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ข้อมูลทั่วไป
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน) - ไอเน็ต

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
กำรสือ่ สำรครบวงจร
เลขทะเบียนบริษัท
บมจ. 0107544000094
ทุนจดทะเบียน
333,333,333 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 333,333,333 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท
ทุนจดทะเบียนและเรียกชาระแล้ว 250,020,799 บำท
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้ว 250,020,799 หุน้

ที่ตั้งสานักงานใหญ่

 บริษัทย่อย : บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จากัด
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 แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1,000,000 หุน้
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ทุนชาระแล้ว
5,000,000 บำท
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้ว 1,000,000 หุ้น โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นจำนวนร้อยละ 99.99
ที่ตั้งสานักงาน
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 บริษัทร่วมทุน : บริษัท เน็ตเบย์ จากัด
719/8-9 ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2612-3529
โทรสำร : 0-2612-3051
ประเภทธุรกิจ
อีโลจิสติกส์ จัดทำและพัฒนำระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
ทุนจดทะเบียน
90,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 9,000,000 หุน้
มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท
ทุนชาระแล้ว
90,000,000 บำท
จานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้ว 9,000,000 หุ้น โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นจำนวนร้อยละ 40
ที่ตั้งสานักงาน

 บุคคลอ้างอิง
(ก) นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
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
นำยทนงศักดิ์ ประดิษฐำน
เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 8819
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
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 ชั้นนำ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีคุณภำพในระดับ
มำตรฐำนสำกล
ภารกิจ (Mission)
- มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำโดยกำรนำเสนอบริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มี
ควำมปลอดภัยและมีคุณภำพในระดับมำตรฐำนสำกล สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำง
ธุรกิจ ด้วยรำคำเป็นธรรม
- ดำเนินธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน
- เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
คุณค่าหลัก (Core Value)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศเปลี่ยนมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
ของบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่ำหลัก 4 ประกำร ดังนี้
1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟังควำมคิดทุกควำมคิดเพื่อพัฒนำทำงออกที่ดี
ขึ้นและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำร
สร้ำงสินค้ำหรือบริกำรที่ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจจนอยู่ใน
ระดับที่น่ำพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรของบริษัททุกคน
2. ความเป็นกลาง (Neutral) เรำเชื่อว่ำบริษัทสำมำรถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน พันธมิตร คู่ค้ำและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำม
ที่สุดที่จะประสำนประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้ำน
3. ความกระตือรือร้น (Energetic) เรำใช้ประโยชน์สูงสุดจำกควำมหลำกหลำยทำง
ประสบกำรณ์ของบุคลำกร กิจกำรของบริษัทประสบควำมสำเร็จโดยกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็น กำรทำงำนทัง้ ร่วมกันและกับลูกค้ำ มีควำมตื่นตัวต่อควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ
เพื่อตอบสนองกับลูกค้ำทั้งภำยในและภำยนอกด้วยควำมรู้สึกกระตือรือล้น ทำงำนตรงตำม
เวลำที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่องและทำให้มั่นใจว่ำ กำรดำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็จอย่ำง
รวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำของเรำในปัจจุบันและในอนำคต
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4. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริษัท
ปฏิบัติตนอย่ำงมืออำชีพที่มีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลำ
ในทุกกรณี บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับควำมไม่ถูกต้อง เรำเชื่อว่ำกำรทำธุรกิจอย่ำง
ตรงไปตรงมำก็สำมำรถนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ
ด้วยควำมเป็นธรรมตำมหลักของกำรแข่งขันเสรีซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค
2. ปัจจัยความเสี่ยง
2.1 ความเสี่ยงด้านการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ
ภำยหลังจำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(กสทช.) ได้ออกประกำศหลักเกณฑ์และวิธีกำรจัดเก็บรำยได้เพื่อนำไปใช้ในกำรจัดให้มีบริกำรโทรคมนำคม
พื้นฐำนโดยทั่วถึงและบริกำรเพื่อสังคม เมื่อเดือนพฤษภำคม 2555 โดยกำหนดให้ผู้ให้บริกำรที่มีรำยได้สุทธิ
สูงกว่ำ 20 ล้ำนบำทมีหน้ำที่ต้องนำส่งรำยได้ให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนำกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมเพื่อประโยชน์สำธำรณะในอัตรำร้อยละ 3.75 ต่อปี ของรำยได้สุทธิทำให้
ผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมีภำระต้นทุนกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้น นอกจำกนั้น กสทช.ยังได้ออกประกำศเรื่อง
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ.2555 สำระสำคัญคือ กำหนดให้ผู้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมซึ่งรวมถึงผู้รับใบอนุญำตให้บริกำรอินเทอร์เน็ตจะต้องชำระค่ำธรรมเนียมรำยปี
จำกรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตด้วย โดยจัดเก็บใน
ลักษณะขั้นบันไดแบบอัตรำก้ำวหน้ำ กล่ำวคือ หำกมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรโทรคมนำคมมำก จะต้องชำระ
ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำตสูงตำมรำยได้ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคม 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 เพื่อนำมำ
พัฒนำเป็นบริกำรรูปแบบใหม่ๆ ที่เหมำะกับธุรกิจของลูกค้ำ โดยต่อยอดจำกบริกำรหลักของบริษัท
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2.3 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจที่แข่งขัน
กันเอง
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ซึ่งแต่ละบริษัทดังกล่ำวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน และ
เรียกชำระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่งกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเป็นผู้มีอำนำจ
ลงนำมผูกพันบริษัท ขณะนี้ทั้ง กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเชิงพำณิชย์แก่บุคคลทั่วไปด้วย
เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ดำเนินกำรป้องกันโดยกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct)
เกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและข้อมูลภำยในบริษัท และกำรกำหนดให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออก
เสียงลงมติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมรับทรำบ
ข้อกำหนดตำมระเบียบดังกล่ำวแล้ว ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจง
ให้ผู้ถือหุ้นทรำบถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ำรับตำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน
นอกจำกนี้ บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในกำรให้บริกำร
ลูกค้ำร่วมกัน เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนนี้อีกทำงหนึ่ง
2.4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจำกลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่ดำเนินธุรกิจภำยใต้ข้อกำหนดผู้รับใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมจำกหน่วยงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ซึ่งจะมีกำรออกประกำศ ระเบียบเพื่อกำกับดูแลทั้งในด้ำนโทรคมนำคมและ
กิจกำรกระจำยเสียงอย่ำงต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำย และกำรวำงนโยบำยจำกภำครัฐ ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือกำรควบคุมซึ่งอำจจะส่งผลกระทบต่อ
กำรพัฒนำโครงกำรใหม่ของบริษัทฯ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำข้อกฎหมำยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดก่อนกำรตัดสินใจลงทุน รวมถึงกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวในประเด็น
ต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ เพื่อให้สำมำรถกำหนดแผนกำรพัฒนำโครงกำรได้อย่ำงเหมำะสมหำกมี
กำรเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมำยหรือนโยบำยของรัฐ
2.5 ความเสี่ยงจากการการให้บริการลูกค้าราชการ
บริษัทฯ มีลูกค้ำจำกภำครัฐและรัฐวิสำหกิจประมำณ 30% ในช่วงสภำวะเหตุกำรณ์กำรเมืองที่ผ่ำน
มำ ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนรัฐ อันจะส่งผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงิน
ของบริษัทฯบำงส่วน อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯได้วำงแผนกระจำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำเอกชนมำกขึ้น
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3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3.1 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนการที่สาคัญของบริษัทในปี 2556
บริษัทมีศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center : IDC) ให้บริกำรอยู่ 2 แห่ง คือ ที่อำคำรไทย
ซัมมิททำวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ถนนรำงน้ำ เพื่อสำมำรถให้บริกำร
IDC ได้อย่ำงครบวงจรอย่ำงปลอดภัยและมีเสถียรภำพ และยังสำมำรถให้บริกำร Managed Services ได้
ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินกำรปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้
บริกำรแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยปลอดฝุ่นและประหยัดพลังงำน (clean and green) ตำมมำตรฐำน ISO
14644 และระบบควบคุมควำมปลอดภัยภำยในแบบ Centerline Management ที่แสดงผลในรูป 3 มิติ
รวมถึงมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรปฏิบัติกำรตำมหลักแผนกำรให้บริกำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business
Continuity Planning : BCP) ด้วยควำมร่วมมือจำกผู้นำ IT ด้ำน Network จำก บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด
และด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน จำก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคกำร์ด (ประเทศไทย) เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรให้บริกำรของ
บริษัทอยู่บนศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน มีระบบสำรองข้อมูลซึ่งกันและกันด้วยระบบเครือข่ำยที่
เข้มแข็ง สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
ในปี 2556 บริษัทได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน
ISO/IEC 27001 : 2005 สำหรับกำรให้บริกำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์และ
อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์
และในปี 2556 นี้ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ได้รบั ใบประกำศกำรรับรอง
มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 : 2005 บริกำรคลำวด์เป็นรำยแรกของ
ประเทศไทย และเพื่อให้ลูกค้ำมีควำมเชื่อมั่นในบริกำรที่บริษัทมีให้แก่ลูกค้ำ บริษัทได้ดำเนินกำรขอกำร
รับรองมำตรฐำน ISO 20000 ขณะนี้อยู่ระหว่ำงรอรับใบประกำศในปี 2557
นอกจำกนี้บริษัทได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงของบริษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดค่ำใช้จ่ำย โดย
ดำเนินกำรปิดสำขำในต่ำงจังหวัดลงทั้งหมด 7 สำขำ เมื่อกลำงปี 2556
ในด้ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตร บริษัทร่วมมือกับบริษัท ทรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้
ให้บริกำรเครือข่ำยชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตระดับโลกที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ให้บริกำรเครือข่ำยชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต (EDC network pool) ส่งผลให้ลูกค้ำธนำคำรของบริษัทได้
ใช้บริกำรเครือข่ำยชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS ทันที ด้วยควำมร่วมมือ
ดังกล่ำว ทำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (AMEX) ผู้ให้บริกำรชำระเงินผ่ำน
บัตรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ครอบคลุมทั่วโลก ที่เลือกใช้บริกำรระบบเครือข่ำยชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต
ของบริษัทในประเทศไทย
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3.2 การประกอบธุรกิจ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซี
ทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรนำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำร
ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ สำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับ
สำกลไปจนถึงกำรนำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ
บริษัทได้ก่อตั้งมำตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2538 ในชื่อของ ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตประเทศไทย
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินกำรจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภำคม 2540 โดยมีทุนชำระแล้วเท่ำกับ 16 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทได้รับ
อนุมัติจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2540 ให้ดำเนินกำรเป็นผู้ให้บริกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้ำประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีกำรสิ้นสุดของอำยุกำร
ได้สิทธิดำเนินกำรดังกล่ำว ต่อมำในวันที่ 28 สิงหำคม 2544 บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน
2544 เป็นต้นมำ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 250.02 ล้ำนบำท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น
333,333,333 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยสัดส่วนกำรถือหุ้น คือ
 พนักงำนและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 51
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 17
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16
 บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (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
รายละเอียดของรายได้

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

ปี 25561/

ปี 25551/

ปี 25541/

ล้านบาท
1. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Access Business)

%

ล้านบาท

%

ล้านบาท

%

98.4

25.44

94.4

29.44

130.25

41.6

2. บริกำรครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร (Business Solutions)2/

280.5

72.56

207.0

64.56

171.45

54.76

รวมรำยได้จำกกำรดำเนินกำร

378.9

98

301.4

94.0

301.7

96.37

7.7

2

19.2

6.0

11.37

3.63

386.6

100

320.6

100

313.07

100

6.4

4.2

16

5

10.82

3.46

3. รำยได้อื่น3/
รำยได้รวม
4. ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม4/

หมายเหตุ :
1/

งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมู
นิเคชั่น จำกัด
2/

รำยได้จำกบริกำรครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร(Business solutions)
หมำยถึง รำยได้จำกกำรดำเนินงำนนอกเหนือจำกกำรให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)
ได้แก่ รำยได้จำกบริกำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต(IDC) รำยได้บริกำร cloud services รำยได้บริกำร EDC
Network Pool รำยได้บริกำร software services และรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3/

รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรำยได้อื่น

4/

บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญร้อยละ 40
ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
4.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
บริษัทได้แบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้
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(1 ) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจด้วยควำมเร็วที่หลำกหลำย มี
พื้นที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ได้ทั่วประเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตนี้สำมำรถเชื่อมต่อได้ผ่ำนทุกช่องทำงสื่อสำร ได้แก่ เชื่อมผ่ำนโครงข่ำย
อินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำยวงจรเช่ำ (Leased Line) โครงข่ำย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือข่ำยภำยใน
สำนักงำนบนอำคำรชั้นนำใจกลำงกรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมเร็วตั้งแต่ 10 Mbps บนโครงข่ำย Fiber Optic
ขนำด 10 Gbps. บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเสถียรภำพสูง มีกำรบริหำร Bandwidth ให้
เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนแบบ Real Time ได้ตลอดเวลำ
พร้อมเจ้ำหน้ำทีท่ ่ีปรึกษำด้ำนเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริกำรได้รับกำรยอมรับและเลือกใช้
งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของประเทศหลำยองค์กร
(2) บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Business Solutions)
(2.1) บริการ Internet Data Center (IDC) INET IDC เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนหรือ
องค์กรธุรกิจต่ำงๆ ที่ต้องกำรนำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ำยสำธำรณะ
(Public Network) และเครือข่ำยส่วนบุคคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่กำรทำงำนสำรองพร้อมอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์อำนวยควำมสะดวก และรองรับกำรทำงำนของพนักงำนในทุกสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น
วิกฤตน้ำท่วม วิกฤตกำรเมือง
 Dedicated Server : กำรบริกำรให้เช่ำเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัว
พร้อมแผนเช่ำซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่หลำกหลำย
 Co-Location : บริกำรแบบรับฝำกเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวนำเครื่องที่มี
อยู่แล้วมำฝำกในพื้นที่ที่จัดไว้
ศูนย์ IDC ของบริษัททั้ง 2 แห่ง คือ ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ มี
กำรสำรองระบบเครือข่ำยกันระหว่ำงกันอย่ำงสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet
Ring ขนำด 10 Gbps. พร้อมกับระบบรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล และมีบริกำรอำนวยควำม
สะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับกำรให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรชั้นนำของประเทศตั้งแต่บริษัท
หลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรมซื้อขำยหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำเยี่ยมชมจำนวน
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) เป็นบริกำรที่ให้ผใู้ ช้บริกำรสำมำรถนำ Application มำทำงำนอยู่บน
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 เป็นศูนย์กลำงระบบเครือข่ำยเครื่องรับชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อ
ธนำคำรกับร้ำนค้ำผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมหลำยรูปแบบ อำทิ โทรศัพท์พื้นฐำน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และ
อินเทอร์เน็ต ทำให้สำมำรถทำธุรกรรมผ่ำนบัตรเครดิตได้อย่ำงปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื้นที่ทั่วไทย ในปี 2555
บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (TNS) ผู้นำด้ำนกำรให้บริกำร
กำรชำระเงินระดับโลก ให้บริกำร EDC network pool เพื่อพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้รองรับรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ใหม่จำกองค์กรกำรเงินระดับสำกลที่กำหนดกฎเกณฑ์มำตรฐำน PCI DSS ให้ทุกองค์กรที่เก็บรักษำ
ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรดูแลเครือข่ำยและสร้ำงสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบสำรองข้อมูล (Backup
Switching) ที่มีเสถียรภำพและควำมมั่นคงสำมำรถทำงำนแทนระบบหลักได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
(2.4) บริการ Software Services เป็นบริกำร online application สำหรับลูกค้ำ เช่น ระบบรับสมัครงำน
(online recruitment) บริกำร email services เป็นต้น
สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท
กสท อนุมัติให้บริษัทดำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำดำเนินกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยมีสำระสำคัญของสัญญำดังต่อไปนี้
ชื่อสัญญำ
คู่สัญญำ
วันที่ทำสัญญำ
สรุปสำระสำคัญของสัญญำ
กำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

สัญญำดำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต (INTERNET)
บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (กสท)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (บริษัท)
9 ตุลำคม 2540
- กสท อนุมัติให้บริษัทดำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแก่ผู้ใช้บริกำรที่ติดตัง้ เครื่อง
อุปกรณ์ในประเทศไทย ตำมเงื่อนไขในสัญญำ ตลอดจนกฎหมำย มติคณะรัฐมนตรี
ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และนโยบำยของ กสท
- บริษัทต้องไม่ดำเนินกำรให้บริกำรหรือกระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรแข่งขันกับกิจกรรม
หรือบริกำรหลักของกสท ซึง่ ได้แก่ บริกำรโทรศัพท์ระหว่ำงประเทศ กำรจัดหำและกำรจัด
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ระยะเวลำกำรดำเนินกำร
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โครงข่ำยทีใ่ ช้ในกำรสื่อสำรในและระหว่ำงประเทศ และกิจกรรมบริกำรอื่นที่ กสท
กำหนดให้เป็นกิจกรรมบริกำรหลักของ กสท ทั้งนี้ กสท เป็นผู้วินิจฉัยว่ำกิจกรรมหรือ
บริกำรใดเป็นกิจกรรมบริกำรหลักของ กสท และให้คำวินจิ ฉัยของ กสท ดังกล่ำวถือเป็น
ที่สุด
กสท ยินยอมให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินกำรให้บริกำรตำมสัญญำนีจ้ นกว่ำคณะรัฐมนตรีจะมี
มติให้เลิกบริษัท โดยเริ่มนับตัง้ แต่วันแรกทีเ่ ปิดให้บริกำร

สิทธิใบอนุญาตการให้บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จากัด
บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหำชน) ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำย
โทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอื่นๆ) ได้รับใบอนุญำตตั้งแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้รับกำรต่ออำยุ
จนถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 โดยได้อธิบำยรำยละเอียดขอบเขตบริกำรไว้ในหัวข้อที่ 5 เรื่อง ทรัพย์สินที่ใช้
ในกำรประกอบธุรกิจข้อ 5.3 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้านสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรใช้ชีวิตประจำวัน
ของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนในเด็กและเยำวชน บริษัทดำเนินกำรสนับสนุนกำรใช้อินเทอร์เน็ต
อย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ด้วยให้กำรสนับสนุนกำรทำงำนของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย
(www.inetfoundation.or.th) อย่ำงต่อเนื่องมำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรนำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์เน็ตมำใช้เป็นสื่อกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะใน
ชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับควำม
เป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งเสริมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรทำงธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ร่วมกับมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตพัฒนำไทย จัดกิจกรรม “ปลูกใจ ปลูกป่ำ ปลูกต้นกล้ำควำมดี ปลูกป่ำชำยเลนที่จังหวัด
สมุทรสำคร นอกจำกนี้ได้บริจำคกำงเกงแก้วให้แก่ทีมอำสำดุสิตเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่
จังหวัดปรำจีนบุรี
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ด้านการศึกษา
บริษัทได้เปิดโอกำสให้นักศึกษำสถำบันต่ำงๆ และองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชม INET Data
Center หรือบริกำรศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตของ
ประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้กำรดำเนินงำนของบริษัท โดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจเข้ำมำ
ศึกษำดูงำนของบริษัท อำทิ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงำนปลัดกระทรวงยุติธรรม 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 มุ่งมั่นพัฒนำและเสริมศักยภำพบริกำรที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่ลูกค้ำ
นอกจำกนี้ในปี 2556 บริษัทยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC
27001 : 2005 ที่ศูนย์ข้อมูลที่อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ รวมทั้งได้รับกำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัย
ตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 : 2005 สำหรับบริกำรคลำวด์สำธำรณะเป็นรำยแรกของประเทศไทย
ครอบคลุมบริกำรที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำงเวอร์
ในปี 2557 บริษัทมีแผนขอรับรองมำตรฐำนด้ำนบริกำร ISO20000 สำหรับ cloud service และ
มำตรฐำน ISO22301 Business Continuity
4.2 การตลาดและสภาวะการแข่งขัน
4.2.1 กลยุทธ์และทิศทางธุรกิจ
ทิศทางธุรกิจ
บริษัทได้ดำเนินกำรตำมทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจที่กำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้
บรรลุเป้ำหมำยระยะสั้นและระยะยำวในกำรเป็นธุรกิจให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตชั้นนำ อย่ำงไรก็ตำมกำร
เปลี่ยนแปลงด้ำนสภำพแวดล้อม เทคโนโลยีในตลำดและกำรแข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อกำร
ดำเนินธุรกิจของบริษัท ทำให้บริษัทได้ปรับแนวทำงกำรให้บริกำรไปเป็น ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ICT ( infrastructure service provider) ปรับกระบวนกำรดำเนินงำนให้มีควำมคล่องตัว เพื่อให้มีขีด
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนที่สำมำรถแข่งขันในตลำดได้ และเพื่อเตรียมควำมพร้อม
สำหรับกำรเติบโตและกำรสร้ำงองค์กรให้แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับกำรแข่งขันในระยะถัดไป
บริษัทได้ทำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมและกำรแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
ทั้งภำยในและภำยนอกแล้ว ได้กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่เข้มข้น
และกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว และนำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจที่จะนำมำใช้เพื่อให้บริษัทฯ สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
1. เน้นกำรให้บริกำร cloud โดยเฉพำะ server, storage ในกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ที่ให้ควำมสำคัญ
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 สำหรับกำรบริโภคเอกชน จะขยำยตัว 2.7% เพิ่มจำกปี
2556 ที่ขยำยตัวเพียง 0.8% แต่ก็ไม่สำมำรถกระตุ้นได้มำก เพรำะประชำชนมีกำลังซื้อลดลง อย่ำงไรก็ตำม
เนื่องจำกบริกำร infrastructure ของบริษัท เป็นส่วนที่จะช่วยองค์กรลดค่ำใช้จ่ำย เปลี่ยนกำรลงทุนด้วย
จำนวนเงินสูง เป็นกำรเช่ำใช้รำยเดือน ทำให้สำมำรถดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง จึงเป็นโอกำสที่จะ
นำเสนอบริกำรต่ำงๆในภำคเอกชนในปี 2557
จำกสถำนกำรณ์ภัยพิบัติอันไม่คำดฝัน ทั้งจำกภัยธรรมชำติและกำรเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่ำน
มำ และมีโอกำสจะเกิดอีกในอนำคต ทำให้องค์กรต่ำงๆมีควำมตื่นตัวเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเพื่อให้ธุรกิจ
สำมำรถดำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง (Business Continuity Management) โดยเฉพำะระบบ IT และข้อมูล
สำคัญ ทำให้บริษัทมีโอกำสที่จะนำเสนอบริกำร DR site (Disaster Recovery Site) และบริกำร BCP บน
ศูนย์ IDC ที่ได้มำตรฐำนของบริษัท
แนวโน้มเทคโนโลยีของโลกเข้ำสู่กำรใช้ mobile Internet ด้วย mobile device, mobile
applications รวมทั้งในประเทศไทย เนื่องจำกกำรประมูล 3G และจะประมูล 4G-LTE ในอนำคตอันใกล้
ส่งผลให้ จำนวน subscribers ที่ใช้ mobile data จะเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว จำกกำรสำรวจตลำดของเนคเทค
คำดว่ำสัดส่วน smart phone จะคิดเป็น 78% ของโทรศัพท์ทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้ฝั่ง supply คือผู้ให้บริกำร
application, e commerce, content ต่ำงๆ ต้องปรับตัวเข้ำสู่กำรให้บริกำร on cloud อยู่บนศูนย์ IDC ที่มี
เครือข่ำยเชื่อมต่อขนำดใหญ่ที่มีเสถียรภำพ อันเป็นโอกำสของบริษัทที่จะให้บริกำร infrastructure as a
service ให้กับตลำดกลุ่มนี้
จำกกำรประมูลดิจิตอลทีวีและกำรให้บริกำร IPTV ที่เติบโตรับกับเทคโนโลยี broadband ที่พัฒนำ
มำกจนสำมำรถส่งข้อมูลได้สูงมำกเป็น Gbps และ life style ที่เปลี่ยนไปของคนรุ่นใหม่ ทำให้เกิดควำม
ต้องกำรบริโภค Internet ถึงบ้ำนด้วยควำมเร็วสูง มีเสถียรภำพ ด้วยเทคโนโลยี FTTX (Fiber To The X)
บริษัทเล็งเห็นโอกำสที่จะให้บริกำรอินเทอร์เน็ตร่วมกับพันธมิตรผ่ำนเครือข่ำยควำมเร็วสูงไปยังที่อยู่อำศัยใน
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ตลำด mass โดยอำศัยจุดแข็งของบริษัทที่มีประสบกำรณ์ ควำมชำนำญในกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตมำอย่ำง
ยำวนำน







กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยบริษัทที่วำงไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
ใช้แนวทำง Customer Centric เพื่อนำเสนอขำยบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำในแต่ละ
กลุ่มธุรกิจ
เน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพ เชื่อถือได้ จำกทีมงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญ ภำยใต้รำคำที่แข่งขันได้
ร่วมมือกับพันธมิตรร่วมให้บริกำรที่มีคุณภำพแก่ลูกค้ำ
ปรับกลยุทธ์กำรทำธุรกิจ มุ่งเน้นให้บริกำรคุณภำพ สร้ำงผลกำไรให้กับองค์กร มีโอกำสขยำยบริกำร
เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองกำรทำธุรกิจของลูกค้ำ มำกกว่ำลูกค้ำรำยย่อย

การทาตลาดในปีที่ผ่านมา และช่องทางการจาหน่าย
ในปี 2556 บริษัททำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง นำเสนอบริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่ำสินค้ำและบริกำรของบริษัทสำมำรถช่วยลูกค้ำทำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น และ
ทำได้กำรขำยผ่ำนพนักงำนขำยของบริษัท
เปรียบเทียบคู่แข่งขันในภาพรวม
- ตลำด Internet access และกำรให้บริกำรเฉพำะกำรเชื่อมต่อ network เป็นตลำดที่มีกำรแข่งขันสูง
มำก เนื่องจำกผู้ ใช้ มองว่ำไม่ มีควำมแตกต่ำง สำมำรถเปลี่ยนไปใช้ รำยใหม่ ไ ด้อย่ำงง่ ำย ผู้ที่มี ควำม
ได้เปรียบมำกคือ network provider ที่มีโครงข่ำยเอง ทำให้สำมำรถทำต้นทุนที่ต่ำได้ กลยุทธ์คือกำร
บริหำรจัดกำรต้นทุนให้ต่ำที่สุด และกำรนำบริกำร access เป็นหนึ่งใน solution ที่ให้บริกำรลูกค้ำ
- ตลำด IDC บริษัทมุ่งเน้นให้บริกำรในกลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรศูนย์ IDC ที่ทันสมัย ได้มำตรฐำน ISO
27001 Data Center management สำมำรถประหยัดพลังงำน ทำให้อำยุกำรใช้งำนของอุปกรณ์ยืน
ยำว ตั้งอยู่บนเครือข่ำยขนำดใหญ่ มีเสถียรภำพ ซึ่งมีผู้ให้บริกำรน้อยรำย บริษัทมีข้อได้เปรียบเนื่องจำกมี
ศูนย์ IDC ที่ได้มำตรฐำนสูง 2 แห่ง พร้อมให้บริกำรทันที ทำให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ทันที
- 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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จานวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพ
และศักยภาพในการแข่งขัน
ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัท มีบริกำรที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรอินเทอร์เน็ตจำก กสทช
จัดว่ำเป็นคู่แข่งขันของบริษัท โดยบริษัทจัดว่ำเป็นบริษัทขนำดกลำงในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภำพ
เพียงพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้
5.

