคัญคือกำรเข้ำถึงผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 ในปี 2556 บริษัทได้ท ำกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำร
เปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยน ำส่งเอกสำรต่อ
ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งรำยงำนผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ 
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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 ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรับเงินปันผล (Record 
Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น 
แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี กำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เป็นต้น 
 แต่เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้จัดท ำและน ำส่งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี 2555 (แบบ 
56-1) ฉบับที่ถูกต้องครบถ้วนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด ส่งผลให้
คณะกรรมกำรเปรียบเทียบที่รมว.กระทรวงกำรคลังแต่งต้ังตำมมำตรำ  317 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ ได้
พิจำรณำเปรียบเทียบปรับบริษัท ในควำมผิดปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรำ 56(4) และ 199  แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ เป็น
จ ำนวนเงิน 90,900 บำท  
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรปฏิบัติและกำรกระท ำใดๆ ที่
จะต้องไม่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่ำนั้นบริษัทได้พยำยำม
ที่จะจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสำธำรณชน เพื่อให้สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) เผยแพร่
ข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล และ
ง่ำยต่อกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงบริษัท 

 1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับต้ังแต่วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนกำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่ำเทียมกันทุก
รำย คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรจะได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท มีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำย
บริหำร  บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคู่มือ AGM Checklist 
ที่จัดท ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และส ำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมกำร
บริษัทและฝ่ำยบริหำรถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรมและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  
 ในปี 2556 บริษัทได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556” ใน
วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษำยน 2556 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุม INET Hall ชั้นไอที อำคำรไทยซัมมิท ทำว
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เวอร์  เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีระบบขนส่ง
มวลชนที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้ในกำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับกำรประชุมไว้อย่ำงครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและกำรนับคะแนนเสียงท ำให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็ว และกำรนับคะแนนเสียงอย่ำงแม่นย ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 บริษัทเปิดให้มีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมต้ังแต่เวลำ 7.00  น. ก่อนเวลำเริ่มประชุมเป็นเวลำ 
2  ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทำงมำภำยหลังสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงเวลำเลิก
ประชุม ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556  เมื่อเริ่มกำรประชุมปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จ ำนวน 24 รำย และมีผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมแทน จ ำนวน 18 รำย รวมทั้งสิ้น 
42  รำย นับจ ำนวนหุ้นได ้87,251,902 หุ้น จำกจ ำนวนหุ้นท้ังหมดที่จ ำหน่ำยและเรียกช ำระเต็มมูลค่ำแล้วของ
บริษัทจ ำนวน 250,020,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.90  ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และมีจ ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3  ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้
ท้ังหมดของบริษัท ถือเป็นครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท ส ำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำร
แสดงตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมำยให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตำมขั้นตอนที่พึง
ปฏิบัติ และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
 ในกำรประชุมครำวดังกล่ำวมีกรรมกำรของบริษัท ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะพร้อมฝ่ำย
บริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมในกำรประชุมครบทุกท่ำน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถำมในรำยละเอียดแก่ที่ประชุม      

  1.2.1 ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอและทันเวลำ กล่ำวคือ หลังจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556  
บริษัทได้แจ้งก ำหนดวัน เวลำ สถำนที่ประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลำ 9.00น. ในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ  
 หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท        
รำยละเอียดของเรื่องเพื่อพิจำรณำเหตุผลจ ำเป็น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้   
รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรประชุม และได้โฆษณำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3  วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน เพื่อ
บอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ  
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 ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 และเอกสำรประกอบทั้งชุด  ซึ่ง
เหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำรดังกล่ำวแล้วข้ำงต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้ำ 2 เดือนก่อนวันประชุม 
 นอกจำกนี้ บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียน
หุ้นของบริษัทเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8 
เมษำยน 2556 ซึ่งเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันประชุม 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 บริษัทได้น ำแนวทำงปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่ องคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัท โดยบริษัทได้ประกำศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริษัท ระบุรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำรพิจำรณำ และช่องทำงกำรเสนอ
เรื่องไว้อย่ำงชัดเจน โดยให้เวลำผู้ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2556  ตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น  ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 
2556 อย่ำงไรก็ดี ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัคร
เป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังเปิดโอกำสให้สอบถำมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบกำรประชุม และ/หรือเสนอแนะ  ข้อคิดเห็นอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรำยละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่
ประชุมต่อไป  

  1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 ประธำนที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุมแนะน ำกรรมกำร 
ฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ำร่วมในกำรประชุม ต่อจำกนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียง
ลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์
ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุม
ได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนน
เสียง    
 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมไปตำมล ำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบ
วำระกำรประชุม  โดยเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้   ผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกรำยแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำมในแต่ละวำระ และให้เวลำอภิปรำย     อย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ จำกน้ัน ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุก
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ค ำถำมแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจำรณำซึ่งประธำนที่ประชุมได้แจ้งผล  กำรออกเสียงในแต่ละเรื่อง
ให้ที่ประชุมทรำบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง”  ทั้งนี้ เมื่อมีกำรลงมติในแต่ละ
วำระนั้น บริษัทได้ก ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงกำรพิจำรณำเลือกต้ังกรรมกำรและกำร
พิจำรณำอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีกำรน ำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำลงมติแยกจำกกัน 
และในกำรเลือกต้ังกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรลงมติเป็นรำยคน  ซึ่งรวมระยะเวลำกำรประชุมแต่ละครั้ง
ประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำท ี ได้ก ำหนดกำรประชุมเวลำ 09.00 น. และ  เลิกประชุมประมำณ 12.00 น.  

 1.2.3 หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
เรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียง
แต่ละประเภทผ่ำนทำงระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้นในวัน
ท ำกำรถัดจำกวันประชุม ก่อน 9.00 น. 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556  ได้มีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดย
บันทึกสำระส ำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นส ำคัญของข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและค ำ
ชี้แจงของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่
ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน 
โดยบริษัทได้น ำส่งรำยงำนกำรประชุมที่จัดท ำแล้วเสร็จลงนำมรับรองโดยประธำนที่ประชุมส่งให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) เพื่อเป็นเอกสำรตรวจสอบและ
อ้ำงอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยในก ำหนด 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันทุก
รำยไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ถือหุ้นชำวไทยและผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ตำมที่ได้ก ำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน  เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิ่งที่มี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิและมี
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และใน
รูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น  
 เนื่องจำกผู้ถือหุ้นในฐำนะมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิได้รับ
กำรจ่ำยเงินปันผลตำมผลประกอบกำรของบริษัทมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำมในปี 2556 แม้บริษัทมีผล
ประกอบกำรเป็นก ำไร แต่บริษัทยังคงขำดทุนสะสม ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทได้ก ำหนดมิให้
บริษัทจ่ำยเงินปันผล  
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 ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำงเท่ำ
เทียมกันนั้น นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงของข้อมูลของบริษัททำงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่ง
ได้จัดให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ  
 นอกจำกนี้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดท ำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท  ซึ่งบริษัทจะระบุรำยชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่
กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข 
รำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้น
สำมำรถสอบถำมได้ทั้งทำงโทรศัพท์หรือช่องทำงอ่ืนๆ  
 กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบ 
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ  นับเป็นมำตรกำร
หนึ่งในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของบริษัท   
 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติ
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544 

 3.  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท    
ต้ังแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนักงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำประกำศหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยครอบคลุมถึงเรื่องต่ำงๆ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกร
บุคคลและจรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
จรรยำบรรณของกำรจัดหำ นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุน 
กิจกรรมสำธำรณะ นโยบำยเกี่ยวกับควำมลับของบริษัทนโยบำยเกี่ยวกับกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่ง
กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด 
  
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  
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ผู้ถือหุ้น 
 กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพแก่ผู้ถือหุ้น กำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทรำบกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของ
บริษัท ตลอดจนเพื่อสำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร กำรจัดให้มี
มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรเพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  
 ในปี 2556  ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น หรือกำรกระท ำ
ควำมผิดของกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน    

คู่ค้า 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญเพื่อก ำหนดค่ำใช้จ่ำย 
และคุณภำพสินค้ำ จึงต้องมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ควำมส ำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทส ำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบน
พื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและเคำรพซึ่งกันและกัน 

เจ้าหนี ้
 บรษิัทให้ควำมส ำคัญกับบรรดำเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนให้ธุรกิจของ
บรษิัทสำมำรถด ำเนนิไปได้อย่ำงเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในกำรช ำระหนี้ค่ำบริกำร และ/หรือค่ำสินค้ำที่ได้
ซื้อจำกเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำตำมก ำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติว่ำเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำรำยใหญ่
หรือรำยเล็ก 

คู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับคู่แข่งทำงธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่ำเป็นเพียงคู่แข่งทำงธุรกิจด้ำนเดียว แต่
บริษัทยังมองว่ำด้วยสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ คู่แข่งทำงธุรกิจยังสำมำรถผันตัวมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่
ส ำคัญได้ในอนำคต บริษัทจึงให้ควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม   

