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ส่ วนที 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ การโครงสร้ างพื 4นฐานด้ าน
ไอซีทีแบบครบวงจร สําหรับธุรกิจและผู้ที(ต้องการนําไอซีทีมาเป็ นเครื( องมือเพื(อเสริ มสร้ างความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ บริ การของบริ ษัทครอบคลุมตังแต่
4 บริ การเชื(อมต่อเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตเต็มรูปแบบ
การให้ บริ การศูนย์ข้อมูลพร้ อมอุปกรณ์ตา่ งๆ สําหรับผู้ที(ต้องการบริ การที(มีประสิทธิภาพและมาตรฐานใน
ระดับสากลไปจนถึงการนําเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing เพื(อใช้ เป็ นเครื( องมือในการเพิ(ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสําหรับธุรกิจ
บริ ษัทได้ ก่อตังมาตั
4 งแต่
4 วนั ที( 1 มีนาคม 2538 ในชื(อของ ศูนย์บริ การอินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึง( ได้ ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทัง( เมื(อวันที(
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ดําเนินการจัดตังเป็
4 นบริ ษัทและได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทเมื(อ
วันที( 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทนุ ชําระแล้ วเท่ากับ 16 ล้ านบาท มูลค่าที(ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท บริ ษัท
ได้ รับอนุมตั จิ ากการสื(อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนัน)
4 เมื(อวันที( 9 ตุลาคม 2540 ให้ ดําเนินการเป็ นผู้ให้
บริ การเชื(อมต่ออินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ าประเภทนิตบิ คุ คลหรื อองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ 4นสุดของ
อายุการได้ สิทธิดําเนินการดังกล่าว ต่อมาในวันที( 28 สิงหาคม 2544 บริ ษัทได้ แปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชน
และเพิ(มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ าทําการซื 4อขายในตลาดหลักทรัพย์ตงแต่
ั 4 วนั ที( 14
พฤศจิกายน 2544 เป็ นต้ นมา ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชําระแล้ ว 250.02 ล้ านบาท โดยมี
จํานวนหุ้นทังสิ
4 4น 333,333,333 หุ้น มูลค่าที(ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น คือ
• พนักงานและผู้ลงทุนทัว
( ไปถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 51
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 17
• บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 16
• บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 16
บริ ษัทให้ บริ การโครงสร้ างพื 4นฐานด้ านไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริ ษัทแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี 4
1. บริ การเชื(อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet access )
2. บริ การ Co-Location
3. บริ การ Cloud Solutions
4. บริ การ EDC Network Pool

ส่วนที( 1 หน้ า 1
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1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่ าหลัก
วิสัยทัศน์ (Vision)
• เป็ นผู้ให้ บริ การโครงสร้ างพื 4นฐานด้ าน ICT ชันนํ
4 า มีความน่าเชื(อถือ มีคณ
ุ ภาพในระดับ
มาตรฐานสากล
ภารกิจ (Mission)
• มุง่ มัน
( สร้ างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลกู ค้ าโดยการนําเสนอบริ การโครงสร้ างพื 4นฐานที(
มีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในระดับมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้ องการทาง
ธุรกิจ ด้ วยราคาเป็ นธรรม
• ดําเนินธุรกิจที(สามารถสร้ างผลตอบแทนที(ดีและมีการขยายธุรกิจให้ เติบโตต่อเนื(องอย่างยัง( ยืน
• เป็ นสมาชิกที(ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ(งแวดล้ อม
คุณค่ าหลัก (Core Value)
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบกิจการในลักษณะที(ใช้ นวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี(ยนมาเป็ นโอกาสทางธุรกิจ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียทุกฝ่ าย
ของบริ ษัทเพื(อสร้ างความมัน( คงที(ยงั( ยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการ ดังนี 4
1. นวัตกรรม (Innovation) เรายกย่องและรับฟั งความคิดทุกความคิดเพื(อพัฒนาทางออกที(ดีขึ 4น
และตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าได้ ดีขึ 4น นวัตกรรมมีความหมายกว้ างกว่าการสร้ าง
สินค้ าหรื อบริ การที(ดีขึ 4น แต่ยงั รวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยูใ่ นระดับที(
น่าพอใจอีกด้ วย นวัตกรรมเป็ นหน้ าที(ของบุคลากรของบริ ษัททุกคน
2. ความเป็ นกลาง (Neutral) เราเชื(อว่าบริ ษัทสามารถเติบโตเจริ ญรุ่งเรื องไปพร้ อมผู้มีสว่ น
เกี(ยวข้ องทังผู
4 ้ ถือหุ้น ลูกค้ า พนักงาน พันธมิตร คูค่ ้ าและสังคมไทยโดยรวม บริ ษัทพยายามที(สดุ
ที(จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีสว่ นเกี(ยวข้ องทุกด้ าน
3. ความกระตือรื อร้ น (Energetic) เราใช้ ประโยชน์สงู สุดจากความหลากหลายทาง
ประสบการณ์ของบุคลากร กิจการของบริ ษัทประสบความสําเร็ จโดยการสื(อสาร แลกเปลี(ยน
ความคิดเห็น การทํางานทังร่4 วมกันและกับลูกค้ า มีความตื(นตัวต่อความรู้ใหม่ๆตลอดเวลา เพื(อ
ตอบสนองกับลูกค้ าทังภายในและภายนอกด้
4
วยความรู้สึกกระตือรื อล้ น ทํางานตรงตามเวลาที(
กําหนดอย่างต่อเนื(องและทําให้ มนั( ใจว่า การดําเนินภารกิจของเราจะเสร็ จอย่างรวดเร็ ว
เพื(อที(จะตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าของเราในปั จจุบนั และในอนาคต
4. ความซือสัตย์ เชือถือได้ และการยึดมันในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลากรของบริ ษัท
ปฏิบตั ิตนอย่างมืออาชีพที(มีความซื(อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริ ยธรรม และเชื(อถือได้ ตลอดเวลาใน
ทุกกรณี บริ ษัทจะไม่เกี(ยวข้ องกับความไม่ถกู ต้ อง เราเชื(อว่าการทําธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาก็

ส่วนที( 1 หน้ า 2
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สามารถนําพาองค์กรไปสูค่ วามสําเร็ จได้ บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางการค้ าด้ วยความเป็ นธรรม
ตามหลักของการแข่งขันเสรี ซงึ( จะนําประโยชน์สผู่ ้ บู ริ โภค
กลยุทธ์
1. รักษาความเชื(อมัน( และความสัมพันธ์กบั พันธมิตรและลูกค้ า
2. มีความเป็ นกลางกับทุก network providers
3. เป็ นพันธมิตรกับผู้พฒ
ั นาในประเทศและเจ้ าของผลิตภัณฑ์ตา่ งประเทศ เพื(อสร้ างเป็ น value
added services on cloud ไปนําเสนอลูกค้ า
4. ปรับปรุงมาตรฐานเรื( อง cloud security ต่อไปจนถึงขันสู
4 งสุด (ISOmnoop, CSA STAR p,
STARm, STARs)
1.2

การเปลียนแปลงและพัฒนาการทีสาํ คัญในช่ วง 3 ปี ทีผ่านมา
ปี 2557
บริ ษัทได้ ร่วมกับ บริ ษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้ บริ การ
Cloud Solution ด้ วยการใช้ งานผลิตภัณฑ์และโซลูชนั( บนระบบคลาวด์เพื(อองค์กรของบริ ษัทเน็ตแอพฯ
เพื(อให้ ลกู ค้ าได้ รับประโยชน์สงู สุด โดยบริ ษัทเน็ตแอพฯได้ สร้ างสรรค์ระบบการบริ หารจัดเก็บข้ อมูลและ
โซลูชนั( เพื(อให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทสามารถจัดเก็บและป้องกันข้ อมูลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทีมงาน
ผู้เชี(ยวชาญซึง( ผ่านการอบรมอย่างเคร่งครัด
บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐานการให้ บริ การ Cloud Service ชื(อ Cloud Master Service
Provider Certification (CMSP) จากบริ ษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จํากัด มีระยะเวลาการรับรอง 1 ปี นับตังแต่
4
วันที( 19 ธันวาคม 2557 ถึงวันที( 18 ธันวาคม 2558 ด้ วยใบรับรองดังกล่าวของบริ ษัทซิสโก้ ฯ คือเครื( อง
ยืนยันถึงความสามารถของบริ ษัทในการจําหน่าย นําเสนอบริ การคลาวด์และบริ การเอาต์ซอร์ ส เพื(อนํา
สินค้ าบริ การใหม่ๆออกสู่ตลาดและรับรองด้ วยประสบการณ์ความเป็ นผู้เชี(ยวชาญในธุรกิจคลาวด์ รวมถึงมี
การลงทุนพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างต่อเนื(องเพื(อผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ า อีกทังช่
4 วยสร้ างความ
เชื(อมัน( ด้ วยบริ การที(มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานระดับสากล ส่งผลให้ บริ ษัทสามารถขยายฐานตลาดของลูกค้ าและ
มีรายได้ เพิ(มมากขึ 4น
บริ ษัทได้ รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้ านการบริ หารจัดการสารสนเทศและการ
ให้ บริ การด้ านคลาวด์ ทังที
4 (อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เป็ นรายแรกของ
ประเทศไทย ซึง( เป็ นเครื( องรับประกันคุณภาพและมาตรฐานการให้ บริ การคลาวด์ของบริ ษัทว่าลูกค้ าจะ
ได้ รับบริ การที(ดีและมีคณ
ุ ภาพ
นอกจากนี 4 ในปี 2557 บริ ษั ท ได้ รับ อนุญ าตจากสํ านัก งานคณะกรรมการกิ จ การกระจายเสี ย ง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญาตการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต

ส่วนที( 1 หน้ า 3
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แบบที(หนึ(ง คือ เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง (เช่าใช้ ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม
ของผู้ให้ บริ การอื(นๆ) ตังแต่
4 วนั ที( 7 กรกฎาคม 2557 และจะสิน4 สุดการอนุญ าตในวันที( 6 กรกฎาคม 2562
ซึง( สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ คราวละ 5 ปี
ปี 2556
บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที(อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เสร็ จเรี ยบร้ อยและเปิ ดใช้
บริ การแล้ ว โดยใช้ เทคโนโลยีที(ชว่ ยปลอดฝุ่ นและประหยัดพลังงาน (clean and green) ตามมาตรฐาน ISO
14644 และระบบควบคุมความปลอดภัยภายในแบบ Centerline Management ที(แสดงผลในรูป 3 มิติ
รวมถึงมาตรฐานสากลด้ านการปฏิบตั กิ ารตามหลักแผนการให้ บริ การธุรกิจอย่างต่อเนื(อง (Business
Continuity Planning : BCP) ด้ วยความร่วมมือจากผู้นํา IT ด้ าน Network จาก บริ ษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์
จํากัด และด้ านโครงสร้ างพื 4นฐาน จาก บริ ษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ ด (ประเทศไทย) เพื(อให้ มนั( ใจว่าการ
ให้ บริ การของบริ ษัทอยู่บนศูนย์ข้อมูลที(ทนั สมัย ได้ มาตรฐาน มีระบบสํารองข้ อมูลซึง( กันและกันด้ วยระบบ
เครื อข่ายที(เข้ มแข็ง สามารถให้ บริ การได้ อย่างต่อเนื(องโดยไม่หยุดชะงัก
บริ ษัทได้ รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้ านความมัน( คงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC
27001 : 2005 สําหรับการให้ บริ การศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต ที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และอาคารไทย
ซัมมิท ทาวเวอร์
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ตที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ได้ รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้ าน
ความมัน( คงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 บริการคลาวด์เป็ นรายแรกของประเทศไทย
นอกจากนี 4 บริ ษัทได้ ปรับเปลี(ยนโครงสร้ างของบริ ษัทเพื(อเพิ(มประสิทธิภาพและลดค่าใช้ จา่ ย โดย
ดําเนินการปิ ดสาขาในต่างจังหวัดลงทังหมด
4
7 สาขา เมื(อกลางปี 2556
ในด้ านความร่ วมมือกับพันธมิตร บริ ษัทร่วมมือกับบริ ษัท ทรานแซคชัน( เน็ตเวิร์ค เซอร์ วิสเซส จํากัด
ผู้ให้ บริ การเครื อข่ายชําระเงินผ่านบัตรเครดิตระดับโลกที(ได้ รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS เป็ นที(
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ บริ การเครื อข่ายชําระเงินผ่านบัตรเครดิต (EDC network pool) ส่งผลให้ ลกู ค้ าธนาคาร
ของบริ ษัทได้ ใช้ บริ การเครื อข่ายชําระเงินผ่านบัตรเครดิตที(ได้ รับการรับรองมาตรฐาน PCI DSS ทันที ด้ วย
ความร่วมมือดังกล่าว ทําให้ บริ ษัทได้ รับความไว้ วางใจจากบริ ษัท อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (AMEX) ผู้ให้ บริ การ
ชําระเงินผ่านบัตรเครดิตอเมริ กนั เอ็กซ์เพรส ครอบคลุมทัว( โลก ที(เลือกใช้ บริ การระบบเครื อข่ายชําระเงิน
ผ่านบัตรเครดิตของบริ ษัทในประเทศไทย
ปี 2555
บริ ษัทได้ ดําเนินการปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เสร็ จเรี ยบร้ อยและเปิ ด
ใช้ บริ การแล้ ว โดยใช้ เทคโนโลยีที(ชว่ ยปลอดฝุ่ นและประหยัดพลังงาน (clean and green) ตามมาตรฐาน
ISO 14644 และระบบควบคุมความปลอดภัยภายในแบบ Centerline Management ที(แสดงผลในรู ป 3
มิติ รวมถึงมาตรฐานสากลด้ านการปฏิบตั ิการตามหลักแผนการให้ บริ การธุรกิจอย่างต่อเนื(อง (Business
ส่วนที( 1 หน้ า 4
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Continuity Planning : BCP) ด้ วยความร่วมมือจากผู้นํา IT ด้ าน Network จาก บริ ษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์
จํากัด และด้ านโครงสร้ างพื 4นฐานจาก บริ ษัท ฮิวเลตต์ - แพคการ์ ด (ประเทศไทย)
บริ ษัทได้ ดําเนินการขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 สําหรับการให้ บริ การศูนย์ข้อมูล
อินเทอร์ เน็ตที(อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และมีแผนในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 :
2005 ให้ ครบทังสองอาคาร
4
และรวมถึงการขอการรับรองมาตรฐานความมัน( คงปลอดภัยตามมาตรฐาน
ISO 20000 เพื(อให้ ลกู ค้ ามีความเชื(อมัน( ในบริ การที(บริ ษัทมีให้ แก่ลกู ค้ า
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
บมจ. อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
99.99%

25%

บจ. แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน(
99.99%

บมจ. เน็ตเบย์

บจ. ไทยดอทคอม

ส่วนที( 1 หน้ า 5

75%

นายพิชิต วิวฒ
ั น์รุจิราพงศ์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทได้ แบ่งกลุม่ ธุรกิจออกเป็ น 4 ลักษณะดังนี 4
1)
บริการเชือมต่ ออินเทอร์ เน็ต (Internet Access)
บริ ษัทดําเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ การเชื(อมต่ออินเทอร์ เน็ตสําหรับธุรกิจด้ วยความเร็ วที(หลากหลาย มี
พื 4นที(ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถเชื(อมต่อเข้ าสูเ่ ครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตได้ ทวั( ประเทศ บริ การอินเทอร์ เน็ตนี 4สามารถเชื(อมต่อได้ ผา่ นทุกช่องทางสื(อสาร ได้ แก่ เชื(อมผ่าน
โครงข่ายอินเทอร์ เน็ตบรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที(เชื(อมโยงเครื อข่าย
ภายในสํานักงานบนอาคารชันนํ
4 าใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้ วยความเร็ วตังแต่
4 10 Mbps บนโครงข่าย
Fiber Optic ขนาด 10 Gbps. บริ ษัทมุง่ เน้ นการให้ บริ การที(มีคณ
ุ ภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริ หาร
Bandwidth ให้ เหมาะสมกับความต้ องการของลูกค้ า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้ งานแบบ Real Time
ได้ ตลอดเวลา พร้ อมเจ้ าหน้ าที(ที(ปรึกษาด้ านเทคนิค ตลอด 24 ชัว( โมงทุกวัน ส่งผลให้ บริ การได้ รับการ
ยอมรับและเลือกใช้ งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร
2)
บริการ Co-Location
INET IDC เป็ นศูนย์กลางการให้ บริ การสําหรับหน่วยงานหรื อองค์กรธุรกิจต่างๆ ที(ต้องการนําเสนอ
ข้ อมูลผ่านเครื อข่าย Internet/Intranet ทังที
4 (เป็ นเครื อข่ายสาธารณะ (Public Network) และเครื อข่ายส่วน
บุคคล (Private Network) มีบริ การในรูปแบบต่างๆ เช่น
• Co-Location : บริ การแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สําหรับองค์กรที(ต้องการความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพโดยนําเครื( องที(มีอยูแ่ ล้ วมาฝากในพื 4นที(ที(จดั ไว้
• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์สํารองข้ อมูลเพื(อการ
บริ หารจัดการฐานข้ อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้ วยพื 4นที(การทํางานสํารองพร้ อม
อินเทอร์ เน็ตและอุปกรณ์อํานวยความสะดวก และรองรับการทํางานของพนักงานในทุก
สถานการณ์ฉกุ เฉิน เช่น วิกฤตนํ 4าท่วม วิกฤตการเมือง
ศูนย์ IDC ของบริ ษัททัง4 2 แห่ง คือ ที(อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ มี
การสํารองระบบเครื อข่ายกันระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้ วย Metro Ethernet
Ring ขนาด 10 Gbps. จํานวน 2 เส้ นทาง พร้ อมกับระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมี
บริ การอํานวยความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชัว( โมง สําหรับการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าองค์กรชันนํ
4 าของ
ประเทศตังแต่
4 บริ ษัทหลักทรัพย์ที(ทําธุรกรรมซื 4อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์ เน็ตไปจนถึงผู้ให้ บริ การเว็บไซต์ที(
มีผ้ เู ข้ าเยี(ยมชมจํานวนมาก รวมถึงลูกค้ าผู้ใช้ บริ การจากต่างประเทศที(ต้องการเผยแพร่ ข้อมูลต่อผู้ใช้ ใน
ประเทศไทย