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

5.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
ลักษณะสาคัญของทรัพย์สนิ

มูลค่าทรัพย์สนิ * (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

อุปกรณ์เครือข่ำย

366

บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์

คอมพิวเตอร์

10

บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ : *รำคำทุน
5.2 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่สาคัญในการประกอบธุรกิจ
รายชื่อโดเมน
(Domain Name)

หน่วยงำนที่รับจดชื่อโดเมน

วันที่จดชื่อโดเมน

วันที่หมดอำยุ

INET – TH.COM

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

6 มิถุนำยน 2540

5 มิถุนำยน 2559

INET – TH.NET

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

14 มกรำคม 2538

13 มกรำคม 2559

THAI.COM

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

25 พฤษภำคม 2538

24 พฤษภำคม 2559

THAI.NET

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

22 เมษำยน 2538

23 เมษำยน 2559

INET.CO.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

17 มกรำคม 2543

16 มกรำคม 2559

INET.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2544

1 พฤษภำคม 2559

INET – TH.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2544

1 พฤษภำคม 2559

INTER.NET.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

17 มกรำคม 2543

16 มกรำคม 2559

INTERNETTHAILAND.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2545

1 พฤษภำคม 2559

INTERNET-THAILAND.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2545

1 พฤษภำคม 2559
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หมายเหตุ : กรณีที่ช่ือโดเมนใดหมดอำยุลง บริษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม
5.3 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 บริษัทได้จัดตั้งบริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อย มีทุนจดทะเบียน 10
ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญจำนวน 1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 10 บำท โดยบริษัทเข้ำถือหุ้นจำนวนร้อยละ
99.99 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตซึ่งหมำยถึงกำรให้บริกำรกำรเข้ำถึงเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ำยทั่วโลกและมีกำรสื่อสำร
ข้อมูลโดยใช้มำตรฐำนอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลร่วมกัน รวมทั้งบริกำรอื่นที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริกำร
รำยชื่อคณะกรรมกำรบริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยนำม
ดังต่อไปนี้
1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
ประธำนกรรมกำร
2. นำยทรงศักดิ์ ทนุบำรุงสำสน์
กรรมกำร
3. นำงสำวพรทิพย์ วชิรำงกูร
กรรมกำร
5.3.2 บริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ประกอบธุรกิจอีโลจิสติกส์ จัดทำและพัฒนำ
ระบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร
บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 90 ล้ำนบำท เรียกชำระแล้ว 90 ล้ำนบำท บริษัทถือหุ้น
สำมัญสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่ำร่วมลงทุน 36 ล้ำนบำท โดยบริษัทคำดหวังว่ำ
ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรลงทุนคือ จะส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีควำมหลำยหลำยในกำรบริกำรมำก
ยิ่งขึ้น และสำมำรถให้บริกำรด้ำนอิเล็กทรอนิกส์อย่ำงครบวงจรเพื่อรองรับกำรขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วของธุรกิจ
บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด มีรำยนำมดังต่อไปนี้
1. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมกำร
2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
6. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็น
คดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญและเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบ
ธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 มีรำยละเอียดดังนี้
1. ข้อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้าประกัน
ตำมที่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ได้ให้บริษัทแห่งหนึ่งกู้ยืมเงิน โดยมีบุคคลค้ำ
ประกัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของบริษัท โดยตกลงชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำ
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ร้อยละ 7 ต่อปี ให้เสร็จสิ้นภำยในเดือนพฤษภำคม 2550 ต่อมำเนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวผิดนัดชำระหนี้และ
ไอเน็ตได้ดำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมเงื่อนไขของสัญญำจนถึงที่สุดแล้ว แต่บริษัทดังกล่ำวกลับเพิกเฉย
มิได้ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยแก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ตำมสัญญำแต่อย่ำงใด
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) จึงได้ฟ้องร้องดำเนินคดีกับบริษัทดังกล่ำวและผู้ค้ำ
ประกัน ต่อศำลแพ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2550 เรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยและค่ำเสียหำยตำมกฎหมำย
ปัจจุบันศำลชั้นต้นได้มีคำพิพำกษำแล้ว แต่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) มีควำมคิดเห็น
แย้งในหลำยประเด็นจึงได้ดำเนินกำรยื่นอุ ทธรณ์คำพิพำกษำศำลชั้นต้น ตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยเมื่อ
วันที่ 26 มกรำคม 2552
ปัจจุบันศำลอุทธรณ์ได้มีพิพำกษำกลับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 21,722,142.52 บำท
พร้อมดอกเบี้ยอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 พฤษภำคม 2550)
เป็นต้นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่ำฤชำธรรมเนียมทั้งสองศำลแทนโจทก์
โดยกำหนดค่ำทนำยควำมรวม 10,000 บำท ซึ่งจำเลยทั้งสองได้ใช้สิทธิยื่นฎีกำคำพิพำกษำต่อศำลฎีกำ
ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ
2. ข้อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จากัด
คดีนี้บริษัท โลตัสทีวี จำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็น
จำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2550 ให้รับผิดฐำนละเมิด, เปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำ ,
เรียกคืนทรัพย์, เรียกค่ำสินไหมทดแทนหรื อค่ำเสียหำย โดยคดีนี้ ศำลมีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 22 กันยำยน
2553 โดยสรุปใจควำมในประเด็นสำระสำคัญตำมคำพิพำกษำได้ว่ำบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหำชน) จำเลย มิได้กระทำละเมิดหรือเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำในสัญญำร่วมให้บริกำรอันเป็นกำร
กระทำให้บริษัท โลตัสทีวี จำกัด โจทก์ ได้รับควำมเสียหำยตำมคำฟ้องแต่ประกำรใด
โจทก์ (บริษัท โลตัสทีวี จำกัด) ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำ และปัจจุบันศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำ
ยืนตำมคำพิพำกษำของศำลชั้นต้น และไม่มีคู่ควำมฝ่ำยใดยื่นฎีกำคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุด
7. โครงสร้างเงินทุน
7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
ทุนจดทะเบียน : 333,333,333 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 333,333,333 หุน้ มูลค่ำหุ้นที่
ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท
ทุนที่ออกและชาระแล้ว : 250,020,799 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 250,020,799 หุน้
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท
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7.2 ผู้ถือหุ้น
ตราสารแสดงสิทธิในผลตอบแทนที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (NVDR)
ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2556 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง
สำหรับกำรออกใบแสดงสิ ทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพ ย์อ้ำงอิง ไทย (Non-Voting Depository
Receipt : NVDR) จำนวน 7,550,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.20 ของทุนชำระแล้ว ผู้ถือ NVDR จะไม่มี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งในกำรประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เว้ น แต่ เ ป็ น กำรออกเสี ย งเพื่ อ พิ จ ำรณำมติ เ กี่ ย วกั บ กำรเพิ ก ถอน
หลักทรัพย์อ้ำงอิงจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 10 รายแรก
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จำนวน 10 รำยแรก ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน
ครั้งล่ำสุด ปรำกฏดังนี้
ลำดับที่
ชื่อ-สกุล
จำนวนหุ้น %ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1
สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 42,500,000
17.00
2
บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
40,000,000
16.00
3
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
40,000,000
16.00
4
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
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 จัดทำโดยบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด
7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภำษี
หำกไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจและโครงกำรดำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัท
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8. การจัดการ
8.1 โครงสร้างการจัดการ

บริษัทมีคณะกรรมกำรทั้งหมด 6 ชุด ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 11 ท่ำน ที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68
แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลง
วันที่ 22 มีนำคม 2543 ทุกประกำร ดังนี้
(1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบริหำร
(2) ดร.ทวีศักดิ์ 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
กำหนดค่ำตอบแทน และกรรมกำรตรวจสอบ
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(9) นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ3
(10) นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
(11) นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
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กรรมกำรอิสระ ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
และรักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท

หมายเหตุ :
1. ดร.มนต์ชัย หนูสง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรแทนนำยสมศักดิ์ มหำวิริโย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม
2556
2. นำงปรี ย ำ ด่ ำ นชั ย วิ จิ ต ร ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กรรมกำรแทนนำยก ำธร ไวทยกุ ล เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤศจิกำยน 2556
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจสอบ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน
2556
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นายไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นายทวีศักดิ์
กออนั น ตกู ล คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกั บ นายมนต์ ชั ย หนู ส ง นางปรี ย า ด่ า นชั ย วิ จิ ต ร
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรา
สาคัญของบริษัท" หรือ "นายมนต์ชัย หนูสง หรือ นางปรียา ด่านชัยวิจิตร คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน
และประทับตราสาคัญของบริษัท"
ขอบเขต อานาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่
ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดทิศทำงธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนกำรลงทุน และจัดหำเงินลงทุน
4. ควบคุมกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดกำร และบริหำรงำนของบริษัทให้ได้ผลดี ที่สุด ตำมแนวทำงของข้อบังคับของบริษัท และ
ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรได้
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7. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบใน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ
อย่ ำงเดี ยวกั นและเป็ นกำรแข่ งขั น กั บกิ จกำรของบริ ษั ทไม่ ว่ ำจะท ำเพื่ อประโยชน์ ส่ วนตนหรื อ
ประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ ชั กช้ ำ หำกมี ส่วนได้เสี ยไม่ ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
เว้ น แต่ เ รื่ อ งดั ง ต่ อ ไปนี้ ซึ่ ง คณะกรรมการบริ ษั ท ต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ก่ อ น
ดาเนินการ
1. เรื่องที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุน้
2. กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎ
ระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัทจดทะเบียน
3. กำรซื้อขำยสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องกำรได้มำหรื อ
จำหน่ำยไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรทบทวนขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
นอกจำกนี้ บริษั ท รวมทั้ ง ได้เ ล็ ง เห็ นถึ ง ควำมสำคัญของกำรก ำกั บดู แลกิจกำรที่ดี จึ งสนับสนุ นให้
กรรมกำรบริษัททั้ง 11 ท่ำน เข้ำร่วมอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) และหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors) เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรได้ตำม Fiduciary Duties และหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี (โปรดดูข้อมูลกำรอบรมของกรรมกำรแต่ละท่ำนในเอกสำรแนบ 1)
คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2553
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อทำหน้ำที่วำงนโยบำยหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร
กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรมีจำนวน 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
(1) ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธำน
(2) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองประธำน
หน้ำที่ 23
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นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำร
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและเลขำนุกำร

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. สนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำงนโยบำยหรือกลยุทธ์ นอกจำกนี้ยังสนับสนุนในกำรดูแล
กำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินและ
กลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้
2. พิจำรณำงบประมำณประจำปีของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
3. พิจำรณำกำรเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษัทก่อนนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
4. พิจำรณำและอนุมัติกำรลงทุนดำเนินโครงกำรซื้อขำยอุปกรณ์สำนักงำนกำรก่อสร้ำงกำรซ่อมแซม
และกำรปรับปรุงอำคำรสำนักงำน ซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน 30 ล้ำนบำท
5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัทเป็นครั้งครำว
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีกำหนดวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับกำร
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรและเพิ่มมูลค่ำให้
องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น
ปรับปรุงหน้ำที่และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำรระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทสำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำน (กรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน) ดังรำยชื่อต่อไปนี้
(1) ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
ประธำน
(2) นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมกำร
(3) นำยชวลิต อัตถศำสตร์1
กรรมกำร
2
(4) นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมกำร
(5) นำงสำวศรำพร วำทะสัตย์
เลขำนุกำร
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หมำยเหตุ :
1. นำยชวลิต อัตถศำสตร์ ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556
2. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรตรวจสอบเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดย
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้ง
รำยไตรมำสและประจำปี
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่มีควำม
เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำน
ตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนด
ของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
บริษัท
4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระ
และควำมน่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร และปริมำณงำนตรวจสอบของสำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม
ด้วยอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจำรณำสอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
6. จัดทำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
เสนอเป็นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใด
เมื่อเห็นว่ำจำเป็นด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
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9. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2552 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพื่อทำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้ำ
ดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอื่นๆ เพื่อช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุม
ภำยในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุด
อื่นๆ และกรรมกำรผู้จัดกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีจำนวน 2 ท่ำน ดังรำยชื่อ
ต่อไปนี้
(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

อานาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทำง วิธีกำร และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
2. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะจัดกำร (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะจัดกำร เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
3. พิจำรณำสรรหำผู้จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ หรือกรรมกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
ให้มีคณะกรรมกำรนั้นๆ ขึน้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
4. กำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้มำดำรงตำแหน่งตำมข้อ 3 และ/หรือวิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2553
มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับ ดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้ง
ปัจจัยภำยในและภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
(1) นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธำน
(2) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมกำร
(3) นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำร
(4) นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ 1 รักษำกำรเลขำนุกำร
หมำยเหตุ :
1. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ รักษำกำรเลขำนุกำรแทนนำยภัทร์ นำยหอสิริ มีผลตั้งแต่วันที่ 31
ธันวำคม 2555
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำนโยบำย และกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Framework) เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำร
บริษัท
2. ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้ และประเมินควำมเสี่ยง
4. ประเมิน และอนุมัติแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
5. รำยงำนต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อทรำบเป็นประจำ
ในกรณี ที่มี เรื่องซึ่ งกระทบต่อบริษัทอย่ำงมี นัยสำคัญต้องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสำรกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญ
7. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2553 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อทำหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ทุก 6 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีจำนวน 2
ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
(1) ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ที่ปรึกษำ
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(2) นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ1
ประธำน
(3) นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมกำร
(4) นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย 2
กรรมกำร
(5) นำยยศไกร รุจิพงษ์วำที
เลขำนุกำร
หมำยเหตุ :
1. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ ประธำน ลำออกเมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556
2. นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย กรรมกำร ลำออกเมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2556
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วให้แก่
กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ
3. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน
4. แจ้งผลกำรประเมินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ
คณะกรรมการที่เป็นอิสระ
คณะกรรมกำรที่เป็นอิสระมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัทจด
ทะเบียนกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน
และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ณ วันที่ 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
หน้ำที่ 28
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รำยละเอียดประวัติของกรรมกำรที่เป็นอิสระแต่ละท่ำนตำมเอกสำรแนบ
เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7
กุมภำพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรบริษัทแทนนำยภัทร์ หอสิริ ซึ่งลำออกจำตำแหน่งเลขำนุกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่จัดกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนด และดูแลให้
บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2556
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำและมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำมควำมจำเป็น
โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนไว้ล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็นประจำ ประธำน
กรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวำระกำรประชุมโดย
พิจำรณำให้มั่นใจว่ำเรื่องที่สำคัญจะได้นำเข้ำสู่วำระกำรประชุม นอกจำกนี้ กรรมกำรแต่ละท่ำนมีควำมเป็น
อิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน
เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จัดให้มี
กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
ประธำนกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัท มีกำรประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง คณะกรรมกำรบริหำร มีกำร
ประชุมทัง้ สิ้น 10 ครั้ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรประชุมทั้งสิ้น 14* ครั้ง คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน มีกำรประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุมทั้งสิ้น 6* ครั้ง และ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีกำรประชุมทั้งสิ้น 5 ครัง้ รำยละเอียดกำร
เข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทมี ดังนี้
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การประชุม
คณะกรรมการ

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร

การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรร คณะกรรมการ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หาและกาหนด
บริหารความ
ประเมินผล
ค่าตอบแทน
เสี่ยง
การปฏิบัติงาน
ของกรรมการ
ผู้จัดการ

การเข้าร่วม
ประชุม
(รวม 11 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุม
(รวม 10 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุม
(รวม 14* ครั้ง)

1.ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

11/11

10/10

2.ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

9/11

8/10

3.นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย 1

7/7

4.นำยกำธร ไวทยกุล 2

8/8

5.ดร.มนต์ชยั หนูสง 3

3/3

6.นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร 4

2/2

7.นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

8/11

8.นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

10/11

9.ศ.กิตติคุณ 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

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

การเข้าร่วม
ประชุม
(รวม 6 ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุม
(รวม 6* ครั้ง)

การเข้าร่วม
ประชุม
(รวม 5 ครั้ง)