พนักงาน 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
ทัศนคติ ศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ
เป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งกำรด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีขี ด     
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น  
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 โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัท ได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขั้นสูงส ำหรับผู้บริหำร และ
สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)  พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำร
แข่งขันทำงธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต   
 นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกรโดย
ส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดย
มีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกต้ังภำยใน เป็นหลักในกำรด ำเนินกำร เพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์  กิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี 
กำรประชุมและสังสรรค์ประจ ำปี เป็นต้น   

สังคม 
 บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ำน ทั้งด้ำน
สังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
สนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ส ำหรับเด็ก เยำวชนและครอบครัว ผ่ำนมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย   

 3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย   
 ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับบริษัทได้โดยตรงผ่ำนทำงหลำยช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท เลขำนุกำรบริษัท หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์  หรืออำจใช้ช่องทำง
อ่ืนที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ นอกจำกนี้  ผู้มีส่วนได้เสียยังสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกำร กระท ำผิด
กฎหมำย หรือจรรยำบรรณมำยังกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสั่งกำร  

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรบริษัทให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ และถือเป็น
นโยบำยหลักของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้
ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงำนทุก
คนจะต้องลงนำมรับทรำบนโยบำยขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
นอกจำกนั้น บริษัทยังมีกำรประกำศภำยในบริษัทเรื่อง “ห้ำมกระท ำกำรอันเป็นกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืน
กฎหมำย” เนื้อหำโดยสรุปเป็นกำรประกำศห้ำมพนักงำนกระท ำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และ/หรือกระท ำกำรอันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร์ 
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      5.  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

 5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรบริษัท และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียและกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท  ทุกส่วนงำนจึงได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลให้
เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่มีนัยส ำคัญของบริษัทอย่ำงมีคุณภำพโดยยึดหลักควำมถูกต้อง  ควำมรวดเร็ว 
ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ข้อมูลเท่ำเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และแสดง
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น  
 สำรสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีมติ
ข้อสรุปอย่ำงชัดเจน และเพียงพอต่อกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ และ
ผ่ำนกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กำรรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่ำเทียม
กัน 

 5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ  เป็นหลัก ทั้งข้อก ำหนด
ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี  (Periodic Reports) และกำรเปิดเผย
สำรสนเทศส ำคัญตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทำงหลักที่ใช้ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
ได้แก ่กำรจัดส่งเอกสำรให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ  
 นอกจำกนี้ บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลำ และ   
โปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทำงเลือกอ่ืนในกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น ได้แก ่
เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir)  รวมทั้งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำป ี(แบบ 56-2)    

  5.3 นักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร และรับผิดชอบกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรเสนอผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) ส ำหรับกำรติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
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สำมำรถท ำได้โดยทำงโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.inet.co.th/ir  และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th      

 5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 ในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์หลักทรัพย์จำกบริษัทหลักทรัพย์ต่ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง 
และเป็นธรรมในกำรให้ข้อมูลต่ำง ๆ ของบริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคิน จ ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)  ซึ่ง
บริษัทได้ให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบกำรของบริษัท แนวโน้มและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท เพื่อให้นักวิเครำะห์น ำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสำรเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป 

 6.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท  
 บริษัทได้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรเพื่อให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและแนวทำงที่บังคับใช้
และเสนอแนะโดยกฎหมำยและหน่วยงำนก ำกับดูแล ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทจำกมติที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น และตำมระเบียบของบริษัทที่ได้ก ำหนดขึ้น    

ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 11  ท่ำน ซึ่งมีขนำดเหมำะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมกำรมีคุณสมบัติหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะด้ำน 
(วิศวกรรม เศรษฐศำสตร ์บัญชี กำรบริหำรธุรกิจ) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์  ในกำรท 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 โดยประธำน
กรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สูงสุด
ของฝ่ำยบริหำรของบริษัท และแม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แต่ประธำนกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเป็นประธำน
อย่ำงเป็นอิสระ ไม่ครอบง ำหรือชี้น ำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มี
โอกำสร่วมอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อให้ได้ข้อ
ยุติร่วมกันอย่ำงเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง  
 จ ำนวนกรรมกำร (ที่ไม่รวมกรรมกำรอิสระ) ในคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมสัดส่วนอย่ำงยุติธรรม
ของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กรรมกำรผู้แทนผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ได้แก่ ส ำนักงำนพัฒนำ
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) (ถือหุ้นร้อยละ 17) จ ำนวน 2 ท่ำน บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 
(ถือหุ้นร้อยละ 16) จ ำนวน 2 ท่ำน และบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (ถือหุ้นร้อยละ 16) จ ำนวน 
2 ท่ำน 
 นอกจำกน้ี  ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 3  บริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์ฯในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพและกำรอุทิศเวลำในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท  และเพื่อให้กรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำร
สูงสุดของบริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  สร้ำง
ควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อกำรประกอบกิจกำรของ
บริษัท 
 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลใน
หัวข้อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทซึ่งให้ควำมส ำคัญกับควำม
โปร่งใสและประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับพิจำรณำแต่งต้ังในกรณีกำรแต่งต้ัง
กรรมกำรที่ไม่ได้ออกตำมวำระ รวมทั้งกรณีกำรแต่งต้ังแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ  โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป  

 6.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

คณะกรรมกำรบริษัทจ ำนวน  11  ท่ำน ประกอบด้วย 

สถำนะ 
กรรมกำรท่ีเป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนผูถ้ือหุ้น - 6 - 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 4 3 
 

 บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 11 ท่ำน  ซึ่ง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้  นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
และไม่ได้เป็นผู้บริหำร  ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะตัวแทนของผู้
ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 
 ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์  และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำม
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท  โดยกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน ตำม
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ข้อบังคับของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ออก
จำกต ำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำก ำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระ
ที่ประกำศโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
 -  ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง  ได้แก่  คู่สมรส  และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ  
 -  ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน  รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง  พนักงำน  ที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจ ำหรือ
เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท  หรือบริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดย
ต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
 -  ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  ทั้งในด้ำน
กำรเงิน  และกำรบริหำรงำนของบริษัท  บริษัทในเครือ  บริษัทร่วม  หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ลักษณะที่จะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ 
 -  ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท  บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งและไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ 

 6.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและ
เสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แบ่งเบำภำระกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และช่วยให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จ ำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย 
 คณะกรรมกำรบริหำร แต่งต้ังเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำง
นโยบำยหรือกลยุทธ์ นอกจำกนี้ยังสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้  โดยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริหำรเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ในป ี2556  มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรทั้งหมด 10 ครั้ง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที ่14 กันยำยน 2544  เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท  โดยอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 
ทั้งนี้ ในป ี2556  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด 14 ครั้ง โดยเป็นกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จ ำนวน 2 ครั้ง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  แต่งต้ังเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549  เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่สมควรได้รับกำรเสนอรำยชื่อเป็นกรรมกำรใหม่  และเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้
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คณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร ในปี 2556  มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 6 ครั้ง 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งต้ังเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดกรอบ
นโยบำย แนวทำง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและ
ยอมรับได ้โดยอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร ในป ี
2556  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งหมดจ ำนวน.6 ครั้ง  โดยเป็นกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จ ำนวน 2 ครั้ง 
 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร แต่งต้ังเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 
เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร พร้อมทั้ง
ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำร ในปี 2556  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
จ ำนวน 5 ครั้ง 

 6.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน
จำกหลำกหลำยสำขำ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพคณะกรรมกำรบริษัท
มุ่งพัฒนำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ โดยเป็นผู้วำงกลยุทธ์และนโยบำยที่เหมำะสม  เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อตรง  มี
จริยธรรมภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรบริหำรของบริษัท  คณะกรรมกำรบริษัทได้มี
ส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนก ำกับดูแล 
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำรและคณะจัดกำรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และแผนธุรกิจที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและถูกต้องตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนที่ก ำกับดูแลและหน่วยงำนทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องและตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  
 คณะกรรมกำรบริษัททุกคนตระหนักในหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้ำของกิจกำรและเป็นผู้แต่งต้ัง
กรรมกำร โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลบริหำรกิจกำรให้เป็นไป เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ำที่ส ำคัญ 4 ประกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระวัด
ระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้น
อย่ำงถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 
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6.5 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
 เพื่อให้กำรด ำเนินของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงชัดเจน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกับ  ดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ  ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบัติงำน
ในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้น ำและเป็นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ       
ประสิทธิผลโดยกำรสนับสนุน  และผลักดันให้กรรมกำรบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม  เช่น กำรต้ัง
ค ำถำมที่ส ำคัญต่ำงๆ หำรือ  ช่วยเหลือแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนทำงกรรมกำร
ผู้จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจ ำที่ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมี
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจเท่ำนั้นเป็นผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันแทนบริษัทตำมอ ำนำจที่มอบไว้  กรรมกำรผู้จัดกำรได้
มอบอ ำนำจให้คณะจัดกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้ก ำหนดไว้อย่ำ ง
ชัดเจน  ทั้งนี้  จะเห็นว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน 