ส่วนที( 1 หน้ า 6
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บริการ Cloud Solutions
เป็ นบริ การการใช้ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตภายใต้ มาตรฐานความ
ปลอดภัยที(ปฏิบตั สิ อดคล้ องกับมาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 20000 แบ่งเป็ น 3 ประเภท ดังนี 4
• Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ นการให้ บริ การการใช้ โครงสร้ างพื 4นฐานด้ าน IT เช่น
Server, Storage ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การประหยัดการลงทุนทางด้ าน IT และบริ หารรายได้ ให้ สมั พันธ์
กับรายจ่าย
• Platform as Service (PaaS) เป็ นบริ การที(ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การสามารถนํา Application มาทํางานอยู่
บนระบบนี 4 โดยจะช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริ การใช้ ได้ โดยไม่ต้องลงทุนทางด้ าน Hardware และ Software เอง
• Software as a Service (SaaS) จะเป็ นการให้ บริ การทางด้ าน Application เช่น Email on
Cloud, Antivirus เป็ นต้ น
4)
บริการ EDC Network Pool
เป็ นศูนย์กลางระบบเครื อข่ายเครื( องรับชําระเงินผ่านบัตรเครดิตที(เชื(อมต่อธนาคารกับร้ านค้ าผ่าน
โครงข่ายโทรคมนาคมหลายรู ปแบบ อาทิ โทรศัพท์พื 4นฐาน โทรศัพท์เคลื(อนที( และอินเทอร์ เน็ตทําให้ สามารถทํา
ธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้ อย่างปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื 4นที(ทวั( ไทย ในปี 2555 บริ ษัทได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ
บริ ษัท ทรานแซคชัน( เน็ตเวิร์ค เซอร์ วิสเซส จํากัด (TNS) ผู้นําด้ านการให้ บริ การการชําระเงินระดับโลก
ให้ บริ การ EDC network pool เพื(อพัฒนามาตรฐานการให้ บริ การให้ รองรับรู ปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จาก
องค์กรการเงินระดับสากลที(กําหนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS ให้ ทกุ องค์กรที(เก็บรักษา ประมวลผล หรื อ
ส่งต่อข้ อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีการดูแลเครื อข่ายและสร้ างสภาพแวดล้ อมทางกายภาพที(มนั( คง
ปลอดภัย เพื(อปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบสํารองข้ อมูล (Backup Switching) ที(มี
เสถียรภาพและความมัน( คงสามารถทํางานแทนระบบหลักได้ ทนั ทีตลอด 24 ชัว( โมง
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โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อยโดยสรุ ป
รายละเอียดของรายได้
บริ การเชื(อมต่ออินเทอร์ เน็ต
(Internet Access )
บริ การ Co-Location
บริ การ Cloud Solutions
บริ การ EDC Network Pool
รายได้ จากการให้ บริ การอื(น ๆ 2
รวมรายได้ จากการดําเนินการ
รายได้ อื(น 3
รายได้ รวม
ส่วนแบ่งผลกําไรในบริษัทร่วม 4

งบการเงินรวม 1
ปี 2557
ล้ านบาท
%
117.11
23
113.54
143.62
22.16
95.80
492.23
16.01
508.24
4.84

งบการเงินรวม 1
ปี 2556
ล้ านบาท
%
98.42
25

22
28
4
19
97
3
100
2.61

100.43
93.18
20.97
65.91
378.90
7.68
386.59
6.4

26
24
5
17
98
2
100
4.20

งบการเงินรวม 1
ปี 2555
ล้ านบาท
%
94.4
29
73.48
38.65
19.24
75.65
301.4
19.20
320.6
11.29

23
12
6
24
94
6
100
9.14

หมายเหตุ :
1 งบการเงินรวม ได้ รวมงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน( จํากัด
2 รายได้ จากการให้ บริ การอื(นๆ ได้ แก่ รายได้ บริ การ software services และรายได้ จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อ
อุปกรณ์อื(นๆ ที(เกี(ยวข้ อง เป็ นต้ น
3 รายได้ อื(น ประกอบด้ วย ดอกเบี 4ยรับ และรายได้ อื(น
4 บริ ษัทรับรู้สว่ นได้ เสียในผลกําไรของบริ ษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทุนในหุ้นสามัญร้ อยละ 40 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษัท เน็ตเบย์ จํากัด ในปี 2555-2556 และร้ อยละ 25 ในปี 2557

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญาตการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบที(หนึง( คือ
เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง (เช่าใช้ ผา่ นโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การ
อื(นๆ) ตังแต่
4 วนั ที( 7 กรกฎาคม 2557 และจะสิ 4นสุดการอนุญาตในวันที( 6 กรกฎาคม 2562 ซึง( สามารถต่อ
อายุใบอนุญาตได้ คราวละ 5 ปี
สิทธิใบอนุญาตการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน จํากัด
บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน( จํากัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด
(มหาชน) ประกอบธุรกิจให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต โดยได้ รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญาตการ
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ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตแบบที(หนึง( คือ เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็ นของตนเอง (เช่าใช้ ผา่ น
โครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้ บริ การอื(นๆ) ได้ รับใบอนุญาตตังแต่
4 วนั ที( 16 กุมภาพันธ์ 2549 ปั จจุบนั ได้ รับ
การต่ออายุจนถึงวันที( 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง( สามารถต่ออายุใบอนุญาตได้ คราวละ 5 ปี
2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

ก.)

การทําการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการทีสาํ คัญ
บริ ษัทได้ ดําเนินการตามทิศทางองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจที(กําหนดไว้ อย่างต่อเนื(อง เพื(อให้ บรรลุ
เป้าหมายระยะสันและระยะยาวในการเป็
4
นธุรกิจให้ บริ การด้ านอินเทอร์ เน็ตชันนํ
4 า อย่างไรก็ตาม
การเปลี(ยนแปลงด้ านสภาพแวดล้ อม เทคโนโลยีในตลาดและการแข่งขันที(รุนแรงมากขึ 4น ส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท ทําให้ บริ ษัทได้ เปลี(ยนการทําธุรกิจจากการเป็ นผู้ให้ บริ การธุรกิจประเภท ISP
(Internet Service Provider) ผันตัวเองมามุง่ เน้ นการให้ บริ การในลักษณะ IaaS Company
(Infrastructure as a Service) เปลี(ยนจาก engineering company มาเป็ น service company ตังแต่
4 ปี
2557 เป็ นต้ นมา โดยเน้ นการให้ บริ การ Cloud Solutions ที(วางอยูบ่ น Infrastructure ขนาดใหญ่ที(ได้ รับ
มาตรฐานระดับสากล โดยมีการต่อยอดธุรกิจบริ การใหม่ๆ อย่างต่อเนื(อง ทําให้ อตั ราการทํากําไรที(ผา่ นมาดี
ขึ 4นอย่างเห็นได้ ชดั โดยบริ ษัทยังคงยึดหลักการให้ บริ การด้ าน IT ที(เน้ นความคล่องตัว ยืดหยุ่นและรวดเร็ ว
เพื(อให้ บริ การมีประสิทธิภาพและทันต่อการแข่งขันในโลกธุรกิจบนพื 4นฐานของความปลอดภัยที(ได้ รับ
มาตรฐานและความพึงพอใจของลูกค้ าเป็ นสําคัญ
บริ ษัทได้ ทําการวิเคราะห์สภาวะแวดล้ อมและการแข่งขันที(มีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ
องค์กรทังภายในและภายนอกแล้
4
ว ได้ กําหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื(อรับมือกับสภาพแวดล้ อมการแข่งขันที(
เข้ มข้ นและการเปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ วนําไปสูก่ ารบรรลุเป้าหมายในการดําเนินธุรกิจได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที(ใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจเพื(อให้ บริ ษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายได้
1. เน้ นการให้ บริ การ cloud โดยเฉพาะ server, storage ในกลุม่ ลูกค้ ารายใหญ่ที(ให้ ความสําคัญ
กับคุณภาพการให้ บริ การ เช่นกลุม่ สถาบันการเงิน กลุม่ บริ ษัทไทย
2. ร่วมมือกับพันธมิตรในการให้ บริ การ Internet broadband
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ าของบริ ษัทประกอบด้ วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริ ษัทเน้ นลูกค้ าที(มีโอกาสขยายบริ การ
เพิ(มขึ 4นในส่วน cloud solutions และเสริ มด้ วยบริ การต่างๆ เพื(อตอบสนองการทําธุรกิจของลูกค้ า
1. ลูกค้ าองค์กรไทยที(ต้องการลดต้ นทุนทางด้ าน IT Infrastructure พร้ อมเพิ(มประสิทธิภาพ และ
มองหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื(อช่วยให้ องค์กรมีความยืดหยุ่น คล่องตัว รวดเร็ วและต้ องการการ
บริ การที(ได้ รับมาตรฐาน
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2. องค์กรที(ต้องการควบคุมต้ นทุนให้ สมั พันธ์กบั รายได้ ต้ องการใช้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและ Cloud
Service โดยเน้ นบริ การที(ได้ SLA น่าเชื(อถือ เสถียรภาพ และคล่องตัว
การจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย
ในปี 2557 บริ ษัททําการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง นําเสนอบริ การไปยังกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายแต่ละกลุม่
เพื(อให้ มนั( ใจว่าสินค้ าและบริ การของบริ ษัทสามารถช่วยลูกค้ าทําธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ 4น และทํา
การขายผ่านพนักงานขายของบริ ษัท
ข.)

สภาพการแข่ งขัน

สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ทีผ่านมา
ช่วงครึ(งปี แรกของปี 2557 เกิดความไม่แน่นอนและวิกฤตการณ์ทางการเมืองในประเทศซึง( ส่งผล
ให้ ธุรกิจได้ รับผลกระทบทังทางตรงและทางอ้
4
อมจากวิกฤตการณ์ดงั กล่าว โดยเฉพาะโครงการภาครัฐเกิด
การหยุดชะงักอย่างกะทันหัน ธุรกิจชะลอการลงทุน ในช่วงครึ(งปี หลัง มีการเปลี(ยนแปลงทางการเมือง
การเมืองมีเสถียรภาพขึ 4น ทําให้ ธุรกิจเริ( มกลับมาพัฒนา ปรับปรุงประสิทธิภาพเพื(อให้ สามารถแข่งขันได้ ดี
ขึ 4น โดย IT เป็ นเครื( องมือสําคัญที(ชว่ ยให้ ธุรกิจเพิ(มประสิทธิภาพและลดต้ นทุน ทําให้ บริ การ Cloud
solutions ของบริ ษัทได้ รับการตอบรับจากตลาดมากขึ 4นและเป็ นส่วนสําคัญของการเติบโตของยอดขายใน
ปี 2557
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทลั ของรัฐบาลเพื(อผลักดันให้ เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยัง( ยืน ทํา
ให้ บริ การด้ าน ICT ของประเทศมีโอกาสขยายมาก ทังด้
4 าน hard infrastructure และ soft infrastructure
รวมไปถึงบริ การด้ าน ICT ต่างๆ ธุรกิจหลักของบริ ษัท เช่น Cloud solutions, Internet access,
Co-Location และ EDC network pool ล้ วนเป็ นส่วนสําคัญที(จะช่วยให้ องค์กรต่างๆทําธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
บริ ษัทให้ บริ การ Public cloud services มาเป็ นเวลา 3 ปี โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน Security
ISO/IEC mnoop และมาตรฐานบริ การ ISO moooo Cloud services มีองค์กรขนาดใหญ่ให้ ความไว้ วางใจ
ใช้ บริ การหลายแห่งและมีแนวโน้ มเพิ(มขึ 4นทุกไตรมาส นอกจากนี 4 บริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ องค์กรที(ต้องการ
ใช้ บริ การร่วมทดสอบการใช้ งานเพื(อการเรี ยนรู้และตัดสินใจด้ วย
ตลาด Internet access และการให้ บริ การเฉพาะการเชื(อมต่อ network เป็ นตลาดที(มีการแข่งขัน
สูงมาก มีคแู่ ข่งมากราย ตังแต่
4 รายใหญ่ กลาง เล็ก เนื(องจากผู้ใช้ มองว่าไม่มีความแตกต่าง สามารถ
เปลี(ยนไปใช้ รายใหม่ได้ อย่างง่าย ผู้ที(มีความได้ เปรี ยบมากคือ network provider ที(มีโครงข่ายเอง กลยุทธ์
ของบริ ษัท คือการบริ หารจัดการต้ นทุนให้ ตํ(าที(สดุ จากการจับมือกับพันธมิตรด้ านโครงข่าย และการนํา
บริ การ access เป็ นหนึง( ใน solution ที(ให้ บริ การลูกค้ า
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กลยุทธ์ การแข่ งขันของบริษัท
เพื(อบรรลุเป้าหมายบริ ษัทที(วางไว้ จึงได้ กําหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี 4
• รักษาความเชื(อมัน
( และความสัมพันธ์กบั พันธมิตรและลูกค้ า
• มีความเป็ นกลางกับทุก network providers
• มุง่ เน้ นลูกค้ าเอกชน
• ปรับปรุ งมาตรฐานเรื( อง cloud security ต่อไปจนถึงขันสู
4 งสุด (ISOmnoop, CSA STAR p,
STARm, STARs)
จํานวนคู่แข่ งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมือเทียบกับคู่แข่ งขัน และสถานภาพและ
ศักยภาพในการแข่ งขัน
ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริ ษัทมีบริ การที(ได้ รับอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์ เน็ตจาก กสทช.
จัดว่าเป็ นคูแ่ ข่งขันของบริ ษัท จํานวน 103 ราย (ข้ อมูลจาก รายชื(อผู้ที(ได้ รับใบอนุญาตอินเทอร์ เน็ตแบบที( 1
จากสํานักงานกสทช. ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557)
บริ ษัทจัดว่าเป็ นบริ ษัทขนาดกลางในกลุม่ คูแ่ ข่งขัน และบริ ษัทมีศกั ยภาพเพียงพอที(จะแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งขันได้

ส่วนที( 1 หน้ า 11
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ปั จจัยความเสียง

บริ ษัทตระหนักดีว่าการบริ หารความเสี(ยงเป็ นพื 4นฐานที(สําคัญในการประกอบธุรกิจ เนื(องจาก
บริ ษัทจะต้ องเผชิญกับความเสี(ยงต่างๆ ทังจากการเปลี
4
(ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การเงิน และการเปลี(ยนแปลงทางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สิ(งเหล่านี 4ล้ วนแล้ วแต่สามารถส่งผลกระทบกับ
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ แต่งตังคณะกรรมการบริ
4
หารความเสี(ยงขึ 4น เพื(อ
บริ หารจัดการความเสี(ยงต่างๆ ซึง( อาจจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
บริ หารความเสี(ยงได้ ประเมินปั จจัยความเสี(ยงทังที
4 (เป็ นความเสี(ยงทัว( ไปและความเสี(ยงเฉพาะกิจการ โดยได้
มีการประเมินความเสี(ยงเป็ นรายไตรมาส การบริ หารความเสีี(ยงของบริ ษัทดําเนินการได้ อย่างเหมาะสม
เป็ นไปตามนโยบายที(กําหนดและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงมัน( ใจได้ วา่ ครอบคลุมความเสี(ยง
และประเด็นสําคัญขององค์กรได้ อย่างครบถ้ วน ดังต่อไปนี 4
3.1

ความเสียงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริ ษัทดําเนินธุรกิจให้ บริ การโครงสร้ างพื 4นฐานด้ าน ICT แบบครบวงจรเพื(อตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ า ซึง( ลูกค้ า 1 ใน 3 คือหน่วยงานของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ดังนันเมื
4 (อเกิดเหตุการณ์ทาง
การเมืองทําให้ ภาครัฐมีการชะลอการใช้ จา่ ยงบประมาณด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื(อสารลง ทําให้
ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ พยายามลดความเสี(ยง
โดยการเพิ(มฐานลูกค้ าที(เป็ นเอกชนมากขึ 4น และนําเสนอบริการใหม่ในรู ปแบบของการเช่าใช้ แทนการลงทุน
เพื(อทําให้ ลกู ค้ าง่ายต่อการตัดสินใจเลือกใช้ บริ การ อีกทังบริ
4 ษัทยังมีแผนในการสร้ างรายได้ ประจําให้ มาก
ขึ 4น เนื(องจากการมีรายได้ ประจําจะช่วยลดความเสี(ยงของความไม่แน่นอนด้ านรายได้ ให้ แก่บริ ษัทได้
3.2

ความเสียงในการดําเนินงาน (Operations Risk)
ด้ วยนโยบายความมุง่ มัน( ในการเป็ นผู้นําในการให้ บริ การทางด้ านอินเทอร์ เน็ต การบํารุงรักษา
ระบบโครงข่ายให้ มีคณ
ุ ภาพและเสถียรภาพเป็ นสิ(งสําคัญที(สดุ เพื(อให้ บริ การอย่างต่อเนื(อง อีกทังทางบริ
4
ษัท
ได้ ปอ้ งกันความเสี(ยงของระบบโครงข่ายโทรคมนาคมด้ วยการออกแบบให้ มีโครงข่ายหลัก และโครงข่าย
สํารองในจุดหลักของโครงข่ายที(สําคัญ โดยมีระบบ Network Monitoring ที(มีประสิทธิภาพในการบริ หาร
จัดการโครงข่ายและการแจ้ งเตือนหากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั ขึ 4น อีกทังบริ
4 ษัทยังมีการจัดจ้ างผู้เชี(ยวชาญ
ทํางานด้ านการดูแลระบบของลูกค้ าอย่างใกล้ ชิดตลอด 24 ชม. เพื(อการตรวจสอบสภาพของระบบและ
แก้ ไขปั ญหาต่างๆ ที(อาจจะเกิดขึ 4นได้ อย่างทันท่วงที เนื(องจากการส่งมอบงานล่าช้ าหรื อผิดข้ อตกลงตาม
สัญญาอาจส่งผลให้ บริ ษัทเสียชื(อเสียง ไม่ได้ รับความไว้ วางใจ และการถูกค่าปรับจากการผิดข้ อตกลง
ดังกล่าว
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3.3

ความเสียงในการดําเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับทีเกียวข้ อง
(Compliance Risk)
เนื(องจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทมีความเกี(ยวข้ องกับธุรกิจวิศวกรรมและธุรกิจโทรคมนาคม ซึง(
ในปั จจุบนั การประกอบกิจการโทรคมนาคมอยูภ่ ายใต้ การกํากับดูแลขององค์กรอิสระที(ทําหน้ าที(กํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (“กสทช.”) ซึง( การออกนโยบายหรื อมีการเปลี(ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดย กสทช. อาจส่งผล
กระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อกิจการโทรคมนาคม เช่น นโยบายด้ านการแข่งขันเสรี นโยบายด้ าน
ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การ และนโยบายคุ้มครองผู้ใช้ บริ การ อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญกับ
การศึกษาข้ อกฎหมายต่าง ๆ ที(เกี(ยวข้ องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการติดตาม
สถานการณ์ความเคลื(อนไหวในประเด็นต่างๆ เหล่านี 4อย่างใกล้ ชิดตลอดเวลา เพื(อให้ สามารถกําหนด
แผนการพัฒนาโครงการได้ อย่างเหมาะสมหากมีการเปลี(ยนแปลงในข้ อกฎหมายหรื อนโยบายของรัฐ
3.4

ความเสียงอันเกียวข้ องกับการเงิน (Financial Risk)
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทบางส่วนเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทังเงิ
4 นกู้ยืมระยะสันและ
4
ระยะยาว จึงทําให้ ความผันผวนของอัตราดอกเบี 4ยส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัท อย่างไรก็
ตามเงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริ ษัทเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันทํ
4 าให้ อตั ราดอกเบี 4ยจะเปลี(ยนแปลงตามภาวะตลาด
เงิน จึงเกิดความเสี(ยงจากอัตราดอกเบี 4ยค่อนข้ างตํ(า สําหรับดอกเบี 4ยเงินกู้ระยะยาว บริ ษัทได้ รับอัตรา
ดอกเบี 4ยสําหรับเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับลูกค้ าชันดี
4 (MLR) โดยหักส่วนต่างที(ตกลงไว้ ลว่ งหน้ า และเป็ น
อัตราดอกเบี 4ยที(ลอยตัว นอกจากนี 4บริ ษัทได้ ทําการติดตามสถานการณ์อตั ราดอกเบี 4ยอย่างใกล้ ชิด ดังนัน4
หากมีสญ
ั ญาณของความผันผวนเกิดขึ 4น บริ ษัทสามารถใช้ เครื( องมือป้องกันความเสี(ยงทางการเงินต่างๆ
เพื(อจํากัดความเสี(ยงดังกล่าว
3.5

ความเสียงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท ีมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการดําเนินธุรกิจที
แข่ งขันกันเอง
บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ คือ บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) (“กสท”) และ บริ ษัท ทีโอที
จํากัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึง( แต่ละบริ ษัทดังกล่าวถือหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ สง่ กรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็ นผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ขณะนี 4ทัง4 กสท และทีโอที ได้ เปิ ดให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตเชิงพาณิชย์แก่บคุ คล
ทัว( ไปด้ วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ดําเนินการป้องกันโดยกําหนดแนวทางการกํากับดูแลที(ดี (Code
of Conduct) เกี(ยวกับการรักษาความลับและข้ อมูลภายในบริ ษัท และการกําหนดให้ กรรมการผู้มีสว่ นได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื( องที(มีสว่ นได้ เสียดังกล่าวไว้ ในระเบียบของบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ ลงนามรับทราบข้ อกําหนดตามระเบียบดังกล่าวแล้ ว ซึง( กรรมการทุกท่านได้ รับการแต่งตังจากที
4
(
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ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ ชี 4แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ ารับตําแหน่งตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด นอกจากนี 4 บริ ษัทกับทัง4 กสท และทีโอที ได้ มีความร่วมมือทางธุรกิจใน
ลักษณะพันธมิตรในการให้ บริ การลูกค้ าร่วมกัน เพื(อเป็ นมาตรการป้องกันความเสี(ยงในส่วนนี 4อีกทางหนึง(
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ทรั พย์ สินทีใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรั พย์ สินถาวรหลัก สินทรั พย์ ท ไี ม่ มีตัวตนทีสาํ คัญ
4.1.1 ลักษณะสําคัญของทรั พย์ สินถาวรหลักทีบริษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที 31
ธันวาคม 2557
ลักษณะสําคัญของทรัพย์ สนิ
อุปกรณ์เครื อข่าย
คอมพิวเตอร์

มูลค่ าทรัพย์ สนิ * (ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิg

397

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ

8

บริ ษัทเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ

หมายเหตุ : *ราคาทุน

4.1.2 รายชือโดเมน
รายชือโดเมน
(Domain Name)

หน่ วยงานทีรับจดชือโดเมน

วันทีจดชือโดเมน

วันทีหมดอายุ

INET – TH.COM

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

6 มิถนุ ายน 2540

5 มิถนุ ายน 2559

INET – TH.NET

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

14 มกราคม 2538

13 มกราคม 2559

THAI.COM

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

25 พฤษภาคม 2538

24 พฤษภาคม 2559

THAI.NET

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

22 เมษายน 2538

23 เมษายน 2559

INET.CO.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

17 มกราคม 2543

16 มกราคม 2559

INET.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

2 พฤษภาคม 2544

1 พฤษภาคม 2559

INET – TH.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

2 พฤษภาคม 2544

1 พฤษภาคม 2559

INTER.NET.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

17 มกราคม 2543

16 มกราคม 2559

INTERNETTHAILAND.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

2 พฤษภาคม 2545

1 พฤษภาคม 2559

INTERNET-THAILAND.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จํากัด

2 พฤษภาคม 2545

1 พฤษภาคม 2559

หมายเหตุ : กรณี ท(ีช(ือโดเมนใดหมดอายุลง บริ ษัทจะพิจารณาการต่ออายุตามความเหมาะสม
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4.1.3 เครื องหมายการค้ าและเครื องหมายบริการ
รูปแบบเครืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เครื( องหมายการค้ า
เครื( องหมายบริการ

ชือเจ้ าของ

ประเภทสินค้ า/บริการ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื( องแปลงสัญญาณ
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (โมเด็ม)
การหักบัญชีการใช้ บริ การหรื อการซื 4อ
สินค้ าผ่านทางอินเทอร์ เน็ต การรับ
ชําระเงิน
การบริ การประสานการรับและส่ง
สินค้ าบริ การจองที(นงั( เพื(อการเดินทาง,
การบริ การให้ เช่าคลังสินค้ า,
การบริ การให้ ข้อมูลเกี(ยวกับการ
ท่องเที(ยว, การบริ การคํานวณค่า
ระวางการขนส่งสินค้ า
การจัดการดําเนินการประชุมทาง
วิชาการ, การจัดการและดําเนินการ
ประชุม, การจัดการและดําเนินการ
สัมมนา, การจัดการและดําเนินการ
อภิปราย, การจัดนิทรรศการทางการ
บันเทิง, การจัดนิทรรศการทางการ
ศึกษา, การจัดพิมพ์หนังสือ
(สํานักพิมพ์), การผลิตเทปภาพยนตร์
วีดีโอ
บริ การโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ค356527/ไทย

บริ การด้ านเครื อข่ายข้ อมูล
(อินเตอร์ เน็ต) ให้ บริ การด้ านการ
สือ( สารแบบอินเตอร์ แอคทีฟมีเดียที(ใช้
การตอบโต้ อย่างรวดเร็ วระหว่าง
ผู้ใช้ งานกับตัวคอมพิวเตอร์ ที(ใช้ ระบบ
Real Time System

บ51921/ไทย

เครื( องหมายบริการ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื( องหมายบริการ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื( องหมายบริการ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื( องหมายบริการ

เลขทะเบียน/
ประเทศที
จดทะเบียน

ส่วนที( 1 หน้ า 16

บ27956/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง

22 กรกฎาคม 2553 –
21 กรกฎาคม 2563
18 มีนาคม 2548 –
17 มีนาคม 2558

บ27957/ไทย

18 มีนาคม 2548 –
17 มีนาคม 2558

บ27958/ไทย

18 มีนาคม 2548 –
17 มีนาคม 2558

บ51920/ไทย

22 กรกฎาคม 2553 –
21 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2553 –
21 กรกฎาคม 2563

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
รูปแบบเครืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง
เครื( องหมายบริการ

เครื( องหมายบริการ
เครื( องหมายบริการ

ชือเจ้ าของ

ประเภทสินค้ า/บริการ

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
เลขทะเบียน/
ประเทศที
จดทะเบียน
บ51922/ไทย

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

บริ การข้ อมูลธุรกิจบันเทิง

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

การหักบัญชีการใช้ บริ การหรื อการซื 4อ บ14245/ไทย
สินค้ าผ่านอินเทอร์ เน็ต
การจัดซื 4อและขายสิง( พิมพ์ผา่ น
บ48918/ไทย
อินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อและขายเครื( อง
แต่งกายผ่านอินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อ
และขายพืชและดอกไม้ ผา่ นอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายของชําร่วยและของ
ที(ระลึกผ่านอินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อ
และขายอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผา่ น
อินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อและขายเครื( อง
คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์รอบข้ างผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายเครื( องใช้ ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อและขายเครื( อง
เขียนและเครื( องใช้ สาํ นักงานผ่าน
อินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อและขายงาน
ศิลปะและสินค้ าหัตถกรรมผ่าน
อินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อและขาย
อุปกรณ์และสือ( บันทึก ภาพ เสียง และ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายอัญมณีและ
เครื( องประดับผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายยารักษาโรคผ่าน
อินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อและขาย
เครื( องสําอางผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายเครื( องใช้ ใน
ครัวเรื อน,ผ่านอินเทอร์ เน็ต, การจัดซื 4อ

บัตรบรรจุหมายเลขและตัวอักษรเพื(อ
ใช้ บริ การที(เกี(ยวกับอินเทอร์ เน็ต

ส่วนที( 1 หน้ า 17

ค43114/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง
22 กรกฎาคม 2553 –
21 กรกฎาคม 2563
20 กันยายน 2553 –
19 กันยายน 2563

20 กันยายน 2553 –
19 กันยายน 2563
20 กันยายน 2553 –
19 กันยายน 2563

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
รูปแบบเครืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เครื( องหมายบริการ

4.2

ชือเจ้ าของ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

ประเภทสินค้ า/บริการ
และขายอาหารผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายยานพาหนะและ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผา่ นอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายอุปกรณ์กีฬาและ
เครื( องสันทนาการผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายผลิตภัณฑ์สาํ หรับ
แม่และเด็กผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายอุปกรณ์ก่อสร้ าง
บ้ านและที(อย่อาศัยผ่านอินเทอร์ เน็ต,
การจัดซื 4อและขายเครื( องดนตรี ผา่ น
อินเทอร์ เน็ต
บริ การรับจองชื(อ Domain Name

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
เลขทะเบียน/
ประเทศที
จดทะเบียน

บ15072/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง

20 กันยายน 2553 –
19 กันยายน 2563

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบายการลงทุนในบริ ษัทย่อยเพื(อดําเนินการให้ บริ การอินเทอร์ เน็ต สําหรับลูกค้ าขนาด
กลางและเล็ก รวมทังบริ
4 การอื(นๆ ที(เกี(ยวเนื(องแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ ทังนี
4 4บริ ษัทยังได้ สง่ ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการในบริ ษัทย่อย
4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษัทมีนโยบายลงทุนในบริ ษัทร่วมเพื(อประกอบธุรกิจด้ านอีโลจิสติกส์ จัดทําและพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทังเป็
4 นที(ปรึกษาให้ คําแนะนําด้ านโทรคมนาคมและการสื(อสาร ทังนี
4 4บริ ษัทยังได้ สง่
ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทร่วม
4.3

ราคาประเมินทรั พย์ สิน หากมีการได้ มาหรื อจําหน่ ายไปซึงสินทรั พย์ หรื อมีการตีราคา
ทรั พย์ สินใหม่
ไม่มี

ส่วนที( 1 หน้ า 18

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

5.

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ข้ อพิพาททางกฎหมายที(บริ ษัทเป็ นคูค่ วามหรื อคูก่ รณี ซึง( เป็ นคดีหรื อข้ อพิพาทที(ยงั ไม่สิ 4นสุดและ
เป็ นคดีที(อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญและเป็ นคดีที(มิได้ เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี 4
ข้ อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาคําj ประกัน
ตามที(บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ได้ ให้ บริ ษัทแห่งหนึง( กู้ยืมเงิน โดยมีบคุ คล
คํ 4าประกัน เพื(อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริ ษัท โดยตกลงชําระคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี 4ยใน
อัตราร้ อยละ 7 ต่อปี ให้ เสร็ จสิ 4นภายในเดือนพฤษภาคม 2550 ต่อมาเนื(องจากบริ ษัทดังกล่าวผิดนัดชําระ
หนี 4และไอเน็ตได้ ดําเนินการติดตามทวงถามตามเงื(อนไขของสัญญาจนถึงที(สดุ แล้ ว แต่บริ ษัทดังกล่าวกลับ
เพิกเฉยมิได้ ชําระคืนเงินกู้และดอกเบี 4ยแก่บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาแต่
อย่างใด
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) จึงได้ ฟ้องร้ องดําเนินคดีกบั บริ ษัทดังกล่าวและ
ผู้คํ 4าประกันต่อศาลแพ่งเมื(อวันที( 11 พฤษภาคม 2550 เรี ยกต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี 4ยและค่าเสียหายตาม
กฎหมาย ซึง( ศาลอุทธรณ์ได้ มีพิพากษาให้ จําเลยทังสองร่
4
วมกันชําระเงินจํานวน 21,722,142.52 บาท
พร้ อมดอกเบี 4ยอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินดังกล่าวนับถัดจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที( 11 พฤษภาคม
2550) เป็ นต้ นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จแก่โจทก์ กับให้ จําเลยทังสองร่
4
วมกันใช้ คา่ ฤชาธรรมเนียมทังสองศาล
4
แทนโจทก์ โดยกําหนดค่าทนายความรวม 10,000 บาท ซึ(งจําเลยทังสองได้
4
ใช้ สิทธิยื(นฎีกาคําพิพากษาต่อ
ศาลฎีกา ปั จจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ส่วนที( 1 หน้ า 19

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

6.