5/6
3/5

5/5

5/5

13.นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ

10/11

1/1

14.นำยสหัส ตรีทิพยบุตร

10/11

8/10

15.นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

11/11

10/10

6/6
6/6
6/6

* เป็นกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกรรมกำรตรวจสอบจำนวน 2 ครั้ง
หมำยเหตุ :
1. นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556
2. ดร.กำธร ไวทยกุล ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2556
3. ดร.มนต์ชัย หนูสง เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยสมศักดิ์ มหำวิริโย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556
หน้ำที่ 30
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4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยกำธร ไวทยกุล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน
2556
5. นำยชวลิต อัตถศำสตร์ ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลำคม 2556
6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลำคม 2556
กรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2556 มีมติแต่งตั้งนำงมรกต
กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2556
อานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14
กันยำยน 2544 ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรทำ
หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและกระทำกำรแทนในนำมของบริษัท เช่น กำรทำนิติ
กรรม สัญญำ ข้อตกลง เอกสำร และหลักฐำนใดๆ ที่บริษัททำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ พร้อมทั้งมีกำรกำหนด
วงเงินสำหรับกำรจัดหำวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะไม่เป็นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ผู้รับมอบ
อำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำร ซึ่งผู้รับมอบอำนำจหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอำนำจ
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท
การสืบทอดตาแหน่ง
เนื่องจำกบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจำกัดและบริษัทจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นในกำรสรรหำและแต่งตั้งตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกรรมกำร
ผู้จัดกำรจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยดังกล่ำว มีกำรทำสัญญำว่ำจ้ำงชัดเจน และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ำง
ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ผู้บริหำรบริษัท มีจำนวน 4 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
(1) นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรผู้จัดกำร
(2) นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
(3) นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
(4) นำงสำวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์ ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน
8.2 กระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ดำเนินกำรดังนี้
หน้ำที่ 31
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมกำร
บริษัทไม่น้อยกว่ำ 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดย
ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
3. หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกิน
จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อให้ได้จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษัท
อำจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( ¾ ) ของจำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น
องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัทเป็น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยแต่งตั้ง
จำกกรรมกำรบริษัท
กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจำกสำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน และตัวแทน
จำก บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน
8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2556 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท รวม 14 ท่ำน ใน
วงเงินไม่เกิน 5.50 ล้ำนบำท แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยสำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุม
และค่ำตอบแทนอื่น ซึ่งในปี 2556 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนสำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำร
บริษัท และ คณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด และค่ำตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 5.50 ล้ำนบำท
ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำรรวม 4 ท่ำน เท่ำกับ 9.2 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือนและค่ำตอบแทนอื่นๆ

หน้ำที่ 33

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี 2556

รายชื่อคณะกรรมการ / ตาแหน่ง
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

3. นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย 1
4. ดร.กำธร ไวทยกุล 2
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
7. ดร.มนต์ชัย หนูสง 3
8. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร4
9. ศ.กิตติคณ
ุ ดร. อัจฉรำ
จันทร์ฉำย
10. นำยอรัญ เพิม่ พิบูลย์

ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
รองประธำนกรรมกำรบริหำร / ที่ปรึกษำกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุม
ในรูปเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย
(บาท) ต่อปี
(บาท) ต่อปี
250,000
125,000
180,000
170,000

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรตรวจสอบ
11.นำยชวลิต อัตถศำสตร์ 5
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
12. นำงสำววิลำวรรณ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรประเมินผล
วนดุรงค์วรรณ 6
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
13. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / กรรมกำรตรวจสอบ
14. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรบริหำร
15. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง /
กรรมกำรบริหำร

หมำยเหตุ :
1. นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กันยำยน 2556
2. ดร.กำธร ไวทยกุล ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลำคม 2556
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ดร.มนต์ชัย หนูสง เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยสมศักดิ์ มหำวิริโย เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556
นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร เข้ำมำเป็นกรรมกำรแทนนำยกำธร ไวทยกุล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน 2556
นำยชวลิต อัตถศำสตร์ ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556
นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556
รายงานการกากับดูแลกิจการที่ดี

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์และ
ควำมโปร่งใสในข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ และยึดมั่นในคุณค่ำหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในกำรบริหำร
จัดกำรและกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทได้ยึด
มั่นในข้อพึงปฏิบัติสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ภำยใต้นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อให้มีกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้นำแนวทำง
กำรบริหำรงำนด้วยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยของบริษัทเพื่อให้เป็น
กลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว และติดตำม กำกับดูแล
ปรับปรุง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริหำรจำกผู้บริหำรระดับสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร อันจะส่งผลให้
รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตำมที่
ตั้งเป้ำหมำยไว้
ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้
ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในกำรรับ
สำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจสิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและ
สิทธิในกำรโอนหุ้น
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่ำงมี
คุณภำพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลำ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และที่
สำคัญคือกำรเข้ำถึงผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในปี 2556 บริษัทได้ทำกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับกำร
เปิดเผยสำรสนเทศของบริษัทจดทะเบียนอย่ำงครบถ้วนภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยนำส่งเอกสำรต่อ
สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งรำยงำนผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ
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โดยเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports)
เช่น งบกำรเงินประจำปี งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำร ข้อมูลประจำปี เป็นต้น
รวมทั้งประเภทสำรสนเทศสำคัญตำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลำ และ
สถำนที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุมและวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในกำรเข้ำร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธี
ปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น กำรจ่ำยเงินปันผลและวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีรับเงินปันผล (Record
Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น
แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เป็นต้น
แต่เนื่องจำกในปีที่ผ่ำนมำ บริษัทได้จัดทำและนำส่งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี 2555 (แบบ
56-1) ฉบับที่ถูกต้องครบถ้วนล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำที่คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนประกำศกำหนด ส่งผลให้
คณะกรรมกำรเปรี ย บเที ยบที่ ร มว.กระทรวงกำรคลั ง แต่ ง ตั้ ง ตำมมำตรำ 317 แห่ ง พรบ.หลัก ทรั พ ย์ ฯ ได้
พิจำรณำเปรียบเทียบปรับบริษัท ในควำมผิดปฏิบัติฝ่ำฝืนมำตรำ 56(4) และ 199 แห่งพรบ.หลักทรัพย์ฯ เป็น
จำนวนเงิน 90,900 บำท
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับกำรปฏิบัติและกำรกระทำใดๆ ที่
จะต้องไม่เป็นกำรจำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่ำนั้นบริษัทได้พยำยำม
ที่จะจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสำธำรณชน เพื่อให้สำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) เผยแพร่
ข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล และ
ง่ำยต่อกำรติดต่อสื่อสำรกับทำงบริษัท
1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทกำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนกำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่ำเทียมกันทุก
รำย คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำรส่งเสริม ให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรจะได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรดำเนินงำนของบริษัท มีส่วนร่วม
ในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำย
บริหำร บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคู่มือ AGM Checklist
ที่จัดทำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงำน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมกำร
บริษัทและฝ่ำยบริหำรถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ต้องดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรมและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย
ในปี 2556 บริษัทได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ “กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยควำม
สะดวกสำหรับกำรประชุมไว้อย่ำงครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในกำรนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและกำรนับคะแนนเสียงทำให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็ว และกำรนับคะแนนเสียงอย่ำงแม่นยำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
บริษัทเปิดให้มีกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมกำรประชุมตั้งแต่เวลำ 7.00 น. ก่อนเวลำเริ่มประชุมเป็นเวลำ
2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทำงมำภำยหลังสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงเวลำเลิก
ประชุม ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อเริ่มกำรประชุมปรำกฏว่ำมีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุม
ด้วยตนเอง จำนวน 24 รำย และมีผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นมำร่วมประชุมแทน จำนวน 18 รำย รวมทั้งสิ้น
42 รำย นับจำนวนหุ้นได้ 87,251,902 หุน้ จำกจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ำยและเรียกชำระเต็มมูลค่ำแล้วของ
บริษัทจำนวน 250,020,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.90 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ำ 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
ทั้งหมดของบริษัท ถือเป็นครบองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัท สำหรับกำรตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนกำร
แสดงตนเพื่อเข้ำร่วมประชุม นั้น บริษัทได้ม อบหมำยให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตำมขั้นตอนที่พึง
ปฏิบัติ และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ในกำรประชุ มครำวดัง กล่ ำวมี กรรมกำรของบริษัท ประธำนกรรมกำรชุ ดย่อยทุกคณะพร้อมฝ่ำย
บริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมในกำรประชุมครบทุกท่ำน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถำมในรำยละเอียดแก่ที่ประชุม
1.2.1 ก่อนการประชุม
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับกำรตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอและทันเวลำ กล่ำวคือ หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเรียกประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
บริษัทได้แจ้ ง กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ประชุม และระเบียบวำระกำรประชุ ม พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้อ งและ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของ
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลำ 9.00น. ในวันทำกำรถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
รำยละเอียดของเรื่องเพื่อพิจำรณำเหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรำยชื่ อของกรรมกำรอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุ มแทนได้
รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรประชุม และได้โฆษณำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 3 วัน เพื่อ
บอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ
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ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมี เ วลำศึกษำข้อมู ลประกอบกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และเอกสำรประกอบทั้งชุด ซึ่ง
เหมือนกับข้อมู ลที่บริษัทจัดส่ง ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำรดัง กล่ำวแล้วข้ำงต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท
ล่วงหน้ำ 2 เดือนก่อนวันประชุม
นอกจำกนี้ บริษัทได้มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียน
หุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินกำรจัดส่งเอกสำรนัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 8
เมษำยน 2556 ซึ่งเป็นไปตำมที่กฎหมำยกำหนดให้ บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น
เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 14 วันก่อนวันประชุม
ในกำรประชุม สำมั ญ ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2556 บริษัทได้นำแนวทำงปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่ องคณะกรรมกำรบริษัท
พิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรของบริษัท โดยบริษัทได้ประกำศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริษัท ระบุรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำรพิจำรณำ และช่องทำงกำรเสนอ
เรื่องไว้อย่ำงชัดเจน โดยให้เวลำผู้ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2556 ตำม
หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2556 อย่ำงไรก็ดี ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัคร
เป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังเปิดโอกำสให้สอบถำมหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมใน
เรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบกำรประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรำยละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่
ประชุมต่อไป
1.2.2 ระหว่างการประชุม
ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประธำนที่ประชุมได้แจ้งองค์ประชุมแนะนำกรรมกำร
ฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ำร่วมในกำรประชุม ต่อจำกนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียง
ลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติสำหรับกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์
ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่ อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุม
ได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนน
เสียง
ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมทำหน้ำที่ดำเนินกำรประชุมไปตำมลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ ผู้เข้ำร่วม
ประชุ ม ทุก รำยแสดงควำมเห็ น ข้อ เสนอแนะ ถำมคำถำมในแต่ ละวำระ และให้เ วลำอภิปรำย อย่ำ ง
เหมำะสมเพียงพอ จำกนั้น ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมสำคัญกับทุก
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คำถำมแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจำรณำซึ่งประธำนที่ประชุมได้แจ้งผล กำรออกเสียงในแต่ละเรื่อง
ให้ที่ประชุมทรำบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีกำรลงมติในแต่ละ
วำระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้เข้ำร่วมประชุม ทุกรำย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงกำรพิจ ำรณำเลือกตั้ง กรรมกำรและกำร
พิจำรณำอนุมัติกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีกำรนำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจำรณำลงมติแยกจำกกัน
และในกำรเลื อกตั้ง กรรมกำรกำหนดให้มี กำรลงมติเป็นรำยคน ซึ่ ง รวมระยะเวลำกำรประชุ ม แต่ละครั้ง
ประมำณ 2 ชั่วโมง 30 นำที ได้กำหนดกำรประชุมเวลำ 09.00 น. และ เลิกประชุมประมำณ 12.00 น.
1.2.3 หลังการประชุม
บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
เรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ”งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียง
แต่ละประเภทผ่ำนทำงระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้นในวัน
ทำกำรถัดจำกวันประชุม ก่อน 9.00 น.
กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้มีกำรจัดทำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดย
บันทึกสำระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและคำ
ชี้แจงของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่
ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน
โดยบริษัทได้นำส่ ง รำยงำนกำรประชุ ม ที่จั ดทำแล้วเสร็จ ลงนำมรับรองโดยประธำนที่ประชุ ม ส่ง ให้ตลำด
หลักทรัพย์ฯ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) เพื่อเป็นเอกสำรตรวจสอบและ
อ้ำงอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยในกำหนด 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันทุก
รำยไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ถือหุ้นชำวไทยและผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ตำมที่ได้กำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรดำเนินดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิ่งที่มี
ควำมสำคัญและจำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมสำคัญต่อสิทธิและมี
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และใน
รูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น
เนื่องจำกผู้ถือหุ้นในฐำนะมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิได้รับ
กำรจ่ำยเงินปันผลตำมผลประกอบกำรของบริษัทมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำมในปี 2556 แม้บริษัทมีผล
ประกอบกำรเป็นกำไร แต่บริษัทยังคงขำดทุนสะสม ตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดมิให้
บริษัทจ่ำยเงินปันผล
หน้ำที่ 39