6.6 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัทท ำหน้ำที่
ควบคุมกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรทั้งหมด  อำทิเช่น  อ ำนำจในกำรจัดจ้ำง บรรจุ  แต่งต้ัง กำรปรับเลื่อน
ต ำแหน่ง  ปรับอัตรำเงินค่ำจ้ำง  และก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ วินัย
ของบริษัท ออกค ำสั่งและประกำศวิธีกำรในกำรบริหำรงำนโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท  มี
อ ำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินครั้งละไม่เกิน 10  ล้ำนบำท และอ ำนำจในกำร
พิจำรณำอนุมัติในกำรบริหำรด้ำนอ่ืน ๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  ทั้งนี้  
ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ  และขัดกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท  

6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 บริษัทได้ยึดมั่นในกำรกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำรบริษัท            
ผู้บริหำรบริษัทและพนักงำนทุกคน  โดยบริษัทมีนโยบำยจัดท ำแนวทำงเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ  
หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมกำรบริษัทผู้บริหำรบริษัทและพนักงำนทุกคนได้ยึดถือ 
เปน็แนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม  ทั้งกำร
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ปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ซึ่งได้ท ำกำรเผยแพร่นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้บน
ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภำยในบริษัท กรรมกำรบริษัท  ผู้บริหำรบริษัท และพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกทั่วถึงตลอดเวลำ  

6.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น  ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  ก ำหนด
นโยบำย และวิธีกำรดูแลไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน  รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึง    
รำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน  โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับ    
รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเสมอ  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดย
ก ำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis)  รำยกำรระหว่ำง
กันที่มีสำระส ำคัญจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจ ำเป็นในรำยงำนประจ ำปี 
และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำป ี(แบบ 56-1) 
  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรบริษัทปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทรำบและงดออกเสียงหรือควำมเห็นใด ๆ ในวำระนั้นๆ 
 กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัท  (ซึ่ง
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อส ำนักงำน
ก ำกับหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 
วัน  นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์  และก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ/
หรือข้อมูลภำยในของบริษัท  ซึ่งถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
จะต้องมีโทษตำมที่ระบุในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์  เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรจัดท ำรำยงำนและจัดเก็บ
หลักฐำนไว้ที่บริษัท  เพื่อให้บริษัทได้ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร
ของบริษัท และไม่ก่อให้ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติ      
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 
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6.9 ระบบการควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่
ส ำคัญของบริษัทได้ด ำเนินตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม 
กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  มี
ควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่  คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรประเมินผลจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย ในปี 2549 ได้ริเริ่มจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่มีควำมสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance)  โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มี
ควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย Balanced Scorecard และบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัดกำร
ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในระยะยำวและสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้น 

6.10 รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำป ีงบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ  รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน  ด ำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำร
ทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ  

6.11 การควบคุมภายใน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  9/2556  ประชุมเมื่อวันที่  28 ตุลำคม 2556 โดยมี     
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำงๆ ท้ัง 5 ด้ำน คือ องค์กรและสภำพแวดล้อม  กำรบริหำรควำมเสี่ยง  กำร
ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร   ระบบสำรสนเทศกำรสื่อสำรข้อมูล   และระบบกำรติดตำม   
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำบริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่
เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

           6.12 การบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อช่วย
ในกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิด  โดยมีประกำศแต่งต้ัง       
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คณะท ำงำนรวมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ภำยในของบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติมำตลอด  
 
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทได้ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ /หรือข้อมูลภำยในของบริษัท  ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท 
 2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภำยนอกไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
และ   ไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
 3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ควำมลับ
และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทและ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอ่ืนใด โดยใช้ควำมลับและหรือข้อมูลภำยในของบริษัท
อันอำจก่อใหเ้กิดควำมเสียหำยต่อบริษัทโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 ทั้งนี้  บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์
ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และก ำหนดให้กำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตำมที่ระบุไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

8.6 บุคลากร 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 187 คน แยกเป็นส่วนงำนต่ำงๆ ดังนี้ 
 1. ฝ่ำยบริหำรระดับสูง               4     คน 
 2. สำยงำนธุรกิจ            42     คน 
 3. สำยงำนสนับสนุน                               145    คน 
 ในปี 2556 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำน (ไม่รวมฝ่ำยบริหำรระดับสูง) เท่ำกับ 62.39 ล้ำนบำท โดย
เป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่ำตอบแทนอ่ืน  
 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะพนักงำนที่เริ่มงำนกับบริษัทต้ังแต่วันที่ 1 กันยำยน 
2550 เป็นต้นไป พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ ดังนี้ 
 อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง) 
น้อยกว่ำ  3  ปี            3 
ต้ังแต ่3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี              3 หรือ 5 
ต้ังแต ่ 5  ปี  ขึ้นไป              3 หรือ 5 หรือ 7 
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 บริษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสะสมของพนักงำน ในกรณีพนักงำนพ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกกองทุน  พนักงำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุกำรท ำงำน ดังนี ้
 อายุงาน                                                      อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงิน 
                                           สมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุด 
                 สมาชิกภาพ 
น้อยกว่ำ 3 ปี        0 % 
ต้ังแต ่3 ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี               50 % 
ต้ังแต ่5 ปี ขึ้นไป               100 % 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2556 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด มีจ ำนวนพนักงำน ทั้งสิ้น 20 คน 

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ        
ทัศนคติ ศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับ       
เป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน  โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัท
ได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขั้นสูงส ำหรับผู้บริหำร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกร
ได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
(Knowledge Management) ให้บุคลำกร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดย
ผ่ำนทำงหลำยๆ ช่องทำง  พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต 
 นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัทยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
โดยส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์  รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core 
Value โดยมีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกต้ังภำยในเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์  กำรประชุมและสังสรรค์
ประจ ำป ีเป็นต้น 

8.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม  กรรมกำรบริษัททุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ โดยตระหนักเสมอว่ำเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่ในกำร
สังเกตกำรปฏิบัติงำน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด บริษัท
ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีกำรก ำหนดวำระกำร
ประชุมชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
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ทั้งวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วันก่อน    กำรประชุมทุก
ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม  กำรประชุมแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลำโดยประมำณ 2  ชั่วโมง ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งสิ้น 11 
ครั้ง (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำรเรื่องกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2556) 
 กรรมกำรบริษัททุกท่ำนถือว่ำเป็นหน้ำที่ต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจ ำเป็นที่ต้องลำ
ประชุม และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหำรระดับสูงของทุกสำยงำนเข้ำร่วมประชุม 
รวมทั้งได้เชิญผู้บริหำรบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐำนะผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและเพื่อรับทรำบกำรท ำงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท  

8.8 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส  โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและ
รักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำรและได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย
ให้เป็นกรรมกำรบริษัท  กรรมกำรตรวจสอบ  กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำน
ที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำและน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติขั้น
สุดท้ำย  ทั้งนี้  กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรต่ำงๆ ของบริษัทในปี 2556 สำมำรถดูรำยละเอียดในหัวข้อ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรบริษัท 

8.9 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ โดยจัดให้
มีกำรบรรยำยสรุปให้แก่กรรมกำรใหม่และจัดท ำเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบำยที่ส ำคัญ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทได้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้ยังได้จัดท ำรำยงำนสรุปภำพรวมทั้งหมดของ
องค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัทเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง  เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้ำน
ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จัดให้เข้ำ
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ร่วมกำรสัมมนำที่จัดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมำคม ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น  
 นอกจำกนี ้บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท และ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเสริมสร้ำงให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่อีกด้วย 

 
9. การควบคุมภายใน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2556  ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2556 โดยมี     
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ด้ำน คือ  

1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment) 
- สื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงภำรกิจในกำรสร้ำงควำมซื่อสัตย์และจรรยำบรรณ  
- คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำร 
- โครงสร้ำงองค์กร อ ำนำจกำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม 
- ภำรกิจในกำรสร้ำงและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ  
- สนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบ ภำรกิจในกำรสร้ำงและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ  

2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment) 
- ก ำหนดกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินธุรกิจ  
- กระบวนกำรระบุและวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง 
- กระบวนกำรประเมินโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริต 
- พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำน 

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities) 
- กระบวนกำรเพื่อสร้ำงระบบควบคุมวิธีปฏิบัติงำน 
- กระบวนกำรสร้ำงกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ 
- ก ำหนดนโยบำยเรื่องกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน 

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication) 
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีควำมถูกต้อง เหมำะสม และน ำมำใช้ได้ทันต่อเวลำ 
- กำรสื่อสำรภำยในบริษัท 
- กำรสื่อสำรกับภำยนอกบริษัท 