ข้ อมูลทัวไปและข้ อมูลสําคัญอืน

6.1

ข้ อมูลทัวไป

ชือบริษัท
ที(ตงสํ
ั 4 านักงานใหญ่

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชัน4 10-12 และชัน4 IT
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ให้ บริ การเชื(อมต่ออินเทอร์ เน็ตและให้ บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื(อสารครบวงจร
0107544000094
0-2257-7000
0-2257-7222
http://www.inet.co.th
333,333,333 บาท
250,020,799 บาท
250,020,799 หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นละ 1 บาท

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริ ษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Home page
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว
จํานวนหุ้นที(จําหน่ายได้ แล้ ว
ชนิดของหุ้น
มูลค่าที(ตราไว้ ตอ่ หุ้น
ข้ อมูลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ชือบริ ษัท

ประเภทธุรกิจ

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชัน
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
ชัน4 ไอที ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222
2. บจก. ไทย ดอท คอม
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
ชัน4 12 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222

ให้ บริ การกิจการ
โทรคมนาคม และ
ให้ บริ การที(
เกี(ยวข้ อง

ให้ บริ การจัดทํา
และพัฒนาระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
10,000,000

ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว (บาท)
5,000,000

1,000,000

250,000

ส่วนที( 1 หน้ า 20

จํานวนหุ้นสามัญที สัดส่ วนการถือหุ้น
จําหน่ ายได้ แล้ ว (หุ้น)
(ร้ อยละ)
1,000,000
99.99

1,000,000

99.99
(ถือหุ้นโดย
บจ. แมนดาลา
คอมมูนิเคชัน( )

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
ชือบริ ษัท
3. บมจ. เน็ตเบย์
719/8-9 ถนนพระราม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2612-3529
โทรสาร 0-2612-3051

ประเภทธุรกิจ
อีโลจิสติกส์ จัดทํา
และพัฒนาระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
รวมทังเป็
4 นที(ปรึกษา
ให้ คําแนะนําด้ าน
โทรคมนาคมและ
การสื(อสาร

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
90,000,000

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
ทุนจดทะเบียน
ชําระแล้ ว (บาท)
90,000,000

จํานวนหุ้นสามัญที สัดส่ วนการถือหุ้น
จําหน่ ายได้ แล้ ว (หุ้น)
(ร้ อยละ)
9,000,000
25

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์

ผู้สอบบัญชี

ทีปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน4 4 และชัน4 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200
โทรสาร 0-2359-1259
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
อาคารว่องวานิช 100/72 ชัน4 22 อาคารเลขที( 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110
นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3500
นายวิชยั รุจิตานนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4054
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5946
นายทนงศักดิ ประดิษฐาน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 8819
บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส อินเตอร์ เนชันแนล
คอนซัลแตนท์ ซี จํากัด
อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี
เลขที( 33/4 ชัน4 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2168-1222
โทรสาร 0-2168-1212
ส่วนที( 1 หน้ า 21

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

6.2

ข้ อมูลสําคัญอืน
ข้ อมูลเพิ(มเติมของบริ ษัทสามารถดูได้ จาก http://www.inet.co.th

ส่วนที( 1 หน้ า 22

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ส่ วนที 2 การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

หลักทรั พย์ ของบริษัท
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 333,333,333 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญ
จํานวน 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นที(ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 3 บาท
ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 250,020,790 บาท ประกอบด้ วยหุ้นสามัญจํานวน 250,020,790 หุ้น
มูลค่าหุ้นที(ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท
7.2

ผู้ถือหุ้น
จํานวนหุ้นและผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)
ณ วันที( 30 ธันวาคม 2557 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด มีห้ นุ ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์อ้างอิง
สําหรับการออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที(เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository
Receipt : NVDR) จํานวน 7,862,400 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.15 ของหุ้นชําระแล้ ว โดยผู้ลงทุนที(ถือ
NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้ เสมือนลงทุนในหุ้นของบริ ษัท
จดทะเบียนทุกประการไม่วา่ จะเป็ นเงินปั นผล สิทธิในการจองซื Wอหุ้นเพิ(มทุนหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิในการ
ซื Wอหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที(ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นการออกเสียงเพื(อ
พิจารณามติเกี(ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ วา่ วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื(อส่งเสริ มการลงทุนของผู้ลงทุน
ชาวต่างประเทศแต่นกั ลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้ เช่นกัน
รายชือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จาํ นวน 10 รายแรก
รายชื(อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จํานวน 10 รายแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้น วันที( 30 ธันวาคม Z[[\
ปรากฏดังนี W
ลําดับที

ชือ-สกุล

จํานวนหุ้น

1
2
3
4
5
6

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
นายธวัชชัย ตันติพจน์
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD

42,500,000
40,000,000
40,000,000
7,862,400
4,876,000
3,200,000

ส่วนที( 2 หน้ า 23

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
17.00
16.00
16.00
3.15
1.95
1.28

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ลําดับที
7
8
9
10

ชือ-สกุล

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

จํานวนหุ้น

นายเจริ ญ ศศิลกั ษณานุกลุ
นายธนบดี ฮุน่ ตระกูล
นายสมชาติ นําศรี เจริ ญสุข
นางอรพรรณ มายะการ

3,020,200
3,000,000
2,666,900
2,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
1.21
1.20
1.07
1.04

ที(มา : บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที( 30 ธันวาคม 2557

7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํ(ากว่าร้ อยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริ ษัทหลังหัก
ภาษี หากไม่มีเหตุจําเป็ นอื(นใด โดยขึ Wนอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิจและโครงการดําเนินธุรกิจในอนาคตของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย และการจ่ายเงินปั นผลนันไม่
W มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริ ษัท
แม้ ในปี 2556 บริ ษัทมีผลประกอบการเป็ นกําไร แต่บริ ษัทยังคงขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถ
จ่ายเงินปั นผลได้ ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัท

ส่วนที( 2 หน้ า 24

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

8.

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ างการจัดการของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
10.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ ษัท มีจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้ วย
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
2. ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริ หาร /
กรรมการบริ หารความเสี(ยง / กรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
3. ดร.มนต์ชยั หนูสง
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จดั การ
4. นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร
กรรมการ
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จดั การ
ส่วนที( 2 หน้ า 25

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
7. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
8. นายอรัญ เพิม( พิบลู ย์

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
10. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
11. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo1
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริ หารความเสี(ยง
/ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี(ยง

จํานวนกรรมการดังกล่าวเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทที(กําหนดให้ มีกรรมการจํานวนไม่น้อย
กว่า 11 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ(งหนึง( ของจํานวนกรรมการทังหมดต้
W
องมีถิ(นที(
อยูใ่ นประเทศไทย ที(มีคณ
ุ สมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที( ทจ.28/2551 เรื( อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุ้นที(ออกใหม่ทุกประการ
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย "นายไพรัช ธัชยพงษ์ หรื อ นายทวีศกั ดิo
กออนันตกูล คนใดคนหนึง( ลงลายมือชื(อร่ วมกับ นายมนต์ชยั หนูสง นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตรนางสาวธันวดี
วงศ์ธีรฤทธิo นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึง( รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท" หรื อ
"นายมนต์ชยั หนูสง หรื อ นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร คนใดคนหนึง( ลงลายมือชื(อร่วมกับ นางสาวธันวดี
วงศ์ธีรฤทธิo หรื อ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึง( รวมเป็ นสองคน และประทับตราสําคัญของบริ ษัท"
ขอบเขต อํานาจ หน้ าทีการอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษั ทมี อํานาจหน้ าที( จัดการบริ ษั ทให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษั ท
มติที(ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้ รวมถึงอํานาจหน้ าที( ดังนี W
หมายเหตุ :
1
นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo ได้ รับแต่งตังเป็
W นกรรมการบริษัท มีผลตังแต่
W วนั ที( 12 พฤษภาคม 2557 และได้ รับแต่งตังเป็
W น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีผลตังแต่
W วนั ที( 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป

ส่วนที( 2 หน้ า 26

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

1.
2.
3.
4.
5.

กําหนดทิศทางธุรกิจของบริ ษัท
อนุมตั แิ ผนธุรกิจของบริ ษัท
กําหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
ควบคุมการปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไปตามแผนธุรกิจ
ดูแลจัดการ และบริ หารงานของบริ ษัทให้ ได้ ผลดีที(สดุ ตามแนวทางของข้ อบังคับของบริ ษัท
และตามมติของที(ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมายให้ กรรมการคนหนึง( หรื อหลายคน หรื อบุคคลอื(นใดปฏิบตั กิ ารอย่างใดอย่างหนึง(
แทนคณะกรรมการได้
7. กรรมการจะต้ องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดชอบ
ในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื(นที(ประกอบกิจการอันมี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทไม่วา่ จะทําเพื(อประโยชน์สว่ นตนหรื อ
ประโยชน์ของผู้อื(น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที(ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที(จะมีมติแต่งตังW
8. กรรมการต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบโดยไม่ชกั ช้ า หากมีส่วนได้ เสียไม่ว่าโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญาบริ ษัททําขึ Wนหรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ(มขึ Wนหรื อลดลงในบริ ษัทหรื อบริ ษัทในเครื อ
เว้ นแต่ เรื องดังต่ อไปนี > ซึงคณะกรรมการบริษัทต้ องได้ รับอนุมัตจิ ากทีประชุมผู้ถือหุ้นก่ อน
ดําเนินการ
1. เรื( องที(กฎหมายกําหนดให้ ต้องใช้ มติที(ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทํารายการที(เกี(ยวโยงกัน ซึง( มีมลู ค่าของรายการที(ต้องขออนุมตั จิ ากที(ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎ
ระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี(ยวกับเรื( องรายการที(เกี(ยวโยงกัน
ของบริ ษัทจดทะเบียน
3. การซื Wอขายสินทรัพย์สําคัญ ซึง( มีมลู ค่าของสินทรัพย์ของบริ ษัทที(ต้องขออนุมตั ทิ ี(ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
W W ตามกฎระเบียบหรื อประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี(ยวกับเรื( องการได้ มาหรื อ
จําหน่ายไป ซึง( สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
ทังนี
W W บริ ษัทได้ มีการทบทวนขอบเขตอํานาจหน้ าที(ของคณะกรรมการบริ ษัทให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance Policy)
8.2 คณะกรรมการบริหาร
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื(อวันที( 29 ธันวาคม 2551
มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
W
หาร เพื(อทําหน้ าที(วางนโยบายหรื อกลยุทธ์และสนับสนุนในการดูแลการ
บริ หาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามเป้าหมาย
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารมีจํานวน 4 ท่าน ดังรายชื(อต่อไปนี W
ส่วนที( 2 หน้ า 27

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

1.
2.
3.
4.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล
นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
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ประธานกรรมการบริ หาร
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารและเลขานุการ

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหาร
1. กําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริ ษัทเพื(อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทเพื(อพิจารณาอนุมตั ิ
2. บริ หารการดําเนินธุรกิจใดๆ ของบริ ษัท ให้ บรรลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที(ได้ วางไว้
3. กํากับและติดตามผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม และ
รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัททราบเป็ นประจําทุก
เดือนที(มีการประชุม
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาสอบทานและอนุมตั ริ ายการเกี(ยวกับการลงทุน จัดซื Wอ จัดจ้ าง และจําหน่ายทรัพย์สิน
การบริ หารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริ หาร การบริ หารงานทัว( ไป และรายการอื(นใดที(
เกี(ยวกับธุรกิจของบริ ษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ านบาท
6. พิจารณาและให้ ความเห็นต่อเรื( องที(ต้องผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริ ษัท ยกเว้ นใน
กิจกรรมใดๆ ซึง( คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการชุดย่อยชุดอื(นเป็ น
ผู้ดําเนินการไว้ แล้ ว
ทังนี
W W ให้ คณะกรรมการบริ หารมีกําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ให้ สอดคล้ องกับการ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัท
8.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื(อวันที( 14 กันยายน 2544
มีมติแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบ
W
เพื(อทําหน้ าที(เสริ มสร้ างประสิทธิภาพในการดําเนินการและเพิ(มมูลค่า
ให้ องค์กร ซึง( จะก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อความเชื(อมัน( และความน่าเชื(อถือของรายงานทางการเงินเพิ(มมากขึ Wน
ปรับปรุงหน้ าที(และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้ การสื(อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริ ษัทสํานักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพมากขึ Wน
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจํานวน 4 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบ
อย่างน้ อย 1 ท่าน มีความรู้ ความเข้ าใจหรื อมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรื อการเงิน และมีความรู้ ตอ่ เนื(อง
เกี(ยวกับเหตุที(มีตอ่ การเปลี(ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ดังรายชื(อต่อไปนี W
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที( 2 หน้ า 28

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

2.
3.
4.
5.

นายอรัญ เพิ(มพิบลู ย์
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo
นางสาวศราพร วาทะสัตย์
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กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
เลขานุการ

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้ บริ ษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้ องและเปิ ดเผยอย่างเพียงพอ โดย
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริ หารที(รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทังราย
W
ไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้ บริ ษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที(มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนให้ ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตังW โยกย้ าย เลิกจ้ างหัวหน้ าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
3. สอบทานให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้ อกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับและนโยบายที(เกี(ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
W ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีตอ่ คณะกรรมการบริ ษัท เพื(อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็ นอิสระ และ
ความน่าเชื(อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริ มาณงานตรวจสอบของสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชีนนั W รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที(ได้ รับมอบหมายให้ ทําการตรวจสอบ
บัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
W าร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้ าร่วมประชุมด้ วย
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครังW
5. พิจารณาสอบทานการเปิ ดเผยรายการเกี(ยวโยงหรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตามกฎหมายและข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที(
เกี(ยวข้ อง
6. จัดทํารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อ
เสนอเป็ นส่วนหนึง( ในรายงานประจําปี ของบริ ษัท ซึง( รายงานดังกล่าวลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที(เป็ นอิสระจากที(ปรึกษาทางวิชาชีพอื(นใดเมื(อ
เห็นว่าจําเป็ นด้ วยค่าใช้ จา่ ยของบริ ษัท
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
9. ปฏิบตั ิการอื(นใดตามที(คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมายด้ วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ส่วนที( 2 หน้ า 29

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
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8.4

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื(อวันที( 30 เมษายน 2549
มีมติแต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
W
าหนดค่าตอบแทนในการทําหน้ าที(คดั เลือกคณะบุคคลกลุม่ หนึง( เพื(อ
เข้ าดํารงตําแหน่งคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดอื(นๆ ช่วยดูแลระบบบริ หารและระบบควบคุม
ภายในองค์กร พร้ อมทังเสนอแนวนโยบายการจ่
W
ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการ
ชุดอื(นๆ และกรรมการผู้จดั การ
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีจํานวน 3 ท่าน
ดังรายชื(อต่อไปนี W
1. นายอรัญ เพิ(มพิบลู ย์
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
2. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
4. นายยศไกร รุจิพงษ์ วาที
เลขานุการ
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน
1. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที(คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังW รวมทังของกรรมการผู
W
้ จดั การที(เป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลเพื(อเสนอให้ ที(ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้ องกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทและผลการปฏิบตั งิ านของคณะจัดการ เพื(อเสนอให้ ที(
ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา หรื อกรรมการอื(นใดที(คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร
ให้ มีคณะกรรมการนันๆ
W ขึ Wน เพื(อเสนอให้ ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
4. กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดํารงตําแหน่งตามข้ อ 3 และ/หรื อวิธีการ และ
หลักเกณฑ์ใดที(เกี(ยวข้ องเพื(อให้ เกิดความโปร่งใสในการดําเนินงานตามหน้ าที(ของคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
5. ปฏิบตั งิ านอื(นที(ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8.5