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำงเท่ำ
เทียมกันนั้น นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของสำนักงำน
ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงของข้อมูลของบริ ษัททำงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่ง
ได้จัดให้มีกำรนำเสนอข้อมูลทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
นอกจำกนี้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบ
ฉันทะให้ผู้ อื่ นหรือกรรมกำรอิส ระของบริษัท ซึ่ ง บริษัทจะระบุรำยชื่ อไว้ในหนัง สือมอบฉันทะตำมแบบที่
กระทรวงพำณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข
รำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้น
สำมำรถสอบถำมได้ทั้งทำงโทรศัพท์หรือช่องทำงอื่นๆ
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบ
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ นับเป็นมำตรกำร
หนึ่งในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมสำคัญในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับคำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติ
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท
ตั้งแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนักงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและจัดทำประกำศหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสี ยเป็นลำยลักษณ์อักษร
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
กำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กำรให้ข้อมูล ข่ำวสำรที่มีคุณภำพแก่ผู้ถือหุ้น กำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุ มผู้ถือหุ้น
เพื่อให้มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทรำบกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของ
บริษัท ตลอดจนเพื่อสำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร กำรจัดให้มี
มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรเพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับกำรไม่เคำรพในสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้ถือหุ้น หรือกำรกระทำ
ควำมผิดของกรรมกำรและผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรใช้ข้อมูลภำยใน
คู่ค้า
บริษัทให้ควำมสำคัญในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรสำคัญเพื่อกำหนดค่ำใช้จ่ำย
และคุณภำพสินค้ำ จึ งต้องมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ควำมสำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้
กำรดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัท ปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบน
พื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็นธรรมและเคำรพซึ่งกันและกัน
เจ้าหนี้
บริษัทให้ควำมสำคัญกับบรรดำเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนให้ธุรกิจของ
บริษัทสำมำรถดำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในกำรชำระหนี้ค่ำบริกำร และ/หรือค่ำสินค้ำที่ได้
ซื้อจำกเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำตำมกำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติว่ำเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำรำยใหญ่
หรือรำยเล็ก
คู่แข่งทางธุรกิจ
บริษัทให้ควำมสำคัญกับคู่แข่ง ทำงธุ รกิจ โดยไม่ได้ม องว่ำเป็นเพียงคู่แข่งทำงธุรกิจด้ำนเดียว แต่
บริษัทยังมองว่ำด้วยสภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ คู่แข่งทำงธุรกิจยังสำมำรถผันตัวมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่
สำคัญได้ในอนำคต บริษัทจึงให้ควำมสำคัญต่อกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม
พนักงาน
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
ทัศนคติ ศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมี ประสิทธิภ ำพสอดคล้องกับ
เป้ ำ หมำยของงำน และผลส ำเร็ จ ของธุ ร กิ จ รวมทั้ ง กำรด้ ำ นกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพ เพื่ อ ให้ บุ ค ลำกรมี ขี ด
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น
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โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัท ได้ดำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขั้นสูงสำหรับผู้บริหำร และ
สนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรดำเนินกำรด้ำน
กำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำร
แข่งขันทำงธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต
นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกร ยังคำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกรโดย
ส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดย
มี ค ณะกรรมกำรสวั ส ดิ ก ำรที่ ม ำจำกกำรเลื อ กตั้ ง ภำยใน เป็ น หลั ก ในกำรด ำเนิ น กำร เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคี
กำรประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น
สังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ำน ทั้งด้ำน
สังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
สนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย ในปี 2556 บริษัทได้ร่วมให้กำรสนับสนุน
กิจกรรมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ สำหรับเด็ก เยำวชนและครอบครัว ผ่ำนมูลนิธิ
อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทย
3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับบริษัทได้โดยตรงผ่ำนทำงหลำยช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท เลขำนุกำรบริษัท หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออำจใช้ช่องทำง
อื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกำร กระทำผิด
กฎหมำย หรือจรรยำบรรณมำยังกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสั่งกำร
4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรบริษัทให้ควำมสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ และถือเป็น
นโยบำยหลักของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้
ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงำนทุก
คนจะต้ องลงนำมรั บ ทรำบนโยบำยขององค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กำรใช้ ซ อฟต์ แ วร์ค อมพิ วเตอร์ ส่ว นบุ ค คล
นอกจำกนั้ น บริ ษั ท ยั ง มี ก ำรประกำศภำยในบริ ษั ท เรื่ อ ง “ห้ ำ มกระท ำกำรอั น เป็ น กำรละเมิ ด หรื อ ฝ่ ำ ฝื น
กฎหมำย” เนื้อหำโดยสรุปเป็นกำรประกำศห้ำมพนักงำนกระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และ/หรือกระทำกำรอันเป็นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำผิดทำงคอมพิวเตอร์
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5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรบริษัท และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ล งทุน สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกระทบต่อผู้มี
ส่วนได้เสียและกำรซื้อขำยหุ้นของบริษัท ทุกส่วนงำนจึงได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลให้
เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่ำงมีคุณภำพโดยยึดหลักควำมถูกต้อง ควำมรวดเร็ว
ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ข้อมูลเท่ำเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และแสดง
ควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น
สำรสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีมติ
ข้อสรุปอย่ำงชัดเจน และเพียงพอต่อกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ และ
ผ่ำนกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กำรรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่ำเทียม
กัน
5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ เป็นหลัก ทั้งข้อกำหนด
ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) และกำรเปิดเผย
สำรสนเทศสำคัญตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทำงหลักที่ใช้ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท
ได้แก่ กำรจัดส่งเอกสำรให้แก่สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ ผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำด
หลักทรัพย์ฯ
นอกจำกนี้ บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลำ และ
โปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทำงเลือกอื่นในกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั่วถึง มำกยิ่งขึ้น ได้แก่
เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั้งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำปี (แบบ 56-2)
5.3 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร และรับผิดชอบกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้น นัก
ลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรเสนอผลกำรดำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีกำรทำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) สำหรับกำรติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
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สำมำรถทำได้โดยทำงโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของบริษัทที่
www.inet.co.th/ir และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th
5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ในปี 2556 บริษัทได้เปิดโอกำสให้นักวิเครำะห์หลักทรัพย์จำกบริษัทหลักทรัพย์ต่ ำง ๆ อย่ำงทั่วถึง
และเป็นธรรมในกำรให้ข้อมูลต่ำง ๆ ของบริษัท ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง จำกัด (มหำชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินำคิน จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) ซึ่ง
บริษัทได้ให้ข้อมูลต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบกำรของบริษัท แนวโน้ม และทิศทำงกำรดำเนิน ธุรกิจของ
บริษัท เพื่อให้นักวิเครำะห์นำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสำรเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
6.1 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท
บริษัทได้มีกำรกำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรเพื่อให้สอดคล้องตำมข้อกำหนดและแนวทำงที่บังคับใช้
และเสนอแนะโดยกฎหมำยและหน่วยงำนกำกับดูแล ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทจำกมติที่ประชุมผู้ถือ
หุน้ และตำมระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น
ปัจจุบันคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 11 ท่ำน ซึ่ งมีขนำดเหมำะสมกับ
ลั ก ษณะธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท กรรมกำรมี คุ ณ สมบั ติ ห ลำกหลำยทำงด้ ำ นควำมรู้ ค วำมสำมำรถเฉพำะด้ ำ น
(วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ บัญชี กำรบริหำรธุรกิจ) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน ทักษะ
ควำมเชี่ยวชำญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ทั้งกำรกำหนดทิศทำงและ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร กรรมกำรบริษัทมีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัททุกท่ำนไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท
ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมี กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน คือ กรรมกำรผู้จั ดกำร โดยประธำน
กรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สูงสุด
ของฝ่ ำยบริหำรของบริษัท และแม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แต่ประธำนกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเป็นประธำน
อย่ำงเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มี
โอกำสร่วมอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อให้ได้ข้อ
ยุติร่วมกันอย่ำงเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง
จำนวนกรรมกำร (ที่ไม่รวมกรรมกำรอิสระ) ในคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมสัดส่วนอย่ำงยุติธรรม
ของเงิ น ลงทุ น ของผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ แ ก่ กรรมกำรผู้ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ได้ แ ก่ ส ำนั กงำนพั ฒนำ
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วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) (ถือหุ้นร้อยละ 17) จำนวน 2 ท่ำน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
(ถือหุ้นร้อยละ 16) จำนวน 2 ท่ำน และบริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (ถือหุ้นร้อยละ 16) จำนวน
2 ท่ำน
นอกจำกนี้ ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 3 บริษัท ซึ่ง
สอดคล้ องกับข้อเสนอแนะของตลำดหลั กทรัพ ย์ฯ ในกำรพิจ ำรณำประสิทธิ ภำพและกำรอุทิศเวลำในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท และเพื่อให้กรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรบริหำร
สู ง สุ ด ของบริ ษั ท สำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ไ ด้ อ ย่ ำ งเต็ ม ที่ แ ละมี โ อกำสได้ แ ลกเปลี่ ย นประสบกำรณ์ สร้ ำ ง
ควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงำนอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกำรประกอบกิ จกำรของ
บริษัท
ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลใน
หัวข้อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้กำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท ซึ่ ง ให้ควำมส ำคัญ กับควำม
โปร่งใสและประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ คณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท สำหรับพิจ ำรณำแต่ง ตั้ง ในกรณีกำรแต่ง ตั้ง
กรรมกำรที่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกตำมวำระ รวมทั้ ง กรณีก ำรแต่ง ตั้ ง แทนกรรมกำรที่ ออกตำมวำระ โดยจะเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป
6.2 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
คณะกรรมกำรบริษัทจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็น
สถำนะ
ผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนผูถ้ ือหุ้น
กรรมกำรที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
1