5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities) 
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- ประเมินผลกำรติดตำมอย่ำงสม่ ำเสมอ 
- สื่อสำรและแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงเหมำะสมและทันต่อเวลำ 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำบริษัทมีระบบควบคุมภำยใน
ท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน (ปรับปรุงตำม COSO 
International Control- Integrated Framework ปี 2556) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ 
 
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ    

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)  ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ำนวน 3 คน ได้แก่  ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ   จันทร์ฉำย   ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ  นำยอรัญ   เพิ่มพิบูลย์  และนำยชวลิต   อัตถศำสตร์   กรรมกำรตรวจสอบ  ในเดือนตุลำคม 2556 
นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ ได้ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด ( 
มหำชน) โดยมีผลเมื่อวันพุธที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2556  เป็นเหตุให้ท่ำนพ้นจำกต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย  
และในเดือนพฤศจิกำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกำยน 
2556 มีมติแต่งตั้ง นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบแทนกรรมกำรที่ลำออก  

คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขต
และหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบที่ส ำคัญ ได้แก่ กำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
และเพียงพอ รวมทั้งสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อก ำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 ในปี 2556  คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุม 12 ครั้ง   เป็นกำรร่วมประชุมกับผู้บริหำร  
ผู้สอบบัญชี  และผู้ตรวจสอบภำยในตำมควำมเหมำะสม  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม 1 ครั้ง  เพื่อหำรือและพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ   สรุปสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ดังต่อไปนี้ 

สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี   
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปีร่วมกับฝ่ำย

บริหำรและผู้สอบบัญชี  ในเรื่องของนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญในระหว่ำงปี 
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรเงินกำรบัญชี  และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ เป็นไป
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ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ควำมเห็นชอบ
งบกำรเงินดังกล่ำว  

สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำน

ผลกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2556 และกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน พร้อมให้ควำมเห็น
สอดคล้องกันว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สำระส ำคัญ มีกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สอบทำนพบให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง  

สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ำ

บริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงเหมำะสมและ
ชัดเจน รวมถึงมำตรกำรรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง เพื่อน ำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัท 

การสอบทานรายการระหว่างกัน   
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ   

การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กำรฝึกอบรมและทรัพยำกร กำรประชุม กิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหำร ซึ่งจำกผลกำรประเมิน พบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติหน้ำที่
ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2557   
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี ซึ่งผลเป็นที่น่ำพอใจ  

และได้พิจำรณำเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
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ไทย จ ำกัด (มหำชน) ประจ ำปี 2557  และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2557 ต่อไป 

 

                                                                      
      ------------------------------------------ 

      (ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรำ  จันทร์ฉำย) 
           ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
10.   รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้อง 

10.1 รายการท่ีบริษัทรับและให้บริการ 
บุคคล/นิติบคุคลที่ม ี
ผลประโยชน์ร่วม 

ลักษณะ 
ความสัมพนัธ ์

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั  
(พันบาท) 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

 

ปี 2556 

1. กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน1/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำร 
ระหว่ำงประเทศ 
และในประเทศ 

51,177 รำคำตลำด 

รำยได้จำกกำรให ้
บริกำรอินเทอร์เนต็ 
และสัญญำจ้ำง 
ด ำเนินกำร 

4,933 รำคำตลำด 

2. บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด บริษัทร่วม รำยได้จำกกำรให ้
บริกำรอินเทอร์เนต็ 

5,714 รำคำตลำด 

 

หมำยเหตุ : 1/ ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) ,บริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) (“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“บมจ. ทีโอท”ี) ถือหุ้นของบริษัทเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17  ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมีผู้บริหำรเป็นกรรมกำรของบริษัท จึงถือว่ำเป็นกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน  

 รายการท่ีเป็นลูกหน้ีและเจ้าหน้ี ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 
 กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน1/    (หน่วย : พันบำท) 
  - ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัททีเ่กี่ยวข้องกัน                2,358 
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  - รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บ    0 
  - เจ้ำหนี้กำรค้ำ            8,630 
 บริษัท เน็ตเบย์    (หน่วย : พันบำท) 
  - ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัทร่วม              856 

10.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไปในกำรให้บริกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชำชน  ซึ่งบริษัทได้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดที่ยุติธรรมตำมที่แสดงใน
ตำรำงข้ำงต้น 

10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 

 ในอนำคต รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรและ
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต  โดยเลือกด ำเนินกำรตำมวิธีดังต่อไปนี้ 

 ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไป 
 อนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท (ตำมควำมจ ำเป็น) 
 เปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฎระเบียบของส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย 
 เปิดเผยมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสมำคมนักบัญชี 

10.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้ 
เสียในกำรท ำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำรท ำรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำร
ดังกล่ำว ในข้อบังคับของบริษัท 
 

10.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 

 บริษัทมีข้อก ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมีส่วน
ได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน พร้อมทั้งเหตุผลในกำรเลือกท ำรำยกำร
ดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรำยงำนประจ ำปี  
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11. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา) 
 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย  ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556  ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด  ที่
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด  และแสดงเปรียบเทียบกับ
ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2554  ที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท ส ำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ ำกัด 
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ตารางสรุปงบการเงินรวม  
(ก)  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  2555 และ 2554 

     

(หน่วย : พันบำท) 

งบดุล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย ์             

สินทรัพยห์มนุเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 12,309 1.46% 46,350 7.39% 122,742 19.29% 

เงินลงทุนชัว่ครำว             

     เงินลงทุนระยะส้ัน  -   862 0.14% 38,255 6.01% 

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผ่ือขำย 7,201 0.85% 187,289 29.86% 230,742 36.26% 

ลูกหนี้กำรคำ้             

     กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 3,214 0.38% 2,335 0.37% 2,502 0.39% 

     กิจกำรท่ีไมเ่กี่ยวข้องกัน 75,432 8.94% 82,674 13.18% 35,389 5.56% 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ียงัไม่เรยีกเก็บ - - - - - - 

ลูกหนี้และเงินใหกู้้ยืมแก่กจิกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน - - - - 9,651 1.52% 

สินค้ำคงเหลือ 8,532 1.01% 6,451 1.03% 4,868 0.76% 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 25,814 3.06% 9,542 1.52% 41,097 6.46% 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 132,502 15.70% 335,503 53.50% 485,246 76.24% 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค้ ำประกัน 96,198 11.40% 3,796 0.61% - - 

ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน - สุทธิจำกสว่นท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหนึ่งปเีงินให้กู้ยมืแกก่ิจกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกัน - - 

1,224 0.20% 1,224 0.19% 

ภำษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืน 40,656 4.82% 36,432 5.81%     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 46,734 5.54% 46,987 7.49% 35,117 5.52% 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเชำ่และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 472,117 55.95% 146,782 23.41% 67603 10.62% 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 18,790 2.23% 19,884 3.17% 11,597 1.82% 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญช ี 21,714 2.57% 21,396 3.41% 20,064 3.15% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 15,064 1.79% 15,122 2.41% 15,583 2.45% 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 711,273 84.30% 291,623 46.50% 151,188 23.76% 

รวมสินทรัพย์ 843,775 100% 627,126 100% 636,434 100% 
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(หน่วย : พันบำท) 

งบดุล (ต่อ) ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนี้สนิหมุนเวียน             

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 106,898 12.67%         

เจ้ำหน้ีกำรคำ้              

     กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 8,630 1.02% 798 0.13% 5,039 0.79% 

     กิจกำรท่ีไมเ่กี่ยวข้องกัน 146,937 17.41% 120,908 19.28% 121,549 19.10% 

ต้นทุนค่ำบริกำรท่ียังไมเ่รียกเก็บ   0.00%     - - 

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงนิท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งป ี

26,502 3.14% 0 0.00%     

รำยได้คำ่บริกำรรับล่วงหน้ำ 3,372 0.40% 2,041 0.33% 3,422 0.54% 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 9,563 1.13% 6,094 0.97% 11,691 1.84% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 301,902 35.78% 129,841 20.70% 141,701 22.26% 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน             

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงนิ-สุทธิ 44,593 5.28%         

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 5,452 0.65% 5,786 0.92% 4,390 0.69% 

หน้ีสินอื่น 207 0.02% 207 0.03% 207 0.03% 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 50,252 5.96% 5,993 0.96% 4,597 0.72% 

รวมหนีส้ิน 352,154 41.74% 135,834 21.66% 146,298 22.99% 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น 250,021 29.63% 250,021 39.87% 250,020 39.28% 

ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมญั 272,134 32.25% 272,134 43.39% 272,134 42.76% 

ผลขำดทุนท่ียังไมเ่กิดขึ้นจริง – ส่วนต่ ำกวำ่ทุนจำก       
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน 

        -456 -0.07% 

ก ำไรสะสม             

     จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 25,492 3.02% 24,872 3.97% 24,689 3.88% 

     ยังไม่ได้จัดสรร -54,660 -6.48% -57,104 -9.11% -56,252 -8.84% 

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถอืหุ้น -1,365 -0.16% 1,369 0.22%     