คณะกรรมการบริหารความเสียง
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื(อวันที( 25 มิถนุ ายน 2550
มีมติแต่งตังคณะกรรมการบริ
W
หารความเสี(ยง เพื(อทําหน้ าที(กําหนดกรอบนโยบาย แนวทางและให้
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ข้ อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับดูแลเกี(ยวกับความเสี(ยงต่างๆ ที(มีผลกระทบต่อบริ ษัททังW
ปั จจัยภายในและภายนอกให้ มีความเสี(ยงที(เหลืออยูใ่ นระดับที(เหมาะสมและยอมรับได้
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง มีจํานวน 3 ท่าน ดังรายชื(อต่อไปนี W
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี(ยง
2. ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล
กรรมการบริ หารความเสี(ยง
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการบริ หารความเสี(ยง
4. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
เลขานุการ
อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการบริหารความเสียง
1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริ หารความเสี(ยง (Risk Management Framework) ของบมจ.
อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย เพื(อนําเสนอคณะกรรมการบริ ษัท
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี(ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี Wและประเมินความเสี(ยง
4. ประเมินและอนุมตั แิ ผนการจัดการความเสี(ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมบริ ษัทเกี(ยวกับความเสี(ยงและการจัดการความเสี(ยง เพื(อทราบเป็ นประจํา
ในกรณีที(มีเรื( องซึง( กระทบต่อบริ ษัทอย่างมีนยั สําคัญ ต้ องรายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื(อ
พิจารณาโดยเร็ วที(สดุ
6. สื(อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกับความเสี(ยงที(สําคัญ
7. พิจารณาแต่งตังคณะอนุ
W
กรรมการบริ หารความเสี(ยง เพื(อสนับสนุนและทํางานสอดประสานกับ
คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสี(ยงตามความจําเป็ นและเหมาะสม
9. ดําเนินการอื(นใดตามที(ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท
8.6

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เมื(อวันที( 21 กันยายน 2552
มีมติแต่งตังคณะกรรมการประเมิ
W
นผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ เพื(อทําหน้ าที(กําหนดหลักเกณฑ์
และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ ทุก 6 เดือน
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ มี
จํานวน 3 ท่าน ดังรายชื(อต่อไปนี W
1. ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
2. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
3. ดร. มนต์ชยั หนูสง
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
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เลขานุการ

อํานาจหน้ าทีของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
1. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ และเสนอ
ต่อที(ประชุมคณะกรรมการเพื(อพิจารณาเห็นชอบ
2. แจ้ งหลักเกณฑ์ที(จะใช้ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามที(คณะกรรมการเห็นชอบแล้ วให้ แก่
กรรมการผู้จดั การรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที(
ประชุมคณะกรรมการเพื(อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจ้ งผลการประเมินตามที(คณะกรรมการเห็นชอบแล้ วให้ แก่กรรมการผู้จดั การรับทราบ
คณะกรรมการทีเป็ นอิสระ
คณะกรรมการที(เป็ นอิสระมีหน้ าที(ดแู ลไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท
จดทะเบียนกับผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อกับบริ ษัทอื(นซึง( มีผ้ บู ริ หารหรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุม่
เดียวกัน และเป็ นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทหรื อกลุม่ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้ เท่าเทียมกัน นอกจากนี W บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที(กําหนดให้ บริ ษัทต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3
ของจํานวนกรรมการทังหมดที
W
(มีอยูจ่ ริ งของบริ ษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีคณะกรรมการที(เป็ นอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื(อต่อไปนี W
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
กรรมการอิสระ
2. นายอรัญ เพิ(มพิบลู ย์
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo
กรรมการอิสระ
การเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจําปี 2557
คณะกรรมการบริ ษัทมีการกําหนดตารางการประชุมล่วงหน้ าทุกปี และมีการประชุมพิเศษเพิ(มตาม
ความจําเป็ น โดยมีการกําหนดวาระชัดเจนไว้ ลว่ งหน้ าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานเป็ น
ประจํา ประธานกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และรองกรรมการผู้จดั การ ได้ ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวาระ
การประชุมโดยพิจารณาให้ มนั( ใจว่าเรื( องที(สําคัญจะได้ นําเข้ าสู่วาระการประชุม นอกจากนี W กรรมการแต่ละท่าน
มีความเป็ นอิสระที(จะเสนอเรื( องเข้ าสูว่ าระการประชุมได้ เลขานุการบริ ษัทได้ จดั ทําหนังสือเชิญประชุม
พร้ อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
เพื(อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละครังW ประธานกรรมการได้ จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้
มีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที(ผา่ นการรับรอง
จากประธานกรรมการ พร้ อมให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้ที(เกี(ยวข้ องตรวจสอบได้
รายละเอียดการเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทในปี 2557 ที(ผา่ นมา มีดงั นี W
รายชือกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม

การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ร่ วมระหว่ าง
(รวม 10 ครั ง> )
บริ หาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ บริ หารความ ประเมินผล คณะกรรมการ
(รวม 10 ครั ง> ) (รวม 10 ครั ง> )
กําหนด
เสียง
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบและ
ค่ าตอบแทน (รวม 3 ครั ง> ) ของกรรมการ คณะกรรมการ
(รวม 3 ครั ง> )
ผู้จัดการ
บริ หารความ
(รวม 3 ครั ง> )
เสียง
(รวม 2 ครั ง> )

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

10/10

10/10

-

-

-

-

-

2. ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล

9/10

9/10

-

-

3/3

3/3

2/2

3. ดร.มนต์ชยั หนูสง1

8/10

-

-

-

-

1/1

-

4. นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร

9/10

-

-

-

-

-

-

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo

6/10

-

-

-

-

3/3

-

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

9/10

-

-

-

-

-

-

7. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย

10/10

-

10/10

-

-

-

2/2

8. นายอรัญ เพิ(มพิบลู ย์

10/10

-

10/10

3/3

-

-

2/2

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

9/10

-

9/10

-

3/3

-

1/2

10. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

10/10

10/10

-

3/3

-

-

-

6/6

-

3/3

0/0

-

-

1/1

10/10

10/10

-

-

3/3

-

2/2

11. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo2
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

หมายเหตุ :
1
ดร.มนต์ชยั หนูสง ได้ รับแต่งตังเป็
W นกรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการผู้จดั การ มีผลตังแต่
W วนั ที( 19
กันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
2
นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo ได้ รับแต่งตังเป็
W นกรรมการบริษัท มีผลตังแต่
W วนั ที( 12 พฤษภาคม 2557 และได้ รับแต่งตังเป็
W น
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีผลตังแต่
W วนั ที( 19 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป

นอกจากนี W ในปี 2557 กรรมการที(ไม่เป็ นผู้บริ หารยังได้ ประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายบริ หารเข้ าร่วม
ประชุมจํานวน 1 ครังW
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8.7

กรรมการผู้จัดการ
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังW ที( 3/2556 เมื(อวันที( 19 มีนาคม 2556 มีมติแต่งตังนางมรกต
W
กุลธรรมโยธิน ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การ มีผลตังแต่
W วนั ที( 1 เมษายน 2556
อํานาจหน้ าทีของกรรมการผู้จัดการ
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครังW ที( 1/2544 เมื(อวันที( 14
กันยายน 2544 ภายใต้ ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอํานาจให้ แก่กรรมการผู้จดั การ
ทําหน้ าที(ในการบริ หารจัดการกิจการให้ เกิดประสิทธิภาพและกระทําการแทนในนามของบริ ษัท เช่น การทํา
นิตกิ รรม สัญญา ข้ อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที(บริ ษัททํากับบุคคลหรื อนิตบิ คุ คลใดๆ พร้ อมทังมี
W การ
กําหนดวงเงินสําหรับการจัดหาวัสดุ เป็ นต้ น ทังนี
W W การมอบอํานาจดังกล่าวจะไม่เป็ นการมอบอํานาจที(ทําให้ ผ้ รู ับ
มอบอํานาจสามารถอนุมตั ิรายการ ซึง( ผู้รับมอบอํานาจหรื อบุคคลที(อาจมีความขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื อมี
อํานาจความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื(นกับบริ ษัท
8.8

ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 ผู้บริ หารบริ ษัท มีจํานวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี W
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการผู้จดั การ
2. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
รองกรรมการผู้จดั การ
3. นายศักดินo นท์ กังสัมฤทธิo
ผู้อํานวยการอาวุโส
4. นายอรรถวุฒิ คําประดิษฐ์
ผู้อํานวยการอาวุโส
5. นายปิ ยเรศ แซ่หลี
ผู้อํานวยการอาวุโส

8.9

รายงานการถือครองหลักทรั พย์ ของกรรมการและผู้บริหารในปี 2557
จํานวนหุ้น
31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลียนแปลง
เพิม / (ลด)

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
คูส่ มรส

-

-

-

2. ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล
คูส่ มรส

-

-

-

3. ดร.มนต์ชยั หนูสง
คูส่ มรส

-

-

-

4. นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร
คูส่ มรส

-

-

-

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo

-

-

-

รายชือกรรมการ / ผู้บริหาร

ส่วนที( 2 หน้ า 34

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
จํานวนหุ้น

31 ธ.ค. 57

31 ธ.ค. 56

เปลียนแปลง
เพิม / (ลด)

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

-

-

-

7. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
คูส่ มรส

-

-

-

8. นายอรัญ เพิ(มพิบลู ย์
คูส่ มรส

-

-

-

60,000

60,000

0

-

5,000
-

(5,000)
-

416,000
-

416,000
-

0
-

12.นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo

-

-

-

13.นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
คูส่ มรส

-

N/A*

-

14.นายศักดิoนนท์ กังสัมฤทธิo
คูส่ มรส

-

-

-

15.นายอรรถวุฒิ คําประดิษฐ
คูส่ มรส

20,000

-

20,000

-

-

-

รายชือกรรมการ / ผู้บริหาร

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
10.นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
คูส่ มรส
11.นางมรกต กุลธรรมโยธิน
คูส่ มรส

16.นายปิ ยเรศ แซ่หลี
หมายเหตุ : * สมรสเมื(อวันที( 23 ตุลาคม 2557

8.10 เลขานุการบริษัท
ที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ครังW ที( 1/2556 เมื(อวันที( 7
กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตังนางมรกต
W
กุลธรรมโยธิน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จดั การ ปฏิบตั ิ
หน้ าที(เลขานุการบริ ษัท เพื(อทําหน้ าที(จดั การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังW
จัดทํารายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจําปี ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสารตามที(กฎหมายกําหนด และดูแลให้ บริ ษัทมีการปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้ อกําหนดที(เกี(ยวข้ อง ทังนี
W W
สามารถดูรายละเอียดเกี(ยวกับเลขานุการบริ ษัทได้ ในเอกสารแนบ 1

ส่วนที( 2 หน้ า 35

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

8.11 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
8.11.1 ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด
ย่อยสําหรับปี 2557 จากความเหมาะสมเกี(ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื(อให้ สอดคล้ องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทังให้
W เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดําเนินงานของบริ ษัท
ตลอดจนภาระหน้ าที(และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้ กําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5.50 ล้ านบาท แก่คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
สําหรับเป็ นค่าเบี Wยประชุมและค่าตอบแทนอื(น โดยค่าตอบแทนในปี 2557 ได้ รับการอนุมตั โิ ดยที(ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดงั นี W
ค่ าเบีย> ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการชุดย่ อย
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ

25,000 บาท / คน / เดือน
20,000 บาท / คน / เดือน
12,500 บาท / คน / เดือน
10,000 บาท / คน / เดือน
12,500 บาท / คน / ครังW / เดือน
10,000 บาท / คน / ครังW / เดือน
10,000 บาท / คน / ครังW / เดือน

ส่วนที( 2 หน้ า 36

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

รายละเอียดค่าตอบแทนที(กรรมการได้ รับเป็ นรายบุคคลในปี 2557 มีดงั นี W
รายชือกรรมการ

เบีย> ประชุม

รวม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
บริ ษัท บริ หาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริ หาร ประเมินผล
กําหนด ความเสียง การปฏิบัติ
ค่ าตอบแทน
งานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

300,000 125,000

-

-

-

-

425,000

2. ดร.ทวีศกั ดิo กออนันตกูล

240,000

90,000

-

-

50,000

30,000

410,000

3. ดร.มนต์ชยั หนูสง

240,000

-

-

-

-

10,000

250,000

4. นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร

240,000

-

-

-

-

-

240,000

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิo

240,000

-

-

-

-

30,000

270,000

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

240,000

-

-

-

-

-

240,000

7. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย

240,000

-

175,000

-

-

-

415,000

8. นายอรัญ เพิ(มพิบลู ย์

240,000

-

140,000

37,500

-

-

417,500

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

240,000

-

120,000

-

50,000

-

410,000

10. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร

240,000 100,000

-

30,000

-

-

370,000

11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

240,000 100,000

-

-

50,000

-

390,000

12. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo*

160,000

40,000

-

-

-

200,000

-

หมายเหตุ : * นางสาวนิโลบล ตังประสิ
W
ทธิo ได้ รับแต่งตังเป็
W นกรรมการบริ ษัท มีผลตังแต่
W วนั ที( 12 พฤษภาคม 2557 และได้ รับ
แต่งตังเป็
W นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน มีผลตังแต่
W วนั ที( 19 กันยายน พ.ศ. 2557
เป็ นต้ นไป

ค่ าตอบแทนทีเป็ นตัวเงินของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนรวมของผู้บริ หารรวม 5 ท่าน เท่ากับ 11.7 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินเดือน ค่าประจําตําแหน่ง และโบนัส
8.11.2 ค่ าตอบแทนอืน
ค่ าตอบแทนอืนของกรรมการ
ไม่มี

ส่วนที( 2 หน้ า 37

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ค่ าตอบแทนอืนของผู้บริ หาร
บริ ษัทได้ จดั ให้ พนักงานและผู้บริ หารเข้ าร่วมกองทุนสํารองเลี Wยงชีพเพื(อเป็ นสวัสดิการและ
หลักประกันแก่พนักงานและผู้บริ หารเมื(อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษี ยน ตาย หรื อลาออกจาก
กองทุน โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสํารองเลี Wยงชีพ
8.12 บุคลากร
8.12.1 จํานวนบุคลากรและค่ าตอบแทนบุคลากร
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมี จํานวนพนักงานทังW สิ Wน 220 คน แยกเป็ นแต่ละสายงานหลัก
ดังนี W
1. ฝ่ ายบริ หารระดับสูง
5
คน
2. สายงานธุรกิจ
41 คน
3. สายงานสนับสนุน
174 คน
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน( จํากัด มีจํานวนพนักงานทังสิ
W Wน 18 คน
ทังนี
W W บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีการเปลี(ยนแปลงจํานวนพนักงานอย่างมีนยั สําคัญในระยะ 3 ปี ที(
ผ่านมา
ในปี 2557 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจํานวน 215 คน (ไม่รวมฝ่ ายบริ หารระดับสูง) เท่ากับ
95.03 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี Wยงชีพ
กองทุนสํารองเลีย> งชีพ
กองทุนสํารองเลี Wยงชีพได้ มีการเปลี(ยนแปลงเฉพาะพนักงานที(เริ( มงานกับบริ ษัทตังแต่
W วนั ที( 1 กันยายน
2550 เป็ นต้ นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ดังนี W
อายุงาน
น้ อยกว่า 3 ปี
ตังแต่
W 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
ตังแต่
W 5 ปี ขึ Wนไป

อัตราเงินสะสม (ร้ อยละของค่ าจ้ าง)
3
3 หรื อ 5
3 หรื อ 5 หรื อ 7

บริ ษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้ นจากการ
เป็ นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้ รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทํางาน ดังนี W

ส่วนที( 2 หน้ า 38

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

อายุงาน
น้ อยกว่า 3 ปี
ตังแต่
W 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตังแต่
W 5 ปี ขึ Wนไป

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ ของเงินสมทบที
กองทุนจะจ่ ายเมือพนักงานสิน> สุดสมาชิกภาพ
0%
50%
100%