กรรมกำรที่ไม่เป็น
ผู้บริหำร
6
4

กรรมกำรตรวจสอบ
3

บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด 11 ท่ำน ซึ่ง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยกำหนดไว้ นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
และไม่ได้เป็นผู้บริหำร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะตัวแทนของผู้
ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน
ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำม
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตำม
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ข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวน 1 ใน 3 ออก
จำกตำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง
คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำกำหนดนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระ
ที่ประกำศโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
- ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวม
หุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
- ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจำหรือ
เป็นผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง โดย
ต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
- ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งในด้ำน
กำรเงิน และกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งใน
ลักษณะที่จะทำให้ขำดควำมเป็นอิสระ
- ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งและไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่
6.3 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและ
เสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แบ่งเบำภำระกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และช่วยให้กำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย
คณะกรรมกำรบริหำร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำง
นโยบำยหรือกลยุทธ์ นอกจำกนี้ยังสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบ
ธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอำนำจหน้ำที่ของคณะ
กรรมกำรบริหำรเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ในปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
บริหำรทั้งหมด 10 ครั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของ
บริษัท โดยอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร
ทั้งนี้ ในปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบทั้งหมด 14 ครั้ง โดยเป็นกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง จำนวน 2 ครั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่ส มควรได้รับกำรเสนอรำยชื่ อเป็นกรรมกำรใหม่ และเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ ำยค่ำตอบแทนให้
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คณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร ในปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจำนวน 6 ครั้ง
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 เพื่อทำหน้ำที่กำหนดกรอบ
นโยบำย แนวทำง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มี
ผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัย ภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและ
ยอมรับได้ โดยอำนำจและหน้ำที่ของคณะบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร ในปี
2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ทั้งหมดจำนวน.6 ครั้ง โดยเป็นกำรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จำนวน 2 ครั้ง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552
เพื่อทำหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร พร้อมทั้ง
ติดตำมประเมิ นผลกำรปฏิบัติง ำนของกรรมกำรผู้จั ดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุ ม
คณะกรรมกำร ในปี 2556 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
จำนวน 5 ครั้ง
6.4 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์กำรทำงำน
จำกหลำกหลำยสำขำ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพคณะกรรมกำรบริษัท
มุ่งพัฒนำองค์กรสู่ควำมสำเร็จ โดยเป็นผู้วำงกลยุทธ์และนโยบำยที่เหมำะสม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันและดำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซื่อตรง มี
จริยธรรมภำยใต้จรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรบริหำรของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทได้มี
ส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจ ของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำรและคณะจัดกำรของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและถูกต้องตำมกฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำง ๆ ของ
หน่วยงำนที่กำกับดูแลและหน่วยงำนทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องและตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ำ
ทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่ำย
คณะกรรมกำรบริษั ททุ กคนตระหนักในหน้ำที่ ต่อ ผู้ถื อหุ้น ที่เ ป็นเจ้ ำ ของกิจ กำรและเป็นผู้ แต่ ง ตั้ ง
กรรมกำร โดยกำรปฏิบัติหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลบริหำรกิจกำรให้เป็นไป เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุด
ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ำที่สำคัญ 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 การแบ่งแยกอานาจหน้าที่
เพื่อให้กำรดำเนินของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริษัทอย่ำงชัดเจน
ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำร
กำกับ ดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบัติงำน
ในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลโดยกำรสนับสนุน และผลักดันให้กรรมกำรบริษัททุ กคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตั้ง
คำถำมที่สำคัญต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนทำงกรรมกำร
ผู้จัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจำที่ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมี
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
ผู้รับมอบอำนำจเท่ำนั้นเป็นผู้ที่มีอำนำจลงนำมผูกพันแทนบริษัทตำมอำนำจที่มอบไว้ กรรมกำรผู้จัดกำรได้
มอบอำนำจให้คณะจัดกำรบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่ำ ง
ชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่ำอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน
6.6 กรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัททำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัททำหน้ำที่
ควบคุมกำรดำเนินงำนภำยในองค์กรทั้งหมด อำทิเช่น อำนำจในกำรจัดจ้ำง บรรจุ แต่งตั้ง กำรปรับเลื่อน
ตำแหน่ง ปรับอัตรำเงินค่ำจ้ำง และกำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ วินัย
ของบริษัท ออกคำสั่งและประกำศวิธี กำรในกำรบริหำรงำนโดยไม่ ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท มี
อำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำอนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินครั้งละไม่เกิน 10 ล้ำนบำท และอำนำจในกำร
พิจำรณำอนุมัติในกำรบริหำรด้ำนอื่น ๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งนี้
ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทได้ยึดมั่นในกำรกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของกรรมกำรบริษัท
ผู้บริหำรบริษัทและพนักงำนทุกคน โดยบริษัทมีนโยบำยจัดทำแนวทำงเกี่ยวกับจริยธรรมทำงธุรกิจ
หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้กรรมกำรบริษัทผู้บริหำรบริษัทและพนักงำนทุกคนได้ยึดถือ
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งกำร
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ปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้ทำกำรเผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรไว้บน
ระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภำยในบริษัท กรรมกำรบริษัท ผู้บริหำรบริษัท และพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถ
เข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกทั่วถึงตลอดเวลำ
6.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนวทำงสำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรทำรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำหนด
นโยบำย และวิธีกำรดูแลไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึง
รำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับ
รำยกำรที่มี ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์แ ละรำยกำรที่เกี่ย วโยงกัน เสมอ โดยผ่ำนกำรพิจ ำรณำอย่ำ ง
รอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ โดย
กำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis) รำยกำรระหว่ำง
กันที่มีสำระสำคัญจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจำเป็นในรำยงำนประจำปี
และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรบริษัทปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทรำบและงดออกเสียงหรือควำมเห็นใด ๆ ในวำระนั้นๆ
กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรของบริษัท (ซึ่ ง
รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงำน
กำกับหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3
วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ/
หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
จะต้องมีโทษตำมที่ระบุในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรจัดทำรำยงำนและจัดเก็บ
หลักฐำนไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร
ของบริษัท และไม่ ก่อให้ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่ง พระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
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6.9 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่
สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตำมแนวทำงที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน มี
ควำมเป็นอิสระสำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรประเมิ นผลจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย ในปี 2549 ได้ริเริ่มจัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่มีควำมสอดคล้อง
กับแนวทำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มี
ควำมสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย Balanced Scorecard และบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัด กำร
ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันในระยะยำวและสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้น
6.10 รายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงินที่
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกำร
ทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
6.11 การควบคุมภายใน
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 9/2556 ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 28 ตุ ล ำคม 2556 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 ด้ำน คือ องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำร
ควบคุ ม กำรปฏิ บั ติ ง ำนของฝ่ ำ ยบริ ห ำร ระบบสำรสนเทศกำรสื่ อ สำรข้ อ มู ล และระบบกำรติ ด ตำม
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำบริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่
เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
6.12 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้เป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อช่วย
ในกำรติดตำมประเมิ นผลและรำยงำนกำรบริหำรจั ดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงใกล้ชิ ด โดยมี ประกำศแต่ง ตั้ง
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คณะทำงำนรวมถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นลำยลักษณ์อักษรซึ่งได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ภำยในของบริษัทเพื่อ
ใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติมำตลอด
8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำควำมลั บ และ/หรื อ ข้ อ มู ล ภำยในของบริ ษั ท ซึ่ ง มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท
2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่นำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภำยนอกไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
และ ไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ควำมลับ
และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทและ/หรือเข้ำทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ควำมลับและหรือข้อมูลภำยในของบริษัท
อันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดให้กำรนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตำมที่ระบุไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
8.6 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 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
เป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนและค่ำตอบแทนอื่น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะพนักงำนที่เริ่มงำนกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน
2550 เป็นต้นไป พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ ดังนี้
อายุงาน
อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่ำ 3 ปี
3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
3 หรือ 5
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
3 หรือ 5 หรือ 7
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บริษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสะสมของพนักงำน ในกรณีพนักงำนพ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกกองทุน พนักงำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุกำรทำงำน ดังนี้
อายุงาน
อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงิน
สมทบที่กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุด
สมาชิกภาพ
น้อยกว่ำ 3 ปี
0%
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
50 %
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
100 %
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีจำนวนพนักงำน ทั้งสิ้น 20 คน
นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
ทัศนคติ ศั กยภำพของพนัก งำนในทุก ระดับ ให้ สำมำรถปฏิบั ติง ำนได้อ ย่ำ งมี ประสิ ทธิ ภ ำพสอดคล้องกั บ
เป้ำหมำยของงำน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งกำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำร
ปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัท
ได้ดำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรขั้นสูงสำหรับผู้บริหำร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกร
ได้รับกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้ง ภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้
(Knowledge Management) ให้บุคลำกร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดย
ผ่ำนทำงหลำยๆ ช่องทำง พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต
นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัทยังคำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
โดยส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core
Value โดยมีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้งภำยในเป็นหลักในกำรดำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัม พันธ์และกำรมี ส่วนร่วมของทุกส่วน เช่ น กิจ กรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุ มและสัง สรรค์
ประจำปี เป็นต้น
8.7 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่ำเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้ำที่ในกำร
สังเกตกำรปฏิบัติงำน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด บริษัท
ได้กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจำอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีกำรกำหนดวำระกำร
ประชุมชัดเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อม
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ทั้งวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วันก่อน กำรประชุมทุก
ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุมแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลำโดยประมำณ 2 ชั่วโมง ในปี 2556 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งสิ้น 11
ครั้ง (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำรเรื่องกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี 2556)
กรรมกำรบริษัททุกท่ำนถือว่ำเป็นหน้ำที่ต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำเป็นที่ต้องลำ
ประชุม และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหำรระดับสูงของทุกสำยงำนเข้ำร่วมประชุม
รวมทั้งได้เชิญผู้บริหำรบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐำนะผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัทและเพื่อรับทรำบกำรทำงำนของ
คณะกรรมกำรบริษัท
8.8 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและ
รักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำรและได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รับมอบหมำย
ให้เป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยงและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรจะได้รับค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำน
ที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำและนำเสนอจำนวนค่ำตอบแทนที่
เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติขั้น
สุดท้ำย ทั้งนี้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรต่ำงๆ ของบริษัทในปี 2556 สำมำรถดูรำยละเอียดในหัวข้อ
ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรบริษัท
8.9 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับตำแหน่งใหม่ โดยจัดให้
มีกำรบรรยำยสรุปให้แก่กรรมกำรใหม่และจัดทำเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบำยที่สำคัญ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำรตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทได้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้ยังได้จัดทำรำยงำนสรุปภำพรวมทั้งหมดของ
องค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัทเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้ำน
ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จัดให้เข้ำ
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ร่วมกำรสัมมนำที่จัดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น สมำคม ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเสริมสร้ำงให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่อีกด้วย
9. การควบคุมภายใน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2556 ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลำคม 2556 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำร
ควบคุมภำยในของบริษัท ในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 ด้ำน คือ
1. กำรควบคุมภำยในองค์กร (Control Environment)
- สื่อสำรให้พนักงำนทรำบถึงภำรกิจในกำรสร้ำงควำมซื่อสัตย์และจรรยำบรรณ
- คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเป็นอิสระในกำรทำหน้ำที่บริหำรจัดกำร
- โครงสร้ำงองค์กร อำนำจกำรจัดกำร และควำมรับผิดชอบที่เหมำะสม
- ภำรกิจในกำรสร้ำงและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ
- สนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรับผิดชอบ ภำรกิจในกำรสร้ำงและรักษำพนักงำนที่มีควำมสำมำรถ
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
- กำหนดกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรดำเนินธุรกิจ
- กระบวนกำรระบุและวิเครำะห์ปัจจัยเสี่ยง
- กระบวนกำรประเมินโอกำสที่อำจเกิดกำรทุจริต
- พิจำรณำกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ อย่ำงรอบด้ำน
3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Control Activities)
- กระบวนกำรเพื่อสร้ำงระบบควบคุมวิธีปฏิบัติงำน
- กระบวนกำรสร้ำงกำรควบคุมทั่วไปของระบบสำรสนเทศ
- กำหนดนโยบำยเรื่องกำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีควำมถูกต้อง เหมำะสม และนำมำใช้ได้ทันต่อเวลำ
- กำรสื่อสำรภำยในบริษัท
- กำรสื่อสำรกับภำยนอกบริษัท
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
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- ประเมินผลกำรติดตำมอย่ำงสม่ำเสมอ
- สื่อสำรและแก้ไขข้อบกพร่องที่ตรวจพบเพื่อกำรปรับปรุงอย่ำงเหมำะสมและทันต่อเวลำ
คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นสอดคล้องกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำบริษัทมีระบบควบคุมภำยใน
ที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน (ปรับปรุงตำม COSO
International Control- Integrated Framework ปี 2556) ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน ได้แก่ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์ และนำยชวลิต อัตถศำสตร์ กรรมกำรตรวจสอบ ในเดือนตุลำคม 2556
นำยชวลิต อัตถศำสตร์ ได้ขอลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (
มหำชน) โดยมีผลเมื่อวันพุธที่ 9 ตุลำคม พ.ศ. 2556 เป็นเหตุให้ท่ำนพ้นจำกตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบด้วย
และในเดือนพฤศจิกำยน 2556 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกำยน
2556 มีมติแต่งตั้ง นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ มำดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบแทนกรรมกำรที่ลำออก
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมี คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีขอบเขต
และหน้ำที่ตำมควำมรับผิดชอบที่สำคัญ ได้แก่ กำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง
และเพียงพอ รวมทั้งสอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและ
มีประสิทธิภำพ รวมทั้งดูแลให้บริษัทปฏิบัติตำมข้อกำหนดและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุม 12 ครั้ง เป็นกำรร่วมประชุมกับผู้บริหำร
ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยในตำมควำมเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วม 1 ครั้ง เพื่อหำรือและพิจำรณำในเรื่องต่ำงๆ สรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ได้ดังต่อไปนี้
สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาปี
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ส อบทำนงบกำรเงิ นรำยไตรมำสและงบกำรเงิ นประจำปีร่วมกับฝ่ำย
บริหำรและผู้สอบบัญชี ในเรื่องของนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ รวมถึง กำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่ำงปี
ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรเงินกำรบัญชี และเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ เป็นไป
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ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ควำมเห็นชอบ
งบกำรเงินดังกล่ำว
สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2556 และกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ตำมแนวทำงมำตรฐำนสำกล COSO-ERM (The Committee of Sponsoring Organizations of the
Treadway Commission – Enterprise Risk Management) ร่วมกับผู้ตรวจสอบภำยใน พร้อมให้ควำมเห็น
สอดคล้องกันว่ำ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็น
สำระสำคัญ มีกำรปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สอบทำนพบให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้
มั่นใจว่ำกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมำยและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ำ
บริษัทได้กำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงเหมำะสมและ
ชัดเจน รวมถึงมำตรกำรรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ทรำบอย่ำงทั่วถึง เพื่อนำ
กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัท
การสอบทานรายการระหว่างกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทได้ดำเนินกำรตำมเงื่อนไขปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ
การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรฝึกอบรมและทรัพยำกร กำรประชุม กิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบ
ภำยใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหำร ซึ่งจำกผลกำรประเมิน พบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติหน้ำที่
ครบถ้วนตำมที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแนวทำง
ปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิทธิผล
การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2557
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี ซึ่งผลเป็นที่น่ำพอใจ
และได้พิจำรณำเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
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ไทย จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2557 และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำและขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ต่อไป

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

(ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรำ จันทร์ฉำย)
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

10. รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้อง
10.1 รายการที่บริษัทรับและให้บริการ
บุคคล/นิติบคุ คลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(พันบาท)

นโยบาย
การกาหนดราคา

ปี 2556
1. กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน1/ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด

บริษัทร่วม

ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำร
ระหว่ำงประเทศ
และในประเทศ

51,177

รำคำตลำด

รำยได้จำกกำรให้
บริกำรอินเทอร์เน็ต
และสัญญำจ้ำง
ดำเนินกำร

4,933

รำคำตลำด

รำยได้จำกกำรให้
บริกำรอินเทอร์เน็ต

5,714

รำคำตลำด

หมำยเหตุ : 1/ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) ,บริษัท กสท โทรคมนำคม
จำกัด (มหำชน) (“บมจ. กสท”) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็น
สัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมีผู้บริหำรเป็นกรรมกำรของบริษัท จึงถือว่ำเป็นกิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน1/
(หน่วย : พันบำท)
- ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
2,358
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- รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บ
0
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ
8,630
บริษัท เน็ตเบย์
(หน่วย : พันบำท)
- ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัทร่วม
856
10.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไปในกำรให้บริกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชำชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดที่ยุติธรรมตำมที่แสดงใน
ตำรำงข้ำงต้น
10.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนำคต รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยง หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำรและ
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต โดยเลือกดำเนินกำรตำมวิธีดังต่อไปนี้
 ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไป
 อนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท (ตำมควำมจำเป็น)
 เปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฎระเบียบของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย
 เปิดเผยมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชี
10.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้
เสียในกำรทำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำรทำรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมำตรกำร
ดังกล่ำว ในข้อบังคับของบริษัท
10.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน




บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมีส่วน
ได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน พร้อมทั้งเหตุผลในกำรเลือกทำรำยกำร
ดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรำยงำนประจำปี
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11. ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
11.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่นำเสนอประกอบด้วย ผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงินสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด ที่
ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และแสดงเปรียบเทียบกับ
ผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ 31 ธันวำคม 2554 ที่ผ่ำนกำร
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท สำนักงำน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
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ตารางสรุปงบการเงินรวม
(ก) งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 2555 และ 2554
(หน่วย : พันบำท)
งบดุล

ปี 2556
จานวน

ปี 2555
%

จานวน

ปี 2554
%

จานวน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

12,309

1.46%

46,350

7.39% 122,742 19.29%

เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

862

7,201

0.85%

3,214

0.38%

75,432

8.94%

0.14%

38,255

6.01%

187,289 29.86% 230,742 36.26%

ลูกหนี้กำรค้ำ
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2,335

0.37%

2,502

0.39%

82,674 13.18%

35,389

5.56%

-

-

รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ยงั ไม่เรียกเก็บ

-

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กจิ กำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

8,532

1.01%

6,451

1.03%

9,651

1.52%

4,868

0.76%

25,814

3.06%

9,542

1.52%

41,097

6.46%

สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

132,502 15.70%

-

-

335,503 53.50% 485,246 76.24%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ำประกัน
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปีเงินให้กู้ยมื แก่กิจกำรที่ไม่เกีย่ วข้องกัน

96,198 11.40%

3,796

0.61%

4.82%

1,224

0.20%

ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย รอขอคืน

40,656

36,432

5.81%

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

46,734

5.54%

46,987

7.49%

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ - สุทธิ

472,117 55.95%

146,782 23.41%

-

-

1,224

0.19%

35,117

5.52%

67603 10.62%

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

18,790

2.23%

19,884

3.17%

11,597

1.82%

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

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%

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

711,273 84.30%

291,623 46.50% 151,188 23.76%

รวมสินทรัพย์

843,775

627,126

หน้ำที่ 60

100%

100% 636,434

100%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

(หน่วย : พันบำท)
งบดุล (ต่อ)

ปี 2556

ปี 2555

จานวน

%

106,898

12.67%

8,630

1.02%

จานวน

ปี 2554
%

จานวน

%

หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

146,937

ต้นทุนค่ำบริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บ
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึงกำหนดชำระ
ภำยในหนึ่งปี

798

0.13%

5,039

0.79%

17.41% 120,908 19.28% 121,549 19.10%
0.00%

-

-

26,502

3.14%

0

0.00%

รำยได้คำ่ บริกำรรับล่วงหน้ำ

3,372

0.40%

2,041

0.33%

3,422

0.54%

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

9,563

1.13%

6,094

0.97%

11,691

1.84%

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

301,902

35.78% 129,841 20.70% 141,701 22.26%

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน-สุทธิ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
หนี้สินอื่น
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

44,593

5.28%

5,452

0.65%

5,786

0.92%

4,390

0.69%

207

0.02%

207

0.03%

207

0.03%

50,252

5.96%

5,993

0.96%

4,597

0.72%

352,154

หน้ำที่ 61

41.74% 135,834 21.66% 146,298 22.99%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

250,021

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

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ
ผลขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง – ส่วนต่ำกว่ำทุนจำก
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน
กำไรสะสม