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 491,622 58.26% 491,292 78.34% 490,135 77.01% 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบรษิัทย่อย 0 - 0.09 - 0.09 - 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้  491,622 58.26% 491,292 78.34% 490,136 77.01% 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 843,776 100% 627,126 100% 636,434 100% 
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(ข)  งบก าไรขาดทุนส าหรับแต่ละปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 
         หน่วย : (พันบำท) 
งบก าไรขาดทนุ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 371,718 98.10% 296,329 98.31% 285,719 94.70% 

รำยได้จำกกำรขำย 7,185 1.90% 5,107 1.69% 15,982 5.30% 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 378,903 100% 301,436 100% 301,701 100% 

ต้นทุนในกำรให้บริกำร -279,109 73.66% -226,519 75.15% -227,961 75.56% 

ต้นทุนขำย -5,631 1.49% -3,917 1.30% -13,072 4.33% 

รวมต้นทนุในการให้บริการและต้นทุนขาย -284,740 -75.15% -230,436 -76.45% -241,033 -79.89% 

ก าไรขั้นตน้ 94,163 24.85% 71,000 23.55% 60,668 20.11% 

รำยได้อื่น 7,682 2.03% 19,201 6.37% 11,370 3.77% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน 101,845 26.88% 90,201 29.92% 72,038 23.88% 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย 50,571 13.35% 43,703 14.50% 40,948 13.57% 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 52,480 13.85% 60,826 20.18% 110,434 36.60% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนสว่นแบง่ก าไรจากบริษัทร่วม -1,206 -0.32% -14,328 -4.75% -79,344 -26.30% 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 6,379 1.68% 11,288 3.53% 10,827 3.59% 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงนิ 
5,173 1.36% -3,040 -1.22% -68,517 -22.71% 

 และภาษีเงินได้นติิบุคคล 

ต้นทุนทำงกำรเงิน -1,753 -0.46% - - - - 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้นติิบุคคล 3,430 0.91% -3,040 -1.01% -68,517 -22.71% 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล -366 -0.10% 1,789 0.59% -15,141 -5.02% 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 3,064 0.81% -1,251 -0.42% -83,659 -27.73% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สทุธ ิ             

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,064 0.81% -1,251 -0.42% -83,659 -27.73% 

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย  
-1 N/A -1 N/A 3 N/A 

(หน่วย : บำท) 

ก าไร / ขาดทุนสทุธ ิ 3,064 0.81% -1,251 -0.42% -83,659 -27.73% 

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน             

ก ำไร (ขำดทุน )สุทธิส ำหรับปี (บำท) 0.01   -0.01   -0.33   
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 (ค) งบกระแสเงินสด ส าหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันท่ี วันท่ี 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554 
                                                                                           (หน่วย : พันบำท) 

งบกระแสเงินสด ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิก่อนภำษ ี 3,430 (3,040)         (68,517) 
รำยกำรปรับกระทบยอดก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษ ี    

เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน    

   ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนบริษัทร่วม (6,379) (11,287)         (10,827) 

   ค่ำเส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 41,557 21,347           16,880  

   ตัดจ ำหน่ำยคำ่เบี้ยประกันภัยจำ่ยล่วงหน้ำ 330 1,062             1,162  

   โอนกลับหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ  1,086 10,006                (8,944) 

   ขำดทุนจำกกำรตัดจ ำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ - -                 843    

   (ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ ์ (558) (345)                (4) 

       โอนกลับประมำณกำรหนี้สินท่ีอำจจะเกดิขึ้น - (212) 2,407 

   โอนกลับประมำณกำรต้นทุนคำ่บริกำรอื่น  (3,182) 5201 

   โอนกลับส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 448 1,396 (1,315) 

   ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย (3,246) (1,758) (92) 
   โอนกลับต้นทุนค้ำงจ่ำย - (3,785) - 

   รำยได้ค่ำปรับ - (7,770) - 

   รำยได้ดอกเบี้ยรับ (3,709) (6,276)           (6,564) 

   ดอกเบี้ยจำ่ย              1,743 - - 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง     

   ของสินทรัพย์และหนี้สนิด าเนินงาน 34,702 (3,845)         (69,679) 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง    

      ลูกหนี้กำรค้ำ 5,915 (39,483)          22,215 

      รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรท่ียังไม่เรียกเก็บ - -        57,750  

      ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่กำรเงนิ - -           72  

      สินค้ำคงเหลือ (2,081) (1,582)           (2,880) 

      สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (16,272) (611)              (167) 
      สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 57 461 (8) 

      ภำษเีงินได้ถกูหัก ณ ที่จำ่ย รอขอคืน 832 - - 
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งบกระแสเงินสด (ต่อ) ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

หน้ีสินด ำเนินงำนเพิม่ขึ้น (ลดลง)       
   เจำ้หน้ีกำรค้ำ 25,281 (18,858) (10,122) 
   ต้นทุนค่ำบริกำรที่ยงัไม่เรียกเกบ็ -        -         (20,319) 
   รำยได้คำ่บริกำรรับล่วงหน้ำ 1,331           (1,381)           (3,477) 
   หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 3,468 (2,202)             (8,934)  
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น -            -                (75) 

เงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 53,233 67,499  15,328  

เงินสดรับจำกรำยได้ดอกเบี้ย 4,294            6,056             5,949  
จ่ำยช ำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน (782) - - 
จ่ำยดอกเบีย้ (1,742) - - 
จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุคล (5,057) (5,330) (2,181) 

เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 49,945 (66,774) (29,560) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     
เงินลงทุนระยะส้ัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 861            25,596           131,637  
เงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนชัว่ครำวทีต่ิดภำระค้ ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (92,401) 8,000        -  
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำย          183,980 34,896 10,802  

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยเพิ่มขึ้น 
 

           (4,393) 12,597         (142,426) 

เงินสดจำ่ยเพื่อลงทุนในบรษิัทร่วม (4,000) (16,000)                   -    
เงินปันผลรับจำกบรษิัทร่วม 10,632           16,000            9,700  
เงินสดจำ่ยเพื่อซื้ออุปกรณ ์ (281,080)         (79,853)         (13,284) 
เงินสดจำ่ยเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตวัตน (3,069)           (11508)           (330) 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 2,464               653                 7  

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (187,005)        (9,618) (3,986) 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     
เงินปันผลจ่ำย - -          (7,500) 
เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น-สุทธิ 106,899 - - 
เงินสดจำ่ยหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน (3,880) - - 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน 103,019 -        (7,500) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) (34,041) (76,392)        (23,046) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินตน้ปี 46,350 122,742 145,788 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายป ี 12,309 46,350 122,742 
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รายการที่ไม่ใช่เงนิสดที่มีสาระส าคัญ 

   

ลูกหนี้และเงินใหกู้้ยืมแก่กจิกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น 
จำกกำรโอนกลับคำ่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

- - (9,651) 

หน้ีสินเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวร 8,579 17,760           19,768    
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน            74,975 -                   -    

11.2  ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

 ค ำอธิบำย และบทวิเครำะห์ต่อไปนี้ควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้ส ำหรับผลกำรประกอบกำรป ี2556  บริษัทได้น ำงบกำรเงิน
ของ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยมำจัดท ำงบกำรเงินรวมเพื่อกำรรับรู้ผลกำร
ด ำเนินงำนของบริษัท ดังนั้นในค ำอธิบำย และกำรวิเครำะห์กำรอ้ำงอิงใด ๆ ถึงผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินในแต่ละปีที่ระบุไว้ในค ำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้หมำยควำมรวมถึงผลกำรด ำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31  ธันวำคมของปีนั้นๆสรุป
สำระส ำคัญได้ดังต่อไปนี้ 
 

ภาพรวม 
              ภำยใต้กำรด ำเนินงำนในธุรกิจหลัก (Core Business) ของบริษัทที่เน้นนโยบำยกำรให้บริกำรอย่ำงมี
คุณภำพ และมีประสิทธิภำพเพื่อตอบสนองทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกกลุ่มอุตสำหกรรมประกอบกับ
กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มหรือ “Value Added Services” ให้แก่ลูกค้ำด้วยกำรพัฒนำโซลูชั่นส์ และแอพพลิเคชั่นส์
ต่ำง ๆ ที่ทันสมัยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจ และเพิ่มศักยภำพทำงกำรแข่งขันให้แก่ลูกค้ำของ
บริษัท  ในปี 2556 บริษัทลงทุนปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์แล้วเสร็จในปี 2556 และ
มีกำรขยำยพื้นที่ศูนย์ INET IDC ที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ระยะที่ 2 ในปเีดียวกัน เพื่อรองรับลูกค้ำที่
เพิ่มขึ้น  บริษัทยังมุ่งเน้นรักษำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมที่ตกลงไว้โดยฝ่ำยศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มีกำร
จัดท ำแผนกำรบ ำรุงรักษำในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำอุปกรณ์ของ
บริษัทท ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพและต่อเนื่อง  
              นอกจำกนี้บริษัทยังร่วมมือกับบริษัททรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ำกัด (TNS) ผู้น ำด้ำนกำร
ให้บริกำรกำรช ำระเงินระดับโลกที่ให้บริกำรในกว่ำ 60 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ให้บริกำรเครือข่ำย
รับช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่ผ่ำนกำรรับรองมำตฐำนควำมปลอดภัย PCIDSS   