สวัสดิการพนักงาน
นอกจากค่าตอบแทนในรู ปของเงินเดือนและโบนัสแล้ ว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนให้ กบั พนักงานในรูปแบบอื(นๆ อีกหลายประการ ดังนี W
1. เพื(อดูแลและส่งเสริ มสุขภาพของบุคลากร บริ ษัทได้ จดั ให้ มีสวัสดิการเงินค่ารักษาพยาบาล เพื(อ
ช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยให้ กบั พนักงาน รวมทังจั
W ดหาศูนย์ออกกําลังกายและการเล่นกีฬา เพื(อให้
เป็ นแหล่งสันทนาการในการจัดกิจกรรมเพื(อสุขภาพของพนักงานและผู้บริ หาร และจัดให้ มีการ
ตรวจสุขภาพประจําปี เพื(อเป็ นการส่งเสริ มการดูแลตนเองให้ มีสขุ ภาพที(ดีแบบยัง( ยืนและมี
คุณภาพที(ดีในระยะยาว
2. การจัดให้ มีสวัสดิการสินเชื(อเพื(อที(อยู่อาศัย เพื(อเป็ นการส่งเสริ มให้ พนักงานมีที(อยู่อาศัยเป็ น
ของตนเองอย่างมัน( คง อันเป็ นการส่งเสริ มขวัญและกําลังใจในการทํางานให้ กบั พนักงาน และ
ก่อให้ เกิดความภักดีตอ่ องค์กร บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีสวัสดิการสินเชื(อเพื(อที(อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ เพื(ออํานวยความสะดวกให้ กบั พนักงานที(มีความประสงค์จะขอสินเชื(อที(อยู่
อาศัยโดยได้ รับอัตราดอกเบี Wยที(เหมาะสม และได้ รับความสะดวกเนื(องจากสามารถชําระคืน
สินเชื(อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. การจัดให้ มีผลประโยชน์ในรู ปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส
การมอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสําหรับพนักงาน คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงิน
ช่วยเหลืออุปสมบท การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
4. การจัดให้ มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ และเงินช่วยเหลือการขาดรายได้ เนื(องจากทุพพลภาพอัน
มิใช่เนื(องจากการปฏิบตั งิ าน เพื(อช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวหากประสบภัย
8.12.3 นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื(อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุก
ระดับให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับเป้าหมายของงาน และผลสําเร็ จของธุรกิจ
รวมทังการพั
W
ฒนาศักยภาพ เพื(อให้ บคุ ลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิ(มขึ Wน ซึ(งจะสร้ างความ
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ได้ เปรี ยบในด้ านการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทอย่างยัง( ยืน โดยในปี ที(ผ่านมาบริ ษัทสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื(องทังภายในและภายนอกควบคู
W
ไ่ ปกับการดําเนินการด้ านการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ให้ บคุ ลากร มีการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่าน
หลากหลายช่องทาง พร้ อมทังให้
W บคุ ลากรมีความพร้ อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการ
เปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในอนาคต
1) การฝึ กอบรมภายในบริษัท
1.1) สําหรั บพนักงานระดับบริ หาร
บริ ษัทดําเนินการพัฒนาผู้บริ หารโดยจัดหลักสูตรการบริ หารระดับสูง เพื(อพัฒนาทักษะความเป็ น
ผู้นําควบคูไ่ ปกับการเพิ(มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริ มสร้ างความเชี(ยวชาญในการบริ หารจัดการให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ Wน อีกทังW เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการปรับหรื อเลื(อนตําแหน่งต่างๆ ในอนาคต
ให้ สอดคล้ องกับความก้ าวหน้ าในสายวิชาชีพและส่งเสริ มธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริ ษัทให้ สามารถแข่งขัน
และพร้ อมเป็ นผู้นําในอุตสาหกรรมธุรกิจที(ดําเนินการทังในปั
W จจุบนั และอนาคต
1.2) สําหรั บพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
บริ ษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ตามหน้ าที( สายวิชาชีพและกลุม่ งานที(มีความรับผิดชอบ ทังนี
W W เพื(อเป็ นการพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพและเพิ(มประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามหน้ าที(งาน เช่น
การบริ หารสัญญา, Awareness Training ISO/IEC Z\3:Z[, Project Management for
Projectment Manager (PM THAI)
1.3) สําหรั บพนักงานทุกคน
บริ ษัทดําเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื(อให้
พนักงานทุกคนของบริ ษัทปฏิบตั งิ านได้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ และการปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร
2) การฝึ กอบรมภายนอกบริ ษัท
นอกเหนือจากการจัดฝึ กอบรมภายในบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทได้ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานเข้ ารับ
การฝึ กอบรมจากสถาบันหรื อองค์กรที(มีชื(อเสียง รวมทังผู
W ้ เชี(ยวชาญทังในประเทศและต่
W
างประเทศ เพื(อ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทังเป็
W นการสร้ างความสัมพันธ์ในกลุม่ ธุรกิจและวิชาชีพ
เดียวกันอีก เช่น
• หลักสูตร เกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) โดยกรมส่งเสริ มคุณภาพ
สิ(งแวดล้ อม
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• หลักสูตร Internal Audit’s Role in Anti – Corruption โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
• Company Secretary Forum “Strengthening Anti-Corruption Practice in Your Boardroom”
โดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ในปี 2557 จํานวนชัว( โมงการฝึ กอบรมพนักงานของบริ ษัท ทังจากหลั
W
กสูตรภายในองค์กรและ
หลักสูตรภายนอกองค์กร สรุ ปได้ ดงั นี W
จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรม จํานวนชัวโมงการฝึ กอบรม
จํานวนพนักงาน
ของพนักงานทัง> ปี
เฉลียต่ อคนต่ อปี
220
2,606.3
11.8
นอกจากนี W ในการพัฒนาบุคลากรบริ ษัทยังคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร โดยส่งเสริ มการพัฒนาทังด้
W านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ ที(เชื(อมโยง
กับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที(มาจากการเลือกตังภายในเป็
W
นหลักในการดําเนินการเพื(อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและ
สังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น
ในปี 2557 อัตราการลาของพนักงานในบริ ษัท สรุปได้ ดงั นี W
อัตราเฉลียการลาประเภท
อัตราเฉลียวันลากิจ
จํานวนพนักงาน
ลาป่ วย ลาพักร้ อนต่ อปี
อืนต่ อปี
(วัน/คน)
(วัน/คน)
220
9.57
0.80
หมายเหตุ : การลาประเภทอื(นได้ แก่ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทําหมัน ลาเพื(อราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู้
ลาเพื(อแสวงบุญตามศาสนาอิสลาม ลาเพื(อบําเพ็ญกุศลศพ

ข้ อพิพาทด้ านแรงงานทีสาํ คัญในระยะ 3 ปี ทีผ่านมา
ในระยะ 3 ปี ที(ผ่านมา บริ ษัทมีข้อพิพาทด้ านแรงงานที(สําคัญ 1 เรื( อง ซึง( เกิดขึ Wนในปี 2556 เป็ นกรณี
ที(ลกู จ้ างของบริ ษัทฟ้องร้ องคดีตอ่ ศาลแรงงานกลาง กล่าวหาว่า บริ ษัทเลิกจ้ างไม่เป็ นธรรม และเรี ยกร้ อง
เงินชดเชย สินจ้ างแทนการบอกกล่าว ค่าจ้ างสําหรับวันหยุด รวมเป็ นเงิน 1,004,798 บาท และให้ บริ ษัทรับ
กลับเข้ าทํางานหรื อชดใช้ คา่ เสียหาย เป็ นเงินจํานวน 10,000,000 บาท ซึง( ข้ อพิพาทดังกล่าวอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของศาลแรงงานกลาง
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รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
คณะกรรมการบริ ษัทตระหนักและให้ ความสําคัญกับการบริ หารงานโดยยึดมัน( ในความซื(อสัตย์
และความโปร่งใสในข้ อมูลที(สามารถเปิ ดเผยได้ และยึดมัน( ในคุณค่าหลักขององค์กรเพื(อใช้ เป็ นหลักในการ
บริ หารจัดการและการเสริ มสร้ างองค์กรให้ มีระบบการบริ หารที(มีประสิทธิภาพ ที(ผ่านมาคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ ยดึ มัน( ในข้ อพึงปฏิบตั สิ ําหรับกรรมการบริ ษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภายใต้ นโยบายเกี(ยวกับการกํากับดูแลกิจการที(ดี
เพื(อให้ มีการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม คณะกรรมการบริ ษัทจึงได้ นําแนวทาง
การบริ หารงานด้ วยการกํากับดูแลกิจการที(ดีกําหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และนโยบายของบริ ษัทเพื(อให้
เป็ นกลไกสําคัญที(ผลักดันให้ เกิดการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิตามหลักการดังกล่าว และติดตาม กํากับดูแล
ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริ หารจากผู้บริ หารระดับสูงสูบ่ คุ ลากรทุกท่านในองค์กร อันจะส่งผลให้
รับทราบปั ญหาที(เกิดขึ Wนภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดําเนินงานของบริ ษัทให้ บรรลุผลสําเร็ จตามที(
ตังเป้
W าหมายไว้
บริ ษัทได้ ดําเนินการตามแนวปฏิบตั ขิ องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี W
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ กําหนด
ไว้ ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขนพื
ั W Wนฐานเท่าเทียมกัน ซึง( ได้ แก่ สิทธิในการรับ
สารสนเทศที(เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที(เหมาะสมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้ รับใบหุ้น
และสิทธิในการโอนหุ้น
1.1 การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที(สําคัญของบริ ษัทอย่างมี
คุณภาพ โดยเป็ นข้ อมูลที(ถกู ต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เป็ นปั จจุบนั ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
และที(สําคัญคือการเข้ าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2557 บริ ษัทได้ ทําการเปิ ดเผยสารสนเทศตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
ระยะเวลาที(กําหนด โดยนําส่งเอกสารต่อสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทังรายงานผ่
W
าน
ระบบสื(ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลประเภทสารสนเทศที(ต้องรายงาน
ตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบการเงินประจําปี งบการเงินรายไตรมาส รายงาน
ประจําปี แบบแสดงรายการ ข้ อมูลประจําปี เป็ นต้ น รวมทังประเภทสารสนเทศสํ
W
าคัญตามเหตุการณ์ตา่ งๆ
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(Non-Periodic Reports) เช่น กําหนดวัน เวลา และสถานที(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี รวมถึงระเบียบ
วาระการประชุมและวันกําหนดรายชื(อผู้ถือหุ้นที(มีสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม (Record Date) และวัน
รวบรวมรายชื(อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การจ่ายเงิน
ปั นผลและวันกําหนดรายชื(อผู้ถือหุ้นที(มีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) และวันรวบรวมรายชื(อตาม
มาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น แจ้ งมติที(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี การแต่งตังกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิ
W
สระ เป็ นต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ให้ ความสําคัญอย่างมากกับการปฏิบตั แิ ละการกระทําใดๆ
ที(จะต้ องไม่เป็ นการจํากัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริ ษัท ยิ(งไปกว่านันบริ
W ษัทได้ จดั ให้
มีให้ มีชอ่ งทางในการสื(อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทัว( ไป และสาธารณชน เพื(อให้ สามารถเข้ าถึง
ข้ อมูลของบริ ษัทได้ อย่างสะดวกและทัว( ถึงเป็ นปั จจุบนั โดยจัดให้ มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ที(เผยแพร่
ข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
W
งกฤษ โดยจัดรวบรวมข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมูส่ ะดวกต่อการสืบค้ นข้ อมูล และ
ง่ายต่อการติดต่อสื(อสารกับทางบริ ษัท
1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทกําหนดให้ มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครังW ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตังแต่
W วนั
สิ Wนสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท และจัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที(สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สิทธิเท่าเทียม
กันทุกราย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื(อที(ผ้ ถู ือหุ้นซึง( เป็ นเจ้ าของกิจการจะได้ มีโอกาสรับรู้ผลการดําเนินงานของบริ ษัท
มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื( องสําคัญของบริ ษัท รวมทังตรวจสอบการดํ
W
าเนินงานของคณะกรรมการ
บริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร บริ ษัทได้ จดั ให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคูม่ ือ
AGM Checklist ที(จดั ทําขึ Wนโดยสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย สมาคมบริ ษัทจดทะเบียน และสํานักงาน
ก.ล.ต. ซึง( คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารถือเป็ นหน้ าที(และความรับผิดชอบที(ต้องดําเนินการด้ วย
ความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี(ยวข้ องทุกฝ่ าย
ในปี 2557 บริ ษัทได้ จดั การประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครังW คือ “การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557”
ในวันที( 22 เมษายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้ องประชุม INET Hall ชันไอที
W
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
เลขที( 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึง( มีระบบขนส่งมวลชนที(
ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ ในการเดินทางไปเข้ าร่วมประชุมได้ อย่างสะดวก โดยบริ ษัทได้ จดั สิ(งอํานวยความสะดวก
สําหรับการประชุมไว้ อย่างครบครัน ได้ แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที(ใช้ ในการนําเสนอเรื( องต่อที(ประชุม ระบบ
คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที(ใช้ ในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทําให้ เกิดความ
สะดวก รวดเร็ ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยํา โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
บริ ษัทเปิ ดให้ มีการลงทะเบียนเข้ าร่วมการประชุมตังแต่
W เวลา 7.00 น. ก่อนเวลาเริ( มประชุมเป็ นเวลา
2 ชัว( โมง และผู้ถือหุ้นที(เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมได้ อย่างต่อเนื(องจนถึงเวลา
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เลิกประชุม สําหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื(อเข้ าร่วมประชุมนันW บริ ษัทได้ มอบหมาย
ให้ นิตกิ รของบริ ษัทเป็ นผู้ตรวจสอบตามขันตอนที
W
(พงึ ปฏิบตั ิ และเป็ นไปตามรายละเอียดที(ได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้น
พร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ในการประชุมคราวดังกล่าว บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกรรมการของบริ ษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุก
คณะพร้ อมฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทได้ เข้ าร่ วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที(ปรึกษากฎหมาย
ของบริ ษัท เพื(อให้ ข้อมูลเพิ(มเติมและร่วมตอบข้ อซักถามในรายละเอียดแก่ที(ประชุม
1.2.1 ก่ อนการประชุม
บริ ษัทได้ เผยแพร่ข้อมูลที(เกี(ยวข้ องสําหรับการตัดสินใจในที(ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
อย่างเพียงพอและทันเวลา กล่าวคือ หลังจากที(คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2557 บริ ษัทได้ แจ้ งกําหนดวัน เวลา สถานที(ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้ อมข้ อมูลที(
เกี(ยวข้ องและความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทในแต่ละเรื( องที(เสนอต่อที(ประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบโดย
ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนเวลา 9.00น. ในวันทําการถัดจากวันที(คณะกรรมการบริ ษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมได้ ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้ อมความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท
รายละเอียดของเรื( องเพื(อพิจารณาเหตุผลจําเป็ น ผลกระทบทังด้
W านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรายชื(อของกรรมการอิสระ เพื(อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเลือกที(จะมอบฉันทะให้ เข้ าประชุมแทนได้
รวมทังส่
W งแผนที(แสดงสถานที(ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า 14 วันก่อนการประชุม และได้ โฆษณาบอกกล่าว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
เพื(อบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า
ทังนี
W W บริ ษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลาศึกษาข้ อมูลประกอบการประชุมเป็ นเวลาล่วงหน้ าอย่าง
เพียงพอ โดยได้ เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 และเอกสารประกอบทังชุ
W ด ซึง(
เหมือนกับข้ อมูลที(บริ ษัทจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้ วข้ างต้ นไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 บริ ษัทได้ นําแนวทางปฏิบตั ทิ ี(เสนอแนะโดยตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที(สง่ เสริ มให้ บริ ษัทจดทะเบียนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื( องคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทังเสนอชื
W
(อบุคคลที(มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบน
เว็บไซต์ของบริ ษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอ
เรื( องไว้ อย่างชัดเจน โดยให้ เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที( 1 มกราคม ถึงวันที( 31 มกราคม 2557 ตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที(ดีเกี(ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2557 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื(อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื(อบุคคลเพื(อ
สมัครเป็ นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี W คณะกรรมการบริ ษัทยังเปิ ดโอกาสให้ สอบถามหรื อขอข้ อมูล
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เพิ(มเติมในเรื( องที(ได้ บรรจุไว้ ในระเบียบการประชุม และ/หรื อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นอื(นใดที(เป็ นประโยชน์ตอ่
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าก่อนวันประชุม เพื(อที(บริ ษัทจะได้ ชี Wแจงรายละเอียดหรื อให้
ข้ อมูลเพิ(มเติมในที(ประชุมต่อไป
1.2.2 ระหว่ างการประชุม
ประธานที(ประชุมจะแจ้ งองค์ประชุมแนะนํากรรมการ ฝ่ ายบริ หาร ผู้สอบบัญชี ที(เข้ าร่ วมในการ
ประชุม แจ้ งให้ ที(ประชุมทราบวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตามข้ อพึงปฏิบตั สิ ําหรับการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที(บริ ษัทจัดให้ มีบตั ร
ลงคะแนนในทุกเรื( องที(เสนอต่อที(ประชุม ซึง( ผู้เข้ าร่วมประชุมได้ รับเมื(อลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม โดยบริ ษัท
ได้ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง
ในระหว่างการประชุม ประธานที(ประชุมทําหน้ าที(ดําเนินการประชุมไปตามลําดับที(แจ้ งไว้ ใน
ระเบียบวาระการประชุม โดยเมื(อมีการให้ ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ ว ประธานที(ประชุมจะเปิ ดโอกาสให้
ผู้เข้ าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้ อเสนอแนะ ถามคําถามในแต่ละวาระ และให้ เวลาอภิปรายอย่าง
เหมาะสมเพียงพอ จากนันW ฝ่ ายบริ หารจะตอบข้ อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ความสําคัญกับ
ทุกคําถามแล้ วจึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในเรื( องที(พิจารณาซึง( ประธานที(ประชุมได้ แจ้ งผลการออกเสียงในแต่ละ
เรื( องให้ ที(ประชุมทราบโดยแยกเป็ น “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ทังนี
W W เมื(อมีการลงมติใน
แต่ละวาระนันW บริ ษัทได้ กําหนดให้ ใช้ บตั รลงคะแนนเสียงสําหรับผู้เข้ าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ชว่ ยอํานวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณาเลือกตังกรรมการ
W
โดยลงมติเป็ นรายคนและการพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการได้ มีการนําเสนอต่อที(ประชุม
เพื(อพิจารณาลงมติแยกจากกัน
1.2.3 หลังการประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งมติที(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื( องแยก
ประเภทคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง พร้ อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท
ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรื อภายใน 9.00 น. ของวันทําการ
ถัดไป
การจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้ มีการจัดทําเป็ นลายลักษณ์อกั ษรโดยบันทึก
สาระสําคัญของแต่ละเรื( องที(เสนอต่อที(ประชุม สรุปประเด็นสําคัญของข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นและคําชี Wแจง
ของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเพิ(มเติมของที(ประชุม รวมทังมติ
W ที(
ประชุมพร้ อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื( องไว้ อย่างชัดเจนและ
ครบถ้ วน โดยบริ ษัทได้ นําส่งรายงานการประชุมที(จดั ทําแล้ วเสร็ จลงนามรับรองโดยประธานที(ประชุมส่งให้
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า) เพื(อเป็ นเอกสาร
ตรวจสอบและอ้ างอิง พร้ อมกับเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ภายในกําหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ยึดถือหลักการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ จะเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที(ได้ กําหนดนโยบาย
เกี(ยวกับการดําเนินดูแลกิจการที(ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขนพื
ั W Wนฐานเท่าเทียมกัน เนื(องจากเห็นว่าเป็ นสิ(งที(มี
ความสําคัญและจําเป็ นต่อการดําเนินธุรกิจให้ มีการเจริ ญเติบโตอย่างยัง( ยืน โดยให้ ความสําคัญต่อสิทธิ
และมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึง( ได้ แก่สิทธิในการได้ รับสารสนเทศที(เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์
และในรูปแบบที(เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
เนื(องจากผู้ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็ นเจ้ าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัทจึงมีสิทธิ
ได้ รับการจ่ายเงินปั นผลตามผลประกอบการของบริ ษัทมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2557 แม้ บริ ษัทมี
ผลประกอบการเป็ นกําไร แต่บริ ษัทยังคงขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและข้ อบังคับของบริ ษัทได้ กําหนดมิให้
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล
ในการดําเนินการเพื(อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิขนพื
ั W Wนฐานในการได้ รับข้ อมูลข่าวสารของกิจการ อย่าง
เท่าเทียมกันนันW นอกเหนือจากการปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดเกี(ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศของ
สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทได้ เพิ(มช่องทางการเข้ าถึงของข้ อมูลของบริ ษัททางเว็บไซต์
ของบริ ษัทซึง( ได้ จดั ให้ มีการนําเสนอข้ อมูลทังภาษาไทยและภาษาอั
W
งกฤษที(ได้ ปรับปรุงให้ เป็ นปั จจุบนั เสมอ
บริ ษัทได้ จดั ทําแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ าประชุมผู้ถือหุ้นเพื(อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที(ไม่สะดวกเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื(นหรื อกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึง( บริ ษัทจะ
ระบุรายชื(อไว้ ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที(กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื(อให้ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออก
เสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่มีเงื(อนไข รายละเอียดและขันตอนต่
W
างๆ ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ ทงทางโทรศั
ัW
พท์หรื อช่องทางอื(นๆ
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื( องเพื(อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเสนอชื
W
(อบุคคลเพื(อเป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า นับเป็ นมาตรการ
หนึง( ในการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญในการกําหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรื อผู้บริ หาร
บริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในเพื(อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื(นในทางมิชอบ ซึง( เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการรักษาความลับคําสัง( ที(เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถือ
ปฏิบตั ิโดยกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน มาแล้ วตังแต่
W ปี 2544
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3. การคํานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอก
W
บริ ษัท ตังแต่
W ผู้ถือหุ้น คูค่ ้ า เจ้ าหนี W คูแ่ ข่งทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ(งแวดล้ อม โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและจัดทําประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี
ของบริ ษัท ในปี 2544 เพื(อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรื( อง
ต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี(ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท นโยบายการบริ หารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบายเกี(ยวกับผลประโยชน์ขดั กัน นโยบายเกี(ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการ
จัดหา นโยบายเกี(ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี(ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ
นโยบายเกี(ยวกับความลับของบริ ษัทนโยบายเกี(ยวกับการซื Wอขายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ซึ(งกรรมการ ผู้บริ หาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
3.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท
ผู้ถือหุ้น
การปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกัน การให้ ข้อมูลข่าวสารที(มีคณ
ุ ภาพแก่ผ้ ถู ือหุ้น การส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื(อให้ มีสว่ นร่วมในการตัดสินใจในเรื( องสําคัญ รวมทังเพื
W (อรับทราบการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของ
บริ ษัท ตลอดจนเพื(อสามารถติดตามการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หาร การจัดให้ มี
มาตรการป้องกันการใช้ ข้อมูลภายในเพื(อประโยชน์สว่ นตนของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารเพื(อ
รักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทําการใดอันเป็ นการละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
คู่ค้า
บริ ษัทให้ ความสําคัญในกระบวนการจัดซื Wอจัดหา ซึง( เป็ นกระบวนการสําคัญเพื(อกําหนดค่าใช้ จา่ ย
และคุณภาพสินค้ า จึงต้ องมีขนตอนการดํ
ัW
าเนินงานเพื(อให้ เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคูค่ ้ า อันเป็ นบุคคลที(ชว่ ยเหลือและเป็ นส่วนหนึง( ในการผลักดันให้
การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทสําเร็ จลุลว่ งไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพ บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คูค่ ้ าอย่างเสมอภาคบน
พื Wนฐานการแข่งขันที(เป็ นธรรมและเคารพซึง( กันและกัน
เจ้ าหนี >
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับบรรดาเจ้ าหนี Wทางการค้ า ซึง( เป็ นผู้มีสว่ นสําคัญในการสนับสนุนให้ ธุรกิจ
ของบริ ษัทสามารถดําเนินไปได้ อย่างเรี ยบร้ อย โดยบริ ษัทเข้ มงวดในการชําระหนี Wค่าบริ การ และ/หรื อค่า
สินค้ าที(ได้ ซื Wอจากเจ้ าหนี Wทางการค้ าตามกําหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิว่าเป็ นเจ้ าหนี Wทาง
การค้ ารายใหญ่หรื อรายเล็ก
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คู่แข่ งทางธุรกิจ
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับคูแ่ ข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้ มองว่าเป็ นเพียงคูแ่ ข่งทางธุรกิจด้ านเดียว แต่
บริ ษัทยังมองว่าด้ วยสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ คูแ่ ข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็ นพันธมิตรทาง
ธุรกิจที(สําคัญได้ ในอนาคต บริ ษัทจึงให้ ความสําคัญต่อการปฏิบตั ิตอ่ คูแ่ ข่งทางธุรกิจอย่างเป็ นธรรม
พนักงาน
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื(อเสริ มสร้ าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ ให้ สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ อง
กับเป้าหมายของงาน และผลสําเร็ จของธุรกิจ รวมทังการด้
W
านการพัฒนาศักยภาพ เพื(อให้ บคุ ลากรมีขีด
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิ(มขึ Wน
โดยในปี ที(ผ่านมาบริ ษัท ได้ ดําเนินการพัฒนาทักษะด้ านการบริ หารจัดการขันสู
W งสําหรับผู้บริ หาร
และสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื(องทังภายในและภายนอกควบคู
W
ไ่ ปกับการ
ดําเนินการด้ านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) พร้ อมทังให้
W บคุ ลากรมีความพร้ อมในการ
รับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี(ยนแปลงอย่างรวดเร็ วในอนาคต
นอกจากนี W ในการพัฒนาบุคลากร ยังคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรโดย
ส่งเสริ มการพัฒนาทังด้
W านร่างกายและจิตใจ รวมถึงการจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ ที(เชื(อมโยงกับ Core Value
โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที(มาจากการเลือกตังภายใน
W
เป็ นหลักในการดําเนินการ เพื(อเสริ มสร้ าง
ความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ กิจกรรมทอดผ้ าป่ าสามัคคี
การประชุมและสังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น
สังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญและอิทธิพลของการใช้ สื(อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ าน ทังด้
W าน
สังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะผู้ให้ บริ การอินเทอร์ เน็ตและระบบไอซีที บริ ษัทเคร่งครัดในเรื( องการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมายที(เกี(ยวข้ อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติวา่ ด้ วยการกระทําความผิดเกี(ยวกับคอมพิวเตอร์
และสนับสนุนกิจกรรมที(จะส่งเสริ มการใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย
3.2 ช่ องทางการสือสารกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มีสว่ นได้ เสียสามารถติดต่อสื(อสารกับบริ ษัทได้ โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้ วยกัน เช่น
เว็บไซต์ของบริ ษัท เลขานุการบริ ษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรื ออาจใช้
ช่องทางอื(นที(ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี W ผู้มีสว่ นได้ เสียยังสามารถแจ้ งหรื อร้ องเรี ยนการ
กระทําผิดกฎหมาย หรื อจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบ
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4. นโยบายเกียวกับการไม่ ละเมิดทรั พย์ สินทางปั ญญา
คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารบริ ษัทให้ ความสําคัญต่อเรื( องทรัพย์สินทางปั ญญา และถือเป็ น
นโยบายหลักของบริ ษัท ดังนันW บริ ษัทจึงมีนโยบายไม่สง่ เสริ ม สนับสนุนทังทางตรงและทางอ้
W
อมในการใช้
ซอฟต์แวร์ ใดๆ ที(เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของบุคคลอื(น โดยได้ กําหนดแนวปฏิบตั ใิ ห้ พนักงาน
ทุกคนจะต้ องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรที(เกี(ยวข้ องกับการใช้ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ สว่ นบุคคล
นอกจากนันW บริ ษัทยังมีการประกาศภายในบริ ษัทเรื( อง “ห้ ามกระทําการอันเป็ นการละเมิดหรื อฝ่ าฝื น
กฎหมาย” เนื Wอหาโดยสรุปเป็ นการประกาศห้ ามพนักงานกระทําการใดๆ อันเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา และ/หรื อกระทําการอันเป็ นความผิดตามพระราชบัญญัตวิ ่าด้ วยการกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์
5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