272,134

32.25% 272,134 43.39% 272,134 42.76%
-456 -0.07%

จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย

25,492

3.02%

24,872

ยังไม่ได้จัดสรร

-54,660

-6.48%

-57,104 -9.11% -56,252 -8.84%

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น

-1,365

-0.16%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

491,622

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย

0

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

491,622

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

843,776

หน้ำที่ 62

1,369

3.97%

24,689

3.88%

0.22%

58.26% 491,292 78.34% 490,135 77.01%
-

0.09

-

0.09

-

58.26% 491,292 78.34% 490,136 77.01%
100% 627,126

100% 636,434

100%

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

(ข) งบกาไรขาดทุนสาหรับแต่ละปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
หน่วย : (พันบำท)
งบกาไรขาดทุน

ปี 2556
จานวน

ปี 2555

ปี 2554

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

371,718

98.10%

296,329

98.31%

285,719

94.70%

7,185

1.90%

5,107

1.69%

15,982

5.30%

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

378,903

100%

301,436

100%

301,701

100%

ต้นทุนในกำรให้บริกำร

-279,109

75.15% -227,961

75.56%

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรขำย

ต้นทุนขำย

-13,072

4.33%

-75.15% -230,436

-76.45% -241,033

-79.89%

94,163

24.85%

71,000

23.55%

60,668

20.11%

7,682

2.03%

19,201

6.37%

11,370

3.77%

101,845

26.88%

90,201

29.92%

72,038

23.88%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย

50,571

13.35%

43,703

14.50%

40,948

13.57%

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร

52,480

13.85%

60,826

20.18%

110,434

36.60%

กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม

-1,206

-0.32%

-14,328

-4.75%

-79,344

-26.30%

ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

6,379

1.68%

11,288

3.53%

10,827

3.59%

5,173

1.36%

-3,040

-1.22%

-68,517

-22.71%

ต้นทุนทำงกำรเงิน

-1,753

-0.46%

-

-

-

-

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

3,430

0.91%

-3,040

-1.01%

-68,517

-22.71%

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

-366

-0.10%

1,789

0.59%

-15,141

-5.02%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

3,064

0.81%

-1,251

-0.42%

-83,659

-27.73%

3,064

0.81%

-1,251

-0.42%

-83,659

-27.73%

-1

N/A

-1

N/A

3

N/A

3,064

0.81%

-1,251

-0.42%

-83,659

-27.73%

รวมต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รำยได้อื่น
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

-5,631

73.66% -226,519

-284,740

1.49%

-3,917

1.30%

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
(หน่วย : บำท)
กาไร / ขาดทุนสุทธิ
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน
กำไร (ขำดทุน )สุทธิสำหรับปี (บำท)

0.01
หน้ำที่ 63

-0.01

-0.33

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

(ค) งบกระแสเงินสด สาหรับแต่ละปี สิ้นสุดวันที่ วันที่ 31 ธันวาคม 2556, 2555 และ 2554
(หน่วย : พันบำท)
งบกระแสเงินสด
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบยอดกำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษี
เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนบริษัทร่วม
ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ตัดจำหน่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
ขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ
(กำไร) ขำดทุนจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
โอนกลับประมำณกำรหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้น
โอนกลับประมำณกำรต้นทุนค่ำบริกำรอื่น
โอนกลับสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
โอนกลับต้นทุนค้ำงจ่ำย
รำยได้ค่ำปรับ
รำยได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย

ปี 2556

กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ของสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริกำรทีย่ ังไม่เรียกเก็บ
ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
สินค้ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้ถกู หัก ณ ที่จำ่ ย รอขอคืน

หน้ำที่ 64

ปี 2555

ปี 2554

3,430

(3,040)

(68,517)

(6,379)
41,557
330
1,086
(558)
448
(3,246)
(3,709)
1,743

(11,287)
21,347
1,062
10,006
(345)
(212)
(3,182)
1,396
(1,758)
(3,785)
(7,770)
(6,276)
-

(10,827)
16,880
1,162
(8,944)
843
(4)
2,407
5201
(1,315)
(92)
(6,564)
-

34,702

(3,845)

(69,679)

5,915
(2,081)
(16,272)
57
832

(39,483)
(1,582)
(611)
461
-

22,215
57,750
72
(2,880)
(167)
(8)
-

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หนี้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้ำหนี้กำรค้ำ
ต้นทุนค่ำบริกำรที่ยงั ไม่เรียกเก็บ
รำยได้คำ่ บริกำรรับล่วงหน้ำ
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดรับจำกรำยได้ดอกเบี้ย
จ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยดอกเบีย้
จ่ำยภำษีเงินได้นิติบคุ คล

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

25,281
1,331
3,468
53,233
4,294
(782)
(1,742)
(5,057)

(18,858)
(1,381)
(2,202)
67,499
6,056
(5,330)

(10,122)
(20,319)
(3,477)
(8,934)
(75)
15,328
5,949
(2,181)

49,945

(66,774)

(29,560)

861
(92,401)
183,980
(4,393)
(4,000)
10,632
(281,080)
(3,069)
2,464

25,596
8,000
34,896
12,597
(16,000)
16,000
(79,853)
(11508)
653

131,637
10,802
(142,426)
9,700
(13,284)
(330)
7

(187,005)

(9,618)

(3,986)

106,899
(3,880)

-

(7,500)
-

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

103,019

-

(7,500)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)

(34,041)

(76,392)

(23,046)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินต้นปี

46,350

122,742

145,788

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินปลายปี

12,309

46,350

122,742

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝำกธนำคำรและเงินลงทุนชัว่ ครำวทีต่ ิดภำระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วม
เงินสดจ่ำยเพื่อซื้ออุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินปันผลจ่ำย
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น-สุทธิ
เงินสดจ่ำยหนี้สินภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
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รายการที่ไม่ใช่เงินสดที่มีสาระสาคัญ
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กจิ กำรที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
จำกกำรโอนกลับค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สินเพิ่มขึ้นจำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวร
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

-

-

(9,651)

8,579
74,975

17,760
-

19,768
-

11.2 คาอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
คำอธิบำย และบทวิเครำะห์ต่อไปนี้ควรอ่ำนประกอบกับงบกำรเงินรวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินของบริษัท ทั้งนี้สำหรับผลกำรประกอบกำรปี 2556 บริษัทได้นำงบกำรเงิน
ของ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยมำจัดทำงบกำรเงินรวมเพื่อกำรรับรู้ผลกำร
ดำเนินงำนของบริษัท ดังนั้นในคำอธิบำย และกำรวิเครำะห์กำรอ้ำงอิงใด ๆ ถึงผลกำรดำเนินงำนและฐำนะ
ทำงกำรเงินในแต่ละปีที่ระบุไว้ในคำอธิบำย และกำรวิเครำะห์ในส่วนนี้หมำยควำมรวมถึงผลกำรดำเนินงำน
และฐำนะกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (“บริษัท”) ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคมของปีนั้นๆสรุป
สำระสำคัญได้ดังต่อไปนี้
ภาพรวม
ภำยใต้กำรดำเนินงำนในธุรกิจหลัก (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 ในปีเดียวกัน เพื่อรองรับลูกค้ำที่
เพิ่มขึ้น บริษัทยังมุ่งเน้นรักษำคุณภำพกำรให้บริกำรตำมที่ตกลงไว้โดยฝ่ำยศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้มีกำร
จัดทำแผนกำรบำรุงรักษำในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำอุปกรณ์ของ
บริษัททำงำนได้เต็มประสิทธิภำพและต่อเนื่อง
นอกจำกนี้บริษัทยังร่วมมือกับบริษัททรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (TNS) ผู้นำด้ำนกำร
ให้บริกำรกำรชำระเงินระดับโลกที่ให้บริกำรในกว่ำ 60 ประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ให้บริกำรเครือข่ำย
รับชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่ผ่ำนกำรรับรองมำตฐำนควำมปลอดภัย PCIDSS
สรุปผลการดาเนินงาน
ในปี 2556 บริษัทมีรำยได้รวมจำนวน 386 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ร้อยละ 21
และมีต้นทุนกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยจำนวน 285 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 24 มีผลกำร
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แบบ 56-1 ประจำปี 2556

ดำเนินงำนกำไรสุทธิจำนวน 3.06 ล้ำนบำท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.01 บำท ในขณะที่มีผลกำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) จำนวน 5.1 ล้ำนบำท ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปิดใช้
บริกำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Internet Data Center) แห่งใหม่ และกำรให้บริกำร Cloud
ในปี 2556 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนกำรถือหุ้น
40%) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ล้ำนบำท และเมื่อนับตั้งแต่เริ่มดำเนินงำนในปลำยปี 2547 จนถึงปัจจุบัน บริษัท
รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด คิดเป็นร้อยละ 184 ของเงินลงทุนจำนวน 36 ล้ำนบำท โดยใน
ระหว่ำงปี บริษัท เน็ตเบย์ จำกัดได้จ่ำยเงินปันผลประจำปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยเงินปันผลในส่วนของบริษัท
คิดเป็นเงินจำนวน 4 ล้ำนบำท ทั้งนี้เงินปันผลจำนวนดังกล่ำวได้แสดงรวมไว้ในรำยได้อื่นของงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสภำพคล่องคิดเป็น 0.44 เท่ำ บริษัทมีเงินสด รำยกำรเทียบเท่ำเงินสดและ
เงินลงทุนชั่วครำวจำนวน 20 ล้ำนบำทลดลงจำนวน 215 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเทียบกับปี
2555
รายได้จากการให้บริการและการขาย
บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรสำหรับปี 2556 จำนวน 372 ล้ำนบำทเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 25
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้เนื่องจำกมีกำรเปิดใช้บริกำรศูนย์ IDC แห่งใหม่และกำรให้บริกำร Cloud
ขณะเดียวกันรำยได้จำกกำรขำยในปี 2556 มีจำนวน 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 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยจำนวน 285 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ
24 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 อันเกิดจำกต้นทุนค่ำไฟฟ้ำจำกกำรเปิดใช้ศูนย์ IDC แห่งใหม่ และต้นทุนค่ำ
License จำกบริกำร Cloud ในขณะที่บริษัทมีคำ่ ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรจำนวน 103 ล้ำนบำท ลดลง
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่ำนมำคิดเป็นร้อยละ 1 เนื่องจำกบริษัทสำมำรถบริหำรพื้นที่สำนักงำนให้เป็นพื้นที่สำหรับ
ให้บริกำร และใช้ทรัพยำกรบุคคลอย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทำให้มีค่ำใช้จ่ำยลดลง 8 ล้ำนบำท ในขณะที่
บริษัทย่อยมีกำรขยำยตัวทำงธุรกิจทำให้มีกำรเพิ่มทรัพยำกรบุคคล และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้น 7 ล้ำน
บำท
ส่วนแบ่งกาไรจากบริษัทร่วม
ปี 2556 บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจำกบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนกำรถือหุ้น
40%) เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัทรับรู้เงินปันผลรับจำกบริษัทร่วมในงบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำรเป็นจำนวน 4 ล้ำนบำทโดยแสดงรวมไว้ในรำยได้อื่น
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ผลการดาเนินงาน
ปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 3 ล้ำนบำทและมีกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ำกับ 0.01 บำท ในขณะที่มี
ผลกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย (EBITDA) จำนวน 5 ล้ำนบำท
ฐานะการเงิน
1. สินทรัพย์
ส่วนประกอบของสินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 844 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 216 ล้ำนบำทหรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 โดยกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด รวมกับเงินลงทุนชั่วครำวของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 20 ล้ำนบำท
ลดลงจำนวน 215 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555 เนื่องจำกมีกำรขำยเงินลงทุน
ในหลักทรัพย์เผื่อขำย
บริษัทมีเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ำประกันจำนวน 96 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 92 ล้ำน
บำท โดยนำไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือค้ำประกันผลงำนที่ออกโดยธนำคำร
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์-สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิมีมูลค่ำเพิ่มขึ้นรวมจำนวน 325
ล้ำนบำทเกิดจำกกำรปรับปรุงศูนย์ IDC ที่ตึกบำงกอกไทยทำงเวอร์และตึกไทยซัมมิททำวเวอร์ รวมทั้งซื้อ
อุปกรณ์ Core network & Software
คุณภาพของสินทรัพย์
ลูกหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิจำนวน 79 ล้ำนบำท หรือลดลงร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2555 ลูกหนี้กำรค้ำส่วนใหญ่ร้อยละ 40 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำยกำรให้เครดิตแก่ลูกค้ำแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
1. ลูกหนี้ประเภทส่วนบุคคลและลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นเอกชนมีระยะเวลำชำระหนี้ (Credit) 30 วัน
2. ลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจมีระยะเวลำชำระหนี้ (Credit) 45-90 วัน
สำหรับลูกหนีก้ ำรค้ำ-สุทธิดังกล่ำวคิดเป็นร้อยละ 9 ของสินทรัพย์รวมโดยมีระยะเวลำเก็บหนี้ของ
ลูกหนี้กำรค้ำเฉลี่ย 79 วันและจำกตำรำงข้ำงล่ำงแสดงรำยละเอียดกำรจำแนกตำมอำยุหนี้ที่ค้ำงชำระของ
ลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 โดยมูลค่ำลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระและลูกหนี้ที่ค้ำงชำระเป็น
เวลำไม่เกิน 3 เดือนตำมนโยบำยกำรให้เครดิตของบริษัทมีจำนวนเท่ำกับ 69 ล้ำนบำทซึ่งคิดเป็นอัตรำส่วน
ร้อยละ 87 ของลูกหนี้กำรค้ำทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรให้เครดิตของบริษัทและไม่ก่อให้เกิดปัญหำ
ในกำรเรียกเก็บหนี้แต่อย่ำงใด
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ตารางเปรียบเทียบลูกหนี้การค้า
ระยะเวลำค้ำงชำระ

31-ธ.ค.-56

31-ธ.ค.-55

ล้ำนบำท

%

ล้ำนบำท

%

ยอดที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

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 ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(6.74)

-8%

(6.88)