สรุปผลการด าเนินงาน 
              ในปี 2556 บริษัทมีรำยได้รวมจ ำนวน 386 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  ร้อยละ 21 
และมีต้นทุนกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยจ ำนวน 285 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24  มีผลกำร
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ด ำเนินงำนก ำไรสุทธิจ ำนวน 3.06 ล้ำนบำท คิดเป็นก ำไรต่อหุ้น 0.01 บำท ในขณะที่มีผลก ำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) จ ำนวน 5.1 ล้ำนบำท ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปิดใช้
บริกำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) แห่งใหม่ และกำรให้บริกำร Cloud  
            ในปี 2556 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนกำรถือหุ้น 
40%) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ล้ำนบำท และเมื่อนับต้ังแต่เริ่มด ำเนินงำนในปลำยปี 2547 จนถึงปัจจุบัน บริษัท
รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด คิดเป็นร้อยละ 184 ของเงินลงทุนจ ำนวน 36 ล้ำนบำท โดยใน
ระหว่ำงปี บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัดได้จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเงินปันผลในส่วนของบริษัท
คิดเป็นเงินจ ำนวน 4 ล้ำนบำท ทั้งนี้เงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำวได้แสดงรวมไว้ในรำยได้อ่ืนของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 
              ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสภำพคล่องคิดเป็น 0.44 เท่ำ บริษัทมีเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและ
เงินลงทุนชั่วครำวจ ำนวน 20 ล้ำนบำทลดลงจ ำนวน 215 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับป ี
2555 

รายได้จากการให้บริการและการขาย 
              บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรับปี 2556 จ ำนวน 372 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปิดใช้บริกำรศูนย์ IDC แห่งใหม่และกำรให้บริกำร Cloud 
ขณะเดียวกันรำยได้จำกกำรขำยในปี 2556 มีจ ำนวน 7 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 2 ล้ำนบำทเมื่อเทียบกับปี 2555 
              เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรำยได้ในธุรกิจ Internet  Access, Business Solutions และ Trading ปี 
2556 เท่ำกับ 25:73:2 (ปี 2555 เท่ำกับ 31:67:2) 

ต้นทุน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
              ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยจ ำนวน 285 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 อันเกิดจำกต้นทุนค่ำไฟฟ้ำจำกกำรเปิดใช้ศูนย์ IDC แห่งใหม่ และต้นทุนค่ำ 
License จำกบริกำร Cloud ในขณะที่บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 103 ล้ำนบำท ลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 1 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถบริหำรพื้นที่ส ำนักงำนให้เป็นพื้นที่ส ำหรับ
ให้บริกำร และใช้ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ท ำให้มีค่ำใช้จ่ำยลดลง 8 ล้ำนบำท ในขณะที่
บริษัทย่อยมีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจท ำให้มีกำรเพิ่มทรัพยำกรบุคคล และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้น 7 ล้ำน
บำท 

ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
              ปี 2556 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งก ำไรจำกบริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนกำรถือหุ้น
40%) เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 6 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัทรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรเป็นจ ำนวน 4 ล้ำนบำทโดยแสดงรวมไว้ในรำยได้อ่ืน 
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ผลการด าเนินงาน 
              ปี 2556 บริษัทมีก ำไรสุทธิจ ำนวน 3 ล้ำนบำทและมีก ำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.01 บำท ในขณะที่มี
ผลก ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) จ ำนวน 5 ล้ำนบำท 

ฐานะการเงิน 
1. สินทรัพย์ 
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
              ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 844 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 216  ล้ำนบำทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่ 
  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รวมกับเงินลงทุนชั่วครำวของบริษัทมีจ ำนวนทั้งสิ้น 20 ล้ำนบำท
ลดลงจ ำนวน 215 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกมีกำรขำยเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย 
 บริษัทมีเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ ำประกันจ ำนวน 96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 92 ล้ำน
บำท โดยน ำไปค้ ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ ำประกันผลงำนที่ออกโดยธนำคำร 
              ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์-สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นรวมจ ำนวน 325 
ล้ำนบำทเกิดจำกกำรปรับปรุงศูนย์ IDC ที่ตึกบำงกอกไทยทำงเวอร์และตึกไทยซัมมิททำวเวอร์ รวมทั้งซื้อ
อุปกรณ์ Core network & Software  

คุณภาพของสินทรัพย์ 
ลูกหนี้ 

              ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิจ ำนวน 79 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 ลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 40 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ 
 ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำยกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

1. ลูกหนี้ประเภทส่วนบุคคลและลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นเอกชนมีระยะเวลำช ำระหนี้ (Credit) 30 วัน 

2. ลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจมีระยะเวลำช ำระหนี้ (Credit) 45-90 วัน 

 ส ำหรับลูกหนีก้ำรค้ำ-สุทธิดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวมโดยมีระยะเวลำเก็บหนี้ของ
ลูกหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 79 วันและจำกตำรำงข้ำงล่ำงแสดงรำยละเอียดกำรจ ำแนกตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงช ำระของ
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยมูลค่ำลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระและลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระเป็น
เวลำไม่เกิน 3 เดือนตำมนโยบำยกำรให้เครดิตของบริษัทมีจ ำนวนเท่ำกับ 69 ล้ำนบำทซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วน
ร้อยละ 87 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรให้เครดิตของบริษัทและไม่ก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรเรียกเก็บหนี้แต่อย่ำงใด 
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ตารางเปรียบเทียบลูกหนี้การค้า 

ระยะเวลำคำ้งช ำระ 
31-ธ.ค.-56 31-ธ.ค.-55 

ล้ำนบำท % ล้ำนบำท % 

ยอดที่ยังไม่ครบก ำหนดช ำระ        33.78  40%       27.74  33% 

ไม่เกิน 3 เดือน        35.29  42%       37.91  46% 

3-6 เดือน          3.22  4%         1.76  2% 

6-12 เดือน          1.67  2%         6.41  8% 

เกินกว่ำ 12 เดือน        10.06  12%         9.04  11% 

       

รวมลูกหนี้กำรค้ำ        84.02  100%       82.86  100% 

หัก ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ          (6.74)  -8%         (6.88)  -8% 

ลูกหนี้กำรคำ้-สุทธ ิ        77.28  92%       75.98  92% 

 

บริษัทมีนโยบำยกำรต้ังส ำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้ 

 ลูกหนี้ประเภทส่วนบุคคลและลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นเอกชน 

             -ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ (หนี้ที่ค้ำงช ำระ 181 – 360 วัน) ให้ต้ังส ำรองไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 50 ของยอด
หนี้คงค้ำง 
             -ลูกหนี้จัดชั้นสูญ (หนี้ที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 360 วัน) ให้ต้ังส ำรองเต็มจ ำนวน 

 ลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ ให้พิจำรณำและเสนอขออนุมัติเพื่อกันส ำรองเฉพำะ

เป็นรำย ๆ ตำมที่เห็นสมควร  

ทั้งนี้บริษัทได้ส ำรองตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส ำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ไว้แล้ว
เป็นจ ำนวน 6.74 ล้ำนบำทซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยทำงบัญชีของกำรต้ังค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและ
เชื่อว่ำเพียงพอแล้ว 

2. สภาพคล่อง 
กระแสเงินสด 
             ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสภำพคล่องจ ำนวน 0.44 เท่ำ   และกระแสเงินสดของบริษัทในกิจกรรมต่ำง ๆ 
เป็นดังนี้ 
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              กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน บริษัทมีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 50 ล้ำน
บำท 
              กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน บริษัทมีเงินสดจ่ำยไปในกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 187 ล้ำนบำทโดย
เกิดจำกกำรซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจ ำนวน 284 ล้ำนบำท เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระ
ค้ ำประกันเพิ่มขึ้น 92 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์เผื่อขำยลดลงจ ำนวน 180 ล้ำนบำท 
และเงินปันผลรับ 11 ล้ำนบำท 
 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจ ำนวน 103 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกเงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 107 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดจ่ำยหนี้สิน
ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 4 ล้ำนบำท 
 โดยสรุป ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินสด เงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยรวม
จ ำนวน 20 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิจ ำนวน 215 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555  

สรุปอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นดังนี้ 
                                                   ป ี2556        ป ี2555 
         อัตรำส่วนสภำพคล่อง                                                                             0.44                2.58 
          อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว                          0.33                2.46 
          เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย(ล้ำนบำท)              20                 235 

3. รายจ่ายลงทุน 
              ในปี 2556 บริษัทมีกำรลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนรวม
จ ำนวน 284 ล้ำนบำท 

4. แหล่งที่มาของเงินทุน 
             ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน 
             ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนจ ำนวน 333 ล้ำนบำท เป็นทุนที่เรียกช ำระแล้วจ ำนวน 250 
ล้ำนบำท บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 0.72 เท่ำ 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
              ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 492 ล้ำนบำทประกอบด้วยทุนที่ออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ ำนวน 250 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 272 ล้ำนบำท ส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 25 ล้ำนบำท และมีขำดทุนสะสมจ ำนวน 55 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำตำมบัญชีหุ้นละ1.97 
บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น) 

 



                บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

หน้ำที่ 71 
 

หน้ีสิน 
              ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมจ ำนวน 352 ล้ำนบำท คิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเป็นร้อยละ 86 ของ
หนี้สินรวม 

อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
อัตราส่วนทางการเงนิ 2556 2555 2554 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  (Liquidity Ratios)       

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.44 2.58 3.42 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ) 0.33 2.46 3.02 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ 
(Activity Ratios) 

      

อัตรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ (เทำ่)  4.63 4.95 5.95 

ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)   79 74 61 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพยถ์ำวร (เท่ำ) 1.18 2.61 4.41 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 0.53 0.51 0.46 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial 
Policy Ratios) 

      

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.72 0.28 0.30 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.42 0.22 0.23 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 1/ N/A N/A N/A 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร 
(Profitability Ratio) 

      

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 24.85 23.55 20.11 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%)   0.79 -0.39 -26.72 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) -0.32 -4.75 -26.30 

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)   0.7 -0.48 -10.08 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 0.62 -0.25 -15.55 

ข้อมูลต่อหุ้น         

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)  1.97 1.97 1.96 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นสำมัญ (บำท) 1/ 0.01 -0.01 -0.33 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)  N/A N/A N/A 
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หมายเหตุ : 1. ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักที่ออกจ ำหน่ำยและได้รับช ำระแล้วระหว่ำง
งวด 

 
11.3  ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee) 
    บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ 

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจ ำนวนเงิน  760,000 บำท 

- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวนเงิน  70,000 บำท 

2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee) 
 ไม่ม ี
 
 
12.  ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 
- ไม่มี - 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวังบริษัท
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกน้ี บริษัทขอรับรองว่ำ 
 (1)  งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว 
 (2)  บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระส ำคัญของบริษัทอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 
 (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 28 ตุลำคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท 
 ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 

 ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
  

ศ.ดร.ไพรัช  
 
ธัชยพงษ์ 

 
ประธำนกรรมกำร  

 

  
นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร 

 
กรรมกำร    

 
 

 
ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 ชื่อ ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 
  

นำงมรกต 
 
กุลธรรมโยธิน 

 
กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร    

 
 

 

 

 

 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. ศ. ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์ 
  ประธำนกรรมกำร  
  ประธำนกรรมกำรบริหำร 

69 คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญำเอก  
สำขำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์   
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP)  
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2544 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน  
2548 – ปัจจุบัน  
 

 
 

ประธำนกรรมกำร  
 ประธำนกรรมกำรบริหำร    
 ประธำนกรรมกำร  
 ที่ปรึกษำอำวุโส   
 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บจก. เน็ตเบย์ 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

2. ดร.ทวีศักด์ิ  กออนันตกูล   

  กรรมกำร    
  รองประธำนกรรมกำรบริหำร   
  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

60 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก  
สำขำ Digital Communication  
Imperial College of Science and 
Technology มหำวิทยำลัยลอนดอน สหรำช
อำณำจักร 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP)  

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2544 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 
 
2552-2553 
 
 
2551 – ปัจจุบัน  
2550 –  2554 
2553 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2549 – 2553 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร 
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 ผู้อ ำนวยกำร 
 






 รองผู้อ ำนวยกำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
กระทรวงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

และเทคโนโลยีแห่งชำติ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี 

3. นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย 1 

  กรรมกำร  
  กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

50 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท บธ.ม. / กำรตลำด มหำวิทยำลัย
เอเชียอำคเนย์   

 ปริญญำตรี ศศ.บ. / กำรจัดกำรทั่วไป วค.
นครปฐม 
ประวัติการอบรม 
 Pro-active Management Program for Vice 
President สถำบันวิชำกำรทีโอที 
 กำรบริหำรจัดกำรควำมม่ันคงแห่งชำติ (บมช.)
สถำบันกำรข่ำวกรอง 

- - 2555 – 2556  
2555 – 2556 
 
2555 –  ปัจจุบัน 
 
2553 – 2555 
 
2551 – 2553 
 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญท่ี่ปรึกษำ
อำวุโส 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญภ่ำคขำย
และบริกำรภูมิภำคที่ 2 
 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและบริกำรลูกค้ำ
ภูมิภำคที่ 1.2  

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ. ทีโอที 
 
 บมจ. ทีโอที 
 
 บมจ. ทีโอที 

4. ดร.ก ำธร ไวทยกุล 2 
  กรรมกำร 

54 คุณวุฒิการศึกษา 
 Diplome de Docteur, Computer, 
L’Universite  Paris VI, France 
 Mastere, Data Communication, Ecole 
Nationale  Superieure  Des 
Telecommunications, France 
 วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนำคม สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำลำดกระบัง 
ประวัติกำรอบรม 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรDirector 
Certification Program (DCP) จัดโดยสมำคม

- - 2555 – 2556 
2555 – ปัจจุบัน 
 
2553 
 
2552  
 
 
2550 
 
 

 กรรมกำร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ
อำวุโส  
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
ธุรกิจ 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
บริหำรส่ือสำรไร้สำยและบริกำรเพ่ือ
สังคม 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนัก
วิศวกรรม สำยงำนโครงข่ำย  

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
 บมจ.ทีโอที 
 

 บมจ.ทีโอที 
 
 บมจ.ทีโอที 
 
 
 บมจ.ทีโอที 
 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Financial 
Statement for Directors (FSD) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

5. ดร.มนต์ชัย หนูสง 3 

  กรรมกำร 
 

52 คุณวุฒิการศึกษา 
 Docteur de L’Ecole Nationale Superieure 
des Telecommucations (Infomatique et 
Reseaux) (Telecom Paris, France) (2535)  
ประวัติกำรอบรม 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรDirector 
Certification Program (DCP) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Financial 
Statement for Directors (FSD) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- - 2556 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2555  
2554 – 2555  
 
2552 – 2553 
 
2550 - 2552 

 กรรมกำร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ
อำวุโส  
 รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
  รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ
อำวุโส  
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
บริหำรกำรลงทุน  
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ ส ำนัก
พัฒนำผลิตภัณฑ์ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
 บมจ.ทีโอที 


 บมจ.ทีโอที 
 บมจ.ทีโอที 




 บมจ.ทีโอที 


 บมจ.ทีโอที 


6. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร 4 

  กรรมกำร 
 

58 คุณวุฒิกำรศึกษำ 
 MBA Wesminster College สหรัฐอเมริกำ  
 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

ประวัติกำรอบรม 

 หลักสูตรประกำศนียบัตรDirector 
Certification Program (DCP) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

- - 2556 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
 

 กรรมกำร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
กำรเงิน


 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
 บมจ.ทีโอที 




  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

7. นำงสำวธันวดี  วงศ์ธีรฤทธ์ิ 
  กรรมกำร 
  กรรมกำรประเมินผลกำร 
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

52 คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต  
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
University of Miami, U.S.A 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร 
Director Accreditation Program (DAP) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2552 – ปัจจุบัน  
2552 – ปัจจุบัน 
 
ปัจจุบัน 
 
2552 – 2555 
 
2551 – 2552 
 
2550 

 กรรมกำร  
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำยงำนกลยุทธ์องค์กร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่  
สำยงำนธุรกิจโทรศัพท์ 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
ธุรกิจสื่อสำรไร้สำย 
 รองกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่  
สำยงำนธุรกิจซีดีเอ็มเอ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ. กสท โทรคมนำคม


 บมจ. กสท โทรคมนำคม 
 
 บมจ. กสท โทรคมนำคม 
 
 บมจ. กสท โทรคมนำคม 
 

8. นำยอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ 
  กรรมกำร 

41 คุณวุฒิการศึกษา 
  M.Engineering  
(Electrical – Communications)  
Cornell University U.S.A 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร 
Director Accreditation Program (DAP) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2552 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
 
 
2552 – 2556 
 
2551 – 2552 
 
2550 – 2551 

 กรรมกำร 

ผู้จัดกำรฝ่ำย10  
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำร
องค์กร   
 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10  
ฝ่ำยโครงข่ำยระหว่ำประเทศ 
 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10  
ฝ่ำยวิศวกรรมโครงข่ำย    
 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10  
ฝ่ำยวำงแผนและวิศวกรรม 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ. กสท โทรคมนำคม 






 บมจ. กสท โทรคมนำคม 
 
 บมจ. กสท โทรคมนำคม 
 
 บมจ. กสท โทรคมนำคม 

9. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย   
  กรรมกำรอิสระ  
  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

65 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก  
สำขำ Quantitative Business Analysis 

- - 2549 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน  
2549 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ หลักสูตร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