-8%

ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ

77.28

92%

75.98

92%

บริษัทมีนโยบำยกำรตั้งสำรองค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้
 ลูกหนี้ประเภทส่วนบุคคลและลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นเอกชน
-ลูกหนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ (หนี้ที่ค้ำงชำระ 181 – 360 วัน) ให้ตั้งสำรองไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 50 ของยอด
หนี้คงค้ำง
-ลูกหนี้จัดชั้นสูญ (หนี้ที่ค้ำงชำระเกินกว่ำ 360 วัน) ให้ตั้งสำรองเต็มจำนวน
 ลูกหนี้องค์กรส่วนที่เป็นรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ ให้พิจำรณำและเสนอขออนุมัติเพื่อกันสำรองเฉพำะ
เป็นรำย ๆ ตำมที่เห็นสมควร
ทั้งนี้บริษัทได้สำรองตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 ไว้แล้ว
เป็นจำนวน 6.74 ล้ำนบำทซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยทำงบัญชีของกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทและ
เชื่อว่ำเพียงพอแล้ว
2. สภาพคล่อง
กระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีสภำพคล่องจำนวน 0.44 เท่ำ และกระแสเงินสดของบริษัทในกิจกรรมต่ำง ๆ
เป็นดังนี้
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กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน บริษัทมีเงินสดได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำนจำนวน 50 ล้ำน
บำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน บริษัทมีเงินสดจ่ำยไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 187 ล้ำนบำทโดย
เกิดจำกกำรซื้ออุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจำนวน 284 ล้ำนบำท เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระ
ค้ำประกันเพิ่มขึ้น 92 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินลงทุนสุทธิในหลักทรัพย์เผื่อขำยลดลงจำนวน 180 ล้ำนบำท
และเงินปันผลรับ 11 ล้ำนบำท
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำนวน 103 ล้ำนบำท โดยเกิดจำกเงิน
เบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 107 ล้ำนบำท ในขณะที่มีเงินสดจ่ำยหนี้สิน
ภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน 4 ล้ำนบำท
โดยสรุป ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินสด เงินลงทุนชั่วครำวและเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยรวม
จำนวน 20 ล้ำนบำท ลดลงสุทธิจำนวน 215 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2555
สรุปอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นดังนี้
อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว
เงินสด เงินลงทุนชั่วครำว เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย(ล้ำนบำท)

ปี 2556
0.44
0.33
20

ปี 2555
2.58
2.46
235

3. รายจ่ายลงทุน
ในปี 2556 บริษัทมีกำรลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนรวม
จำนวน 284 ล้ำนบำท
4. แหล่งที่มาของเงินทุน
ควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงเงินทุน
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนจำนวน 333 ล้ำนบำท เป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน 250
ล้ำนบำท บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคิดเป็น 0.72 เท่ำ
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 492 ล้ำนบำทประกอบด้วยทุนที่ออกจำหน่ำยและ
ชำระเต็มมูลค่ำแล้วจำนวน 250 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 272 ล้ำนบำท สำรองตำม
กฎหมำยจำนวน 25 ล้ำนบำท และมีขำดทุนสะสมจำนวน 55 ล้ำนบำท คิดเป็นมูลค่ำตำมบัญชีหุ้นละ1.97
บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น)
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หนี้สนิ
ณ สิ้นปี 2556 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 352 ล้ำนบำท คิดเป็นหนี้สินหมุนเวียนเป็นร้อยละ 86 ของ
หนี้สินรวม
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

2556

2555

2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

0.44

2.58

3.42

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

0.33

2.46

3.02

4.63

4.95

5.95

79

74

61

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ถำวร (เท่ำ)

1.18

2.61

4.41

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.53

0.51

0.46

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

0.72

0.28

0.30

อัตรำส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.42

0.22

0.23

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 1/

N/A

N/A

N/A

อัตรำกำไรขั้นต้น (%)

24.85

23.55

20.11

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

0.79

-0.39

-26.72

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)

-0.32

-4.75

-26.30

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

0.7

-0.48

-10.08

0.62

-0.25

-15.55

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)

1.97

1.97

1.96

กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นสำมัญ (บำท) 1/

0.01

-0.01

-0.33

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)

N/A

N/A

N/A

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์
(Activity Ratios)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Ratios)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร
(Profitability Ratio)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
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หมายเหตุ : 1. คำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ำยและได้รับชำระแล้วระหว่ำง
งวด
11.3 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit fee)
บริษัทจ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนเงิน 760,000 บำท
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวนเงิน 70,000 บำท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
ไม่มี

12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ไม่มี -
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวังบริษัท
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่ควรต้อง
แจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สำระสำคัญของบริษัทอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบดังกล่ำว
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 28 ตุลำคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบกำร
ควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลั กฐำนว่ำเอกสำรทั้ง หมดเป็นเอกสำรชุ ดเดียวกันกับ ที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กำกับ ไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัท
ได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น
ชื่อ

ตำแหน่ง

ศ.ดร.ไพรัช

ธัชยพงษ์

นำงปรียำ

ด่ำนชัยวิจิตร กรรมกำร

ผู้รับมอบอำนำจ
ชื่อ

ตำแหน่ง

นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

ลำยมือชื่อ

ประธำนกรรมกำร

ลำยมือชื่อ

กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร
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เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 กรรมกำร
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ
(ปี)
69

60

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำเอก
สำขำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำเอก
สำขำ Digital Communication
Imperial College of Science and
Technology มหำวิทยำลัยลอนดอน สหรำช
อำณำจักร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2544 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

ประธำนกรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ประธำนกรรมกำรบริหำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ประธำนกรรมกำร

 บจก. เน็ตเบย์

 ที่ปรึกษำอำวุโส

 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชำติ
กระทรวงวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี

-

-

2544 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน
2552-2553

2551 – ปัจจุบัน
2550 – 2554
2553 – ปัจจุบัน

2549 – 2553

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ของกรรมกำรผู้จัดกำร
 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 ผู้อำนวยกำร



 รองผู้อำนวยกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชำติ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

3. นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย 1
 กรรมกำร
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

4. ดร.กำธร ไวทยกุล 2
 กรรมกำร

อำยุ
(ปี)
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คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท บธ.ม. / กำรตลำด มหำวิทยำลัย
เอเชียอำคเนย์

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

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

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

-

-

2555 – 2556
2555 – ปัจจุบัน
2553
2552

2550

ตำแหน่ง

 กรรมกำร
 กรรมกำรประเมินผล

กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ
อำวุโส
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ภำคขำย
และบริกำรภูมิภำคที่ 2
 ผู้จัดกำรฝ่ำยขำยและบริกำรลูกค้ำ
ภูมิภำคที่ 1.2

หน่วยงาน/บริษัท
และเทคโนโลยีแห่งชำติ
กระทรวงวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยี
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ. ทีโอที
 บมจ. ทีโอที
 บมจ. ทีโอที

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ

 บมจ.ทีโอที

อำวุโส
รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
ธุรกิจ
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
บริหำรสื่อสำรไร้สำยและบริกำรเพื่อ
สังคม
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำนัก
วิศวกรรม สำยงำนโครงข่ำย

 บมจ.ทีโอที
 บมจ.ทีโอที

 บมจ.ทีโอที

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

5. ดร.มนต์ชัย หนูสง 3
 กรรมกำร

6. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร 4
 กรรมกำร

อำยุ
(ปี)
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คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Financial
Statement for Directors (FSD) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
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)
คุณวุฒิกำรศึกษำ
 MBA Wesminster College สหรัฐอเมริกำ
 ปริญญำโท บัญชีมหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติกำรอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตรDirector
Certification Program (DCP) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

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

-

-

2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ

 บมจ.ทีโอที

อำวุโส
 รักษำกำรรองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ที่ปรึกษำ
อำวุโส
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
บริหำรกำรลงทุน
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำนัก
พัฒนำผลิตภัณฑ์


 บมจ.ทีโอที

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน

 บมจ.ทีโอที

กำรเงิน





 บมจ.ทีโอที


 บมจ.ทีโอที

 บมจ.ทีโอที


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
7. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
 กรรมกำร
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร

อำยุ
(ปี)
52

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

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
ปัจจุบัน
2552 – 2555
2551 – 2552
2550

8. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
 กรรมกำร

9. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

41

65

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

-

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำเอก
สำขำ Quantitative Business Analysis

-

-

2552 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน

2552 – 2556
2551 – 2552
2550 – 2551
-

2549 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ของกรรมกำรผู้จัดกำร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำยงำนกลยุทธ์องค์กร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำยงำนธุรกิจโทรศัพท์
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำยงำน
ธุรกิจสื่อสำรไร้สำย
 รองกรรมกำรผูจ
้ ัดกำรใหญ่
สำยงำนธุรกิจซีดีเอ็มเอ
 กรรมกำร
ผู้จัดกำรฝ่ำย10
ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อบริหำร
องค์กร
 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10
ฝ่ำยโครงข่ำยระหว่ำประเทศ
 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10
ฝ่ำยวิศวกรรมโครงข่ำย
 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10
ฝ่ำยวำงแผนและวิศวกรรม
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
 ศำสตรำจำรย์กิตติคุณ หลักสูตร

 บมจ. กสท โทรคมนำคม


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



 บมจ. กสท โทรคมนำคม
 บมจ. กสท โทรคมนำคม
 บมจ. กสท โทรคมนำคม
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

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

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

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

10. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ

69

11. นำยชวลิต อัตถศำสตร์ 5
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน

64

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์
 ปริญญำตรี วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำร
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย(IOD)
คุณวุฒิการศึกษา
 เนติบัณฑิตอังกฤษ Gray’s Inn,
สหรำชอำณำจักร
 เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภำ
 นิติศำสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)

-

-

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

-

-

2552 – 2556

2548 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง
เทคโนโลยีและกำรจัดกำรนวัตกรรม
 ผู้จัดกำรโครงกำร

 กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำอิสระร และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระ และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ
 รักษำกำรกรรมกำร
ผู้จัดกำรใหญ่

หน่วยงาน/บริษัท

 มูลนิธิเพื่อกำรศึกษำแห่งประเทศ

ไทย
 บมจ.สหยูเนี่ยน
 บมจ.ไดเม็ท (สยำม)
 บมจ.แพน

รำชเทวี กรุ๊ป

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

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรสรรหำและ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

กำหนดค่ำตอบแทน
 Managing Partner

 บจก.ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

12. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์
วรรณ 6
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
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13. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง
 กรรมกำรตรวจสอบ

59

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำตรี พำณิชยศำสฅร์และกำรบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)
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

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)

-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

-

หน่วยงาน/บริษัท

2548 – ปัจจุบัน

 Managing Partner

 บจก.สำนักกฎหมำยสยำมซิตี้

2553 – 2556

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ประธำนกรรมกำรประเมินผลกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
 กรรมกำรบริหำร

 สำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำง

2554 - ปัจจุบัน

0.02

ตำแหน่ง

2549 - 2553
2548 – 2550



ที่ปรึกษำ
 ที่ปรึกษำ

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์กำรมหำชน)
 บริษัท National ITMX จำกัด
 ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ และ
บริษัทในเครือ

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

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง



2551 – ปัจจุบัน
2546 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรบริษัท

ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทน
 กรรมกำรอิสระ และ สมำชิก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ

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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

 หลักสูตรประกำศนียบัตร

14. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
 กรรมกำร
 กรรมกำรสรรหำและกำหนด
ค่ำตอบแทน
 กรรมกำรบริหำร
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15. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรผู้จัดกำร
 รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท

46

Director Accreditation Program (DAP) และ
Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)
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)
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำ Computer Science
University of Missouri Columbia, U.S.A
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP),

0.07

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

2545 – ปัจจุบัน

 Chief Information Officer

 บจก. ไทยสมำร์ทคำร์ด

2544 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริหำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรสรรหำและกำหนด

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ค่ำตอบแทน

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 จำกัด (มหำชน)
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง

16. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร
 รักษำกำรเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรควำมเสี่ยง

17. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส
18. นำงสำวมนัสนันท์
นิยมสุขนิรันดร์
ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

อำยุ
(ปี)

39

46

38

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
Company Secretary Program (CSP) และ
Effective Minutes Taking (EMT)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD)
คุณวุฒิการศึกษา
ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP),
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ สถำบัน
บัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์
 ปริญญำตรี บริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

หมายเหตุ : 1. นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย
2. ดร.กำธร ไวทยกุล
3. ดร.มนต์ชัย หนูสง
4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร
5. นำยชวลิต อัตถศำสตร์
6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ

แบบ 56-1 ประจำปี 2556
สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร

-

-

-

-

-

-

ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 2 กันยำยน 2556
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2556
เป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 10 ตุลำคม 2556 แทน นำยสมศักดิ์ มหำวิริโย
เป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2556 แทน ดร.กำธร ไวทยกุล
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556
ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2556

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

หน่วยงาน/บริษัท

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

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ผู้อำนวยกำรอำวุโส

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

รองกรรมกำรผู้จัดกำร

บจก. วอลล์ เทคโนโลยี

 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด

บจก. วอลล์ เทคโนโลยี

2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2555
2550 – 2554

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ผู้อำนวยกำร

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ที่ปรึกษำอำวุโส

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2555

ผู้อำนวยกำรฝ่ำยกำรเงิน

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ผู้จัดกำรส่วนรำยงำนกำรเงิน

ธนำคำรซิตี้แบงก์

ภำยในประเทศ
 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์ทำงบัญชี และ
กำรเงิน 



2550 – 2554

บริษัท ชลัมเบอร์เจอร์ โอเวอร์ซีส์
จำกัด


บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดารงตาแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุมในบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด
(มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รำยชื่อ

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
3. นำยมนต์ชัย หนูสง
4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
10. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
13. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
14. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
15. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
16. นำงสำวมนัสนันท์ นิยมสุขนิรันดร์
17. นำยทรงศักดิ์ ทะนุบำรุงสำสน์
18. นำงสำวพรทิพย์ วชิรำงกูร
หมายเหตุ :

C = ประธำนกรรมกำร
D = กรรมกำร

บมจ. อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

C
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D, MD
M
M
M

บริษัทย่อย

บริษัทร่วม

บจก. แมนดำลำ
คอมมูนิเคชั่น

บจก. เน็ตเบย์

C

D
C
D

C
C
MD = กรรมกำรผู้จดั กำร
M = ผู้บริหำร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ชื่อ – นำมสกุล
ตำแหน่ง
1. นำงสำวศรำพร วำทะสัตย์

อำยุ
(ปี)
44

คุณวุฒิกำรศึกษำ / ประวัติกำรอบรม
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำตรี คณะครุศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 ปริญญำโท คณะครุศำสตร์
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่วนกำร
ถือหุ้นบริษัท
(%)
-

ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ผู้บริหำร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2555 – ปัจจุบัน
2552 – 2555
2546 – 2552
2539 – 2546

2. นำยยศไกร รุจิพงษ์วำที
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คุณวุฒกิ ารศึกษา
 ปริญญำตรี นิติศำสตร์บัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 ประกำศนียบัตรวิชำกฎหมำย สำนัก
ฝึกอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตย
สภำ

-

-

2550 – ปัจจุบัน
2542 – 2550

ตำแหน่ง
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในอำวุโส

หน่วยงาน/บริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหำชน)
เจ้ำหน้ำที่บริหำรควำมเสี่ยงและกลยุทธ์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหำชน)
Business Manager
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหำชน)
ผู้จัดกำร/นักวิชำกำร
บริษัท แอดว๊านซ์วิชั่น ซิสเท็มส์
จากัด
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 ผู้จัดกำรส่วนงำนกฎหมำยและ
จำกัด (มหำชน)
กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย
บริษัท สหนิติกฎหมำย และกำร
 ทนำยควำม
บัญชี จำกัด

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2556

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินทรัพย์สิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ไม่ได้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในปี 2556