Arizona State University, สหรัฐอเมริกำ 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP) และ
Audit Committee Program (ACP) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

 
2551-ปัจจุบัน 
 
2556 – ปัจจุบัน 
 
2550 – ปัจจุบัน 
 
2548 –  ปัจจุบัน 

เทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 ผู้จัดกำรโครงกำร  


 กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำอิสระร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 มูลนิธิเพ่ือกำรศึกษำแห่งประเทศ
ไทย 
 บมจ.สหยูเนี่ยน  
 
 บมจ.ไดเม็ท (สยำม) 
 
 บมจ.แพน  รำชเทวี กรุ๊ป 

10. นำยอรัญ  เพิ่มพิบูลย์ 
  กรรมกำรอิสระ 
  ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
  กรรมกำรตรวจสอบ 

69 คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์ 
สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์ 
  ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP)  

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย(IOD) 

- - 2548 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
 
2551 – ปัจจุบัน 
2546 – 2547 
 
 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน  
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 รักษำกำรกรรมกำร 
ผู้จัดกำรใหญ่ 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.ทีโอที  
 
 

11. นำยชวลิต  อัตถศำสตร์ 5 
  กรรมกำรอิสระ  
  กรรมกำรตรวจสอบ  
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
ค่ำตอบแทน 

64 คุณวุฒิการศึกษา 

 เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray’s Inn,  
   สหรำชอำณำจักร 
 เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภำ 

 นิติศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) 

- - 2552 – 2556 
 
 
 
2548 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ  
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรสรรหำและ 
ก ำหนดค่ำตอบแทน 
 Managing Partner 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บจก.ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

2548 – ปัจจุบัน  Managing Partner  บจก.ส ำนักกฎหมำยสยำมซิต้ี 

12. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์   
วรรณ 6 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรประเมินผล 
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร 
ผู้จัดกำร 

65 คุณวุฒิการศึกษา 
   ปริญญำตรี พำณิชยศำสฅร์และกำรบัญชี  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตรประกำศนียบัตร 
Director Accreditation Program (DAP)  
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

- - 2553 – 2556 
 
 
2554 - ปัจจุบัน 
 

2549 - 2553 

2548 – 2550 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 
  ที่ปรึกษำ  
  ที่ปรึกษำ   
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 ส ำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน) 
  บริษัท National ITMX จ ำกัด 
  ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และ 
บริษัทในเครือ 

13. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ 

  กรรมกำรอิสระ  
  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง 
  กรรมกำรตรวจสอบ 

59 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท ศศ.ม. (เศรษฐศำสตร์)  
สำขำวิชำเอกเศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ 
Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, 
U.S.A 
 ปริญญำโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)  
สำขำวิชำเอก Data Communication, 
University of Wisconsin, Milwaukee, 
Wisconsin, U.S.A 
ประวัติการอบรม 

0.02 - 2552 – ปัจจุบัน  
2554 – ปัจจุบัน 
2552 – 2554 
2556 - ปัจจุบัน 
2553 – 2555 
 
2551 – ปัจจุบัน 
 
2546 – ปัจจุบัน 
 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรบริษัท 


ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 
  กรรมกำรอิสระ และ สมำชิก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัล
แทนต์ กรุ๊ป จ ำกัด 
 บริษัท เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ ำกัด 
(มหำชน) 
  กลุ่มบริษัท ACAP Advisory 
Group 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP) และ 
Audit Committee Program (ACP) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

2545 – ปัจจุบัน 
 

 Chief Information Officer  
 

 บจก. ไทยสมำร์ทคำร์ด 
 

14. นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร 
  กรรมกำร  
  กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
ค่ำตอบแทน 
 กรรมกำรบริหำร 

66 คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญำโท  
สำขำ Computer and Information Science  
Syracuse University, สหรัฐอเมริกำ 
ประวัติกำรอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร 
Director Certification Program (DCP)  

จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) และ Audit Committee Program 
(ACP) จัดโดยสมำคมส่งเสริสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD) 

0.07 - 2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน  
2549 – ปัจจุบัน 
 
 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

15. นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน 
    กรรมกำร 
    กรรมกำรบริหำร 
    กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
    กรรมกำรผู้จัดกำร
    รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท
 

46 คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญำโท สำขำ Computer Science 
University of Missouri Columbia, U.S.A 
  ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP), 

0.16 - 2556 – ปัจจุบัน 
2555 – 2556 
2546 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน 
2542 – 2556 
2551 – ปัจจุบัน  
 

กรรมกำรผู้จัดกำร 

 รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร 
  กรรมกำร 
  กรรมกำรบริหำร 
  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
  รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
  ประธำนกรรมกำร 
 

  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

Company Secretary Program (CSP) และ 
Effective Minutes Taking (EMT) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) 

16. นำยวัลล์ชัย  เวชชีวะด ำรงค์  
  รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
  รักษำกำรเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรควำมเส่ียง 

39 คุณวุฒิการศึกษา 
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
ประวัติการอบรม 
  หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP), 

- - 2556 – ปัจจุบัน 
2555 - 2556 
2554 – 2555 
2550 – 2554 
2550 – 2554  

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
บจก. วอลล์ เทคโนโลยี 
บจก. วอลล์ เทคโนโลยี 

17. นำยศักด์ินนท์  กงัสัมฤทธ์ิ  
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

46 คุณวุฒิการศึกษา 
  ปริญญำโท สำขำบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 

- - 2555 – ปัจจุบัน 
2554 – 2555 
2550 – 2554 

 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
ผู้อ ำนวยกำร  
ที่ปรึกษำอำวุโส  

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

18. นำงสำวมนัสนันท์                 
นิยมสุขนิรันดร์ 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 

38 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 
 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- - 2555 – ปัจจุบัน 
2554 – 2555  
 
2550 – 2554 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน 
 ผู้จัดกำรส่วนรำยงำนกำรเงิน
ภำยในประเทศ
 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ทำงบัญชี และ
กำรเงิน 

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

ธนำคำรซิต้ีแบงก์


 บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์ 
จ ำกัด 

หมายเหตุ : 1. นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย   ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่  2 กันยำยน 2556 
     2. ดร.ก ำธร ไวทยกุล  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2556 
     3. ดร.มนต์ชัย หนูสง      เป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556 แทน นำยสมศักด์ิ มหำวิริโย 
     4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร   เป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2556 แทน ดร.ก ำธร ไวทยกุล 

    5. นำยชวลิต อัตถศำสตร์  ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556 
    6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ    ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

 
 

เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการด ารงต าแหนง่ของผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุมในบริษทั อนิเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ากดั 
(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2556  
 

 

รำยชื่อ 
บมจ. อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บจก. แมนดำลำ 
คอมมูนิเคชั่น 

บจก. เน็ตเบย ์

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์ C  C 
2. ดร. ทวีศกัดิ์ กออนันตกูล D   
3. นำยมนตช์ัย หนูสง D   
4. นำงปรียำ ด่ำนชยัวจิิตร D   
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ D   
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ ์ D   
7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย D   
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย ์ D   
9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร D  D 
10. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคณุ D   
13. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน D, MD C  
14. นำยวัลล์ชัย เวชชวีะด ำรงค์  M  D 
15. นำยศกัดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ ์ M   
16. นำงสำวมนัสนันท์ นยิมสุขนริันดร์ M   
17. นำยทรงศักดิ์ ทะนุบ ำรุงสำสน์  C  
18. นำงสำวพรทิพย์ วชิรำงกูร  C  

 

หมายเหตุ  :  C = ประธำนกรรมกำร MD = กรรมกำรผู้จดักำร  
 D = กรรมกำร    M = ผู้บริหำร 
 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงานของบริษัท  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556  

ชื่อ – นำมสกุล 
ต ำแหน่ง 

อำยุ 
(ปี) 

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม 
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท 

(%) 

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว

ระหว่ำง 
ผู้บริหำร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลำ ต ำแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. นำงสำวศรำพร วำทะสัตย์ 44 คุณวุฒิการศึกษา 
     ปริญญำตรี คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 ปริญญำโท คณะครุศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

- - 2555 – ปัจจุบัน 
 
2552 – 2555 
 
2546 – 2552  
 
2539 – 2546 
 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในอำวุโส 
 
เจ้ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ 
 
Business Manager 
 
ผู้จัดกำร/นักวิชำกำร 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท แอดว๊านซ์วิชั่น ซิสเท็มส์ 
จ ากัด 

2. นำยยศไกร รุจิพงษ์วำที 36 คุณวุฒกิารศึกษา 

 ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 ประกำศนียบัตรวิชำกฎหมำย ส ำนัก
ฝึกอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตย
สภำ 

- - 2550 – ปัจจุบัน 
 
2542 – 2550 

 ผู้จัดกำรส่วนงำนกฎหมำยและ
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย

 ทนำยควำม 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จ ำกัด (มหำชน) 
บริษัท สหนิติกฎหมำย และกำร
บัญชี จ ำกัด 



  

 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2556 

 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน 
 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ไม่ได้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในปี 2556 

 
 

 

 

 

 

 