5.1 คุณภาพของข้ อมูลทีเปิ ดเผย
คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หารบริ ษัท และพนักงานทุกท่านตระหนักดีวา่ ข้ อมูลและสารสนเทศที(
เกี(ยวข้ องกับบริ ษัทล้ วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้น
กระทบต่อผู้มีสว่ นได้ เสียและการซื Wอขายหุ้นของบริ ษัท ทุกส่วนงานจึงได้ ตระหนักและให้ ความสําคัญในการ
กํากับดูแลให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและสารสนเทศที(มีนยั สําคัญของบริ ษัทอย่างมีคณ
ุ ภาพโดยยึดหลักความถูกต้ อง
ความรวดเร็ ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุม่ ซึง( เป็ นการแสดงความรับผิดชอบต่อ
หน้ าที(และแสดงความโปร่งใสในการดําเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที(เกิดขึ Wน
สารสนเทศที(เปิ ดเผยต้ องเป็ นข้ อมูลที(ถกู ต้ องตรงกับข้ อเท็จจริ ง ชัดเจนไม่คลุมเครื อเป็ นข้ อมูลที(มี
ข้ อสรุปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และ
ผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื(อให้ การรับรู้ข้อมูลทัว( ถึงและ
เท่าเทียมกัน
5.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายบริ หารได้ ยึดถือการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดในการเปิ ดเผยสารสนเทศ
ของบริ ษัทจดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังข้
W อกําหนดในการ
เปิ ดเผยสารสนเทศที(ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปิ ดเผยสารสนเทศ
สําคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที(ใช้ ในการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัท ได้ แก่
การจัดส่งเอกสารให้ แก่สํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบสื(ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด
หลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี W บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการเปิ ดเผยข้ อมูลที(ถกู ต้ องครบถ้ วนทันเวลา และ
โปร่งใส จึงได้ เพิ(มช่องทางเลือกอื(นในการเปิ ดเผยข้ อมูลเพื(อให้ มีการเข้ าถึงข้ อมูลได้ ทวั( ถึงมากยิ(งขึ Wน ได้ แก่
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เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทังแบบแสดงรายการข้
W
อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจําปี (แบบ 56-2)
5.3 นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทจัดให้ มีสว่ นนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทําหน้ าที(เป็ นศูนย์กลางในการเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบการติดต่อสื(อสาร เพื(อสร้ างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้น
นักลงทุนทัว( ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที(เกี(ยวข้ องอย่างเท่าเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทังW
ดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดําเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที(บริ ษัทแจ้ งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทําบทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สําหรับการติดต่อส่วนนักลงทุน
สัมพันธ์สามารถทําได้ โดยทางโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของ
บริ ษัทที( www.inet.co.th/ir และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที( ir@inet.co.th
5.4 นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์
บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสในการให้ ข้อมูลต่างๆ ของบริ ษัท กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริ ษัท
หลักทรัพย์ตา่ งๆ อย่างทัว( ถึงและเป็ นธรรม ซึง( บริ ษัทได้ ให้ ข้อมูลต่างๆ ที(เกี(ยวข้ องผลประกอบการของบริ ษัท
แนวโน้ มและทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื(อให้ นกั วิเคราะห์นําไปเป็ นข้ อมูลเพื(อสื(อสารเปิ ดเผยต่อ
นักลงทุนทัว( ไป
6. ความรั บผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทประกอบไปด้ วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทกั ษะ และประสบการณ์การ
ทํางานจากหลากหลายสาขา ส่งผลให้ การปฏิบตั งิ านของกรรมการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษัทมุง่ พัฒนาองค์กรสูค่ วามสําเร็ จ โดยเป็ นผู้วางกลยุทธ์และนโยบายที(เหมาะสม เพื(อเพิ(ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและดําเนินกิจการของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและมติที(ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยความซื(อตรง มีจริ ยธรรมภายใต้ จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและนโยบายการบริ หารของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีสว่ นร่วมในการกําหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของ
บริ ษัทตลอดจนกํากับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะผู้บริ หารและคณะจัดการของบริ ษัท
เพื(อให้ เป็ นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที(กําหนดไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้ องตาม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานที(กํากับดูแลและหน่วยงานทางราชการที(เกี(ยวข้ องและตามมติ
ของที(ประชุมผู้ถือหุ้น เพื(อเพิ(มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้ แก่กิจการและความมัน( คงให้ แก่ ผู้ถือหุ้น
ขณะเดียวกันก็คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ าย
คณะกรรมการบริ ษัททุกคนตระหนักในหน้ าที(ตอ่ ผู้ถือหุ้นที(เป็ นเจ้ าของกิจการและเป็ นผู้แต่งตังW
กรรมการ โดยการปฏิบตั หิ น้ าที(และความรับผิดชอบในการดูแลบริ หารกิจการให้ เป็ นไป เพื(อประโยชน์ที(ดี
ที(สดุ ของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ าที(สําคัญ 4 ประการ ได้ แก่ การปฏิบตั หิ น้ าที(ด้วยความ
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ระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบตั หิ น้ าที(ด้วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ต (Duty of Loyalty) การปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที(ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้ องครบถ้ วน (Duty of Disclosure)
6.1 การแบ่ งแยกอํานาจหน้ าที
เพื(อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยดี ได้ มีการแบ่งแยกหน้ าที(ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษัทอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซงึ( ถือหุ้นร้ อยละ 17 ของหุ้นทังหมด
W
โดยประธาน
กรรมการไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จดั การ เพื(อเป็ นการแบ่งแยกหน้ าที(ในการกําหนดนโยบายการ
กํากับดูแลและการบริ หารงานประจํา ดังนันW ผู้มีสว่ นได้ เสียจึงมัน( ใจได้ วา่ กรรมการบริ ษัทสามารถปฏิบตั งิ าน
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระ ซึง( จะทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
ประธานกรรมการเป็ นผู้นําและเป็ นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยการสนับสนุน และผลักดันให้ กรรมการบริ ษัททุกคนมีสว่ นร่วมในการประชุม เช่น การตังW
คําถามที(สําคัญต่างๆ หารื อ ช่วยเหลือแนะนําและสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของฝ่ ายบริ หารผ่านทาง
กรรมการผู้จดั การอย่างสมํ(าเสมอ แต่จะไม่เข้ าไปก้ าวก่ายในงานประจําที(ฝ่ายบริ หารมีหน้ าที(เป็ นผู้รับผิดชอบ
ดูแล และมีกรรมการผู้จดั การเป็ นหัวหน้ าของฝ่ ายบริ หาร คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบอํานาจให้ กรรมการ
ผู้จดั การ หรื อผู้รับมอบอํานาจเท่านันเป็
W นผู้ที(มีอํานาจลงนามผูกพันแทนบริ ษัทตามอํานาจที(มอบไว้
กรรมการผู้จดั การได้ มอบอํานาจให้ ผ้ บู ริ หารของแต่ละสายงานบริ หารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอํานาจ
หน้ าที(รับผิดชอบที(ได้ กําหนดไว้ อย่างชัดเจน ทังนี
W W จะเห็นว่าอํานาจของคณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ าย
บริ หารได้ มีการแบ่งแยกบทบาทหน้ าที(อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน
6.2 กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริ หารสูงสุดของบริ ษัททําหน้ าที(ในการบริ หาร
จัดการกิจการให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้ กรอบนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษัท
ทําหน้ าที(ควบคุมการดําเนินงานภายในองค์กรทังหมด
W
อาทิเช่น อํานาจในการจัดจ้ าง บรรจุ แต่งตังW
การปรับเลื(อนตําแหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้ าง และกําหนดบทลงโทษทางวินยั หากบุคลากรไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎระเบียบ วินยั ของบริ ษัท ออกคําสัง( และประกาศวิธีการในการบริ หารงานโดยไม่ขดั แย้ งกับระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริ ษัท มีอํานาจลงนามในการพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซื Wอจัดจ้ างในวงเงินครังW ละไม่เกิน 10 ล้ านบาท และ
อํานาจในการพิจารณาอนุมตั ใิ นการบริ หารด้ านอื(น ๆ เพื(อให้ การดําเนินงานของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยความ
เรี ยบร้ อย ทังนี
W W ต้ องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบายการบริ หารจัดการของบริ ษัท
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6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริ ษัทให้ ความสําคัญเป็ นอย่างยิ(งกับความเป็ นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท เพื(อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริ ษัททุกท่านปฏิบตั หิ น้ าที(ด้วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ต
และคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทําหน้ าที(ใน
การสังเกตการปฏิบตั งิ าน ให้ คําแนะนํา ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หารอย่างใกล้ ชิด
บริ ษัทได้ กําหนดให้ มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเป็ นประจําอย่างน้ อย 3 เดือนครังW โดยมีการกําหนด
วาระการประชุมชัดเจนล่วงหน้ า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดําเนินงาน โดยได้ จดั ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้ อมทังวาระการประชุ
W
มและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็ นระยะเวลาล่วงหน้ า 7 วันก่อน
การประชุมทุกครังW เพื(อให้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีเวลาศึกษาข้ อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้ าร่วมประชุม
การประชุมแต่ละครังW จะใช้ เวลาโดยประมาณ 2 ชัว( โมง ในปี 2557 ที(ผา่ นมาได้ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการบริ ษัททังสิ
W Wน 10 ครังW (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้ อ 8 โครงสร้ างการจัดการ เรื( องการเข้ า
ประชุมของคณะกรรมการบริ ษัทประจําปี 2557)
กรรมการบริ ษัททุกท่านถือว่าเป็ นหน้ าที(ต้องเข้ าร่วมประชุมทุกครังW ยกเว้ นมีเหตุจําเป็ นที(ต้องลา
ประชุม และในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครังW ได้ เชิญผู้บริ หารระดับสูงของทุกสายงานเข้ าร่ วม
ประชุม รวมทังได้
W เชิญผู้บริ หารบริ ษัทในเรื( องที(เกี(ยวข้ องเพื(อร่วมชี Wแจงข้ อมูลหรื อให้ ข้อมูลเพิ(มเติมในฐานะ
ผู้เกี(ยวข้ องในเรื( องนันๆ
W โดยตรง เพื(อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท
6.4 ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัทไว้
อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยูใ่ นระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที(จะดูแลและ
รักษากรรมการที(มีคณ
ุ สมบัติที(ต้องการและได้ ขออนุมตั จิ ากที(ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว กรรมการที(ได้ รับมอบหมาย
ให้ เป็ นกรรมการบริ ษัท กรรมการบริ หาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารความเสี(ยงและกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การจะได้ รับ
ค่าตอบแทนเพิ(มตามปริ มาณงานที(เพิ(มขึ Wน โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณา
และนําเสนอจํานวนค่าตอบแทนที(เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื(อเสนอต่อที(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี เป็ นผู้พิจารณาและอนุมตั ขิ นสุ
ั W ดท้ าย ทังนี
W W การจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการต่างๆ ของบริ ษัทใน
ปี 2557 สามารถดูรายละเอียดในหัวข้ อ 8.11 ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารบริ ษัท
6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายการเตรี ยมความพร้ อมให้ แก่กรรมการที(เข้ ารับตําแหน่งใหม่ โดยจัด
ให้ มีการบรรยายสรุปให้ แก่กรรมการใหม่และจัดทําเอกสารสําคัญต่างๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ โครงสร้ างของ
คณะกรรมการบริ ษัท ข้ อบังคับ ระเบียบ นโยบายที(สําคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทังข้
W อมูลเกี(ยวกับ
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ข้ อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการตามข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสํานักงาน ก.ล.ต. เพื(อให้ สามารถ
ปฏิบตั หิ น้ าที(ในฐานะกรรมการของบริ ษัทได้ อย่างครบถ้ วน นอกจากนี Wยังได้ จดั ทํารายงานสรุปภาพรวม
ทังหมดขององค์
W
กรทังของบริ
W
ษัทเองและบริ ษัทย่อย
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในด้ านการให้ ความรู้แก่กรรมการบริ ษัทเพื(อการพัฒนา
อย่างต่อเนื(อง เพื(อเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในบทบาท หน้ าที( ความรับผิดชอบ พร้ อมกันนี Wยังส่งเสริ ม
ในด้ านทักษะในการปฏิบตั หิ น้ าที(ในฐานะกรรมการของบริ ษัทจดทะเบียนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ จดั
ให้ เข้ าร่วมการสัมมนาที(จดั โดยหน่วยงานที(เกี(ยวข้ อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
และหลักสูตร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit
Committee Program (ACP) ซึง( จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (Thai Institute of
Directors) และหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็ นต้ น เพื(อให้ สามารถปฏิบตั หิ น้ าที(
กรรมการได้ ตาม Fiduciary Duties และหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี (โปรดดูข้อมูลการอบรมของ
กรรมการแต่ละท่านในเอกสารแนบ 1)
นอกจากนี W บริ ษัทได้ สง่ ผู้ปฏิบตั งิ านที(เกี(ยวข้ องเข้ ารับการฝึ กอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริ ษัท
และหลักสูตรอื(นๆ ที(เกี(ยวข้ องที(จดั โดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทังภาครั
W
ฐและภาคเอกชน เพื(อ
เสริ มสร้ างให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในหน้ าที(ที(รับผิดชอบซึง( จะช่วยสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
บริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ ดําเนินงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที(อีกด้ วย
6.6 การประเมินการปฏิบัติหน้ าทีของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจําปี ของคณะกรรมการบริษัท (แบบทัง> คณะ)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2557 จัดให้ มีการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการประชุมครังW ที( 8/2557 วันศุกร์ ที( 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เป็ นการ
ประเมินการปฏิบตั ิหน้ าที(ของคณะกรรมการทังคณะ
W
ตามแบบประเมินของศูนย์พฒ
ั นาการกํากับดูแล
กิจการบริ ษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหัวข้ อการประเมินจะครอบคลุมถึง
1. โครงสร้ างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้ าที( และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทําหน้ าที(ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริ หาร
ทังนี
W Wผลการประเมินของคณะกรรมการในปี 2557 ผลคะแนนเฉลี(ยอยูท่ ี( 3.96 ( = ไม่เห็นด้ วยอย่างยิ(ง
หรื อไม่มีการดําเนินการในเรื( องนัน,3
W = ไม่เห็นด้ วย หรื อมีการดําเนินการในเรื( องนันเล็
W กน้ อย, Z = เห็นด้ วย
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หรื อมีการดําเนินการในเรื( องนันพอสมควร,
W
3 = เห็นด้ วยค่อนข้ างมาก หรื อมีการดําเนินการในเรื( องนันดี
W ,
 = เห็นด้ วยอย่างมาก หรื อมีการดําเนินการในเรื( องนันอย่
W างดีเยี(ยม)
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจําปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็ นประจําทุกปี โดยในปี 2557 จัดให้ มีการ
ประเมินตนเองในการประชุมครังW ที( 9/2557 เมื(อวันพฤหัสบดีที( 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึง(
คณะกรรมการตรวจสอบได้ นําตัวอย่างแบบสอบทานการปฏิบตั หิ น้ าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย
ตนเอง จากคูม่ ือคณะกรรมการตรวจสอบซึง( รวบรวบข้ อมูลโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ เป็ นปี แรก โดยแบบสอบทานดังกล่าว ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที( 1 โครงสร้ างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสภาพแวดล้ อมทัว( ไปที(เอื Wอ
ต่อการทําหน้ าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ส่วนที( 2 การปฏิบตั หิ น้ าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบ
6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษัทได้ ยดึ มัน( ในการกระทําในสิ(งที(ถกู ต้ องเป็ นแนวทางในการดําเนินธุรกิจของกรรมการบริ ษัท
ผู้บริ หารบริ ษัทและพนักงานทุกคน โดยบริ ษัทมีนโยบายจัดทําแนวทางเกี(ยวกับจริ ยธรรมทางธุรกิจเพื(อให้
กรรมการบริ ษัทผู้บริ หารบริ ษัทและพนักงานทุกคนได้ ยดึ ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั หิ น้ าที(ตามภารกิจของ
บริ ษัทด้ วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ตและเที(ยงธรรม ทังการปฏิ
W
บตั ติ อ่ บริ ษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง( ได้ ทํา
การเผยแพร่นโยบายการกํากับดูแลกิจการไว้ บนระบบสื(อสารอิเล็กทรอนิกส์ที(ใช้ ภายในบริ ษัท กรรมการ
บริ ษัท ผู้บริ หารบริ ษัท และพนักงานทุกท่านสามารถเข้ าถึงข้ อมูลได้ อย่างสะดวกทัว( ถึงตลอดเวลา
6.8 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางสําหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทํารายการที(
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ไว้ อย่างชัดเจน เช่น ขันตอนการอนุ
W
มตั ิรายการที(เกี(ยวโยงกัน กําหนด
นโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้ คณะกรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้เกี(ยวข้ องนําข้ อมูลภายในของบริ ษัทไป
ใช้ เพื(อประโยชน์สว่ นตน รายการที(อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริ ษัทได้ รับทราบถึง
รายการที(มีความเกี(ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทเกี(ยวกับ
รายการที(มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และรายการที(เกี(ยวโยงกันเสมอ โดยผ่านการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครังW รวมทังมี
W การปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดย
กําหนดราคาและเงื(อนไขเสมือนการทํารายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รายการระหว่างกัน
ที(มีสาระสําคัญจะเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจําเป็ นในรายงานประจําปี
และแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1)
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ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ในวาระใดที(กรรมการมีสว่ นได้ เสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้ กรรมการบริ ษัทปฏิบตั ิตามนโยบาย โดยขอให้ กรรมการบริ ษัทผู้มีสว่ นได้ เสียแจ้ งต่อที(ประชุมเพื(อ
รับทราบและงดออกเสียงหรื อความเห็นใดๆ ในวาระนันๆ
W
การดูแลเรื( องการใช้ ข้อมูลภายในบริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัท
(ซึง( รวมถึงคูส่ มรส และบุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ) รายงานการเปลี(ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ตอ่
สํานักงานกํากับหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภายใน 3 วัน นับจากวันที(มีการเปลี(ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกําหนดระเบียบเกี(ยวกับการรักษา
ความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของบริ ษัท ซึง( ถ้ าคณะกรรมการหรื อผู้บริ หารนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื(อ
ประโยชน์ส่วนตนจะต้ องมีโทษตามที(ระบุในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทังW คณะกรรมการได้ พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ เงื(อนไขและวิธีการรายงานการมีสว่ นได้ เสีย
ของกรรมการและผู้บริ หาร โดยเป็ นหน้ าที(ของคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารในการจัดทํารายงานและ
จัดเก็บหลักฐานไว้ ที(บริ ษัท เพื(อให้ บริ ษัทได้ ทราบถึงการมีสว่ นได้ เสียที(อาจจะเกี(ยวข้ องกับการบริ หารจัดการ
กิจการของบริ ษัท และไม่ก่อให้ ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เป็ นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
6.9 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายในทังในระดั
W
บบริ หารและระดับปฏิบตั งิ าน โดยมี
ฝ่ ายตรวจสอบภายในทําหน้ าที(ในการตรวจสอบเพื(อให้ มนั( ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงิน
ที(สําคัญของบริ ษัทได้ ดําเนินตามแนวทางที(กําหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและข้ อกําหนดที(เกี(ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื(อให้ ฝ่ายตรวจสอบภายใน
มีความเป็ นอิสระสามารถทําหน้ าที(ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่างเต็มที( คณะกรรมการบริ ษัทจึงกําหนดให้
ฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ รับการ
ประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้ วย ในปี 2549 ได้ ริเริ(มจัดให้ มีการบริ หารจัดการภายในองค์กรที(มี
ความสอดคล้ องกับแนวทางการกํากับดูแลกิจการที(ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนาระบบ
การประเมินผลที(มีความสอดคล้ องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้ วย Balanced Scorecard และบูรณาการกับ
ระบบบริ หารจัดการความเสี(ยงทัว( ทังองค์
W กร (Enterprise Risk Management) เพื(อให้ เป็ นองค์กรที(มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้ างความเชื(อมัน( ต่อลูกค้ าและผู้ถือหุ้น
6.10 รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริ ษัทและสารสนเทศทางการเงิน
ที(ปรากฏในรายงานประจําปี งบการเงินดังกล่าวจัดทําขึ Wนตามมาตรฐานการบัญชีที(รองรับทัว( ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบายบัญชีที(เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสมํ(าเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและ
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ประมาณการที(ดีที(สดุ ในการจัดทํา รวมทังมี
W การเปิ ดเผยข้ อมูลสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ดํารงไว้ ซงึ( ระบบควบคุมภายในที(มีประสิทธิผลเพื(อให้ มนั( ใจว่าการบันทึกข้ อมูลทางบัญชีมีความ
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที(จะดํารงรักษาไว้ ซงึ( ทรัพย์สิน และเพื(อให้ ทราบจุดอ่อนเพื(อป้องกันไม่ให้ เกิด
การทุจริ ตหรื อการดําเนินการที(ผิดปกติอย่างมีสาระสําคัญ
6.11 การควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังW ที( 9/2557 ประชุมเมื(อวันที( 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทังW 4 ท่านเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทประจําปี 2557 ในด้ านต่างๆ ทังW 5 ด้ าน คือ การควบคุมภายในองค์กร
การประเมินความเสี(ยง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสื(อสารข้ อมูล และระบบการ
ติดตาม คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที(เพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั
ให้ มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที(จะดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที(กําหนดไว้ รวมทังW มีระบบการควบคุมภายใน
เพื(อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริ ษัท
6.12 การบริหารความเสียง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดให้ เป็ นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง
เพื(อพิจารณานโยบายและกรอบการบริ หารความเสี(ยง ติดตามการพัฒนากรอบการบริ หารความเสี(ยง
ประเมินอนุมตั แิ ผนจัดการความเสี(ยง และแต่งตังอนุ
W กรรมการบริ หารความเสี(ยงทําหน้ าที(ตามคูม่ ือบริ หาร
ความเสี(ยงซึง( ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริ ษัทเพื(อใช้ เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิมาตลอด
9.2

โครงสร้ างกรรมการบริษัท
บริ ษัทมีคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้ แก่ คณะกรรมการบริ หาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง และ
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ โดยกําหนดโครงสร้ างการจัดการเพื(อให้
สอดคล้ องตามข้ อกําหนดและแนวทางที(บงั คับใช้ และเสนอแนะโดยกฎหมายและหน่วยงานกํากับดูแล ซึง(
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทจากมติที(ประชุมผู้ถือหุ้น และตามระเบียบของบริ ษัทที(ได้ กําหนดขึ Wน
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการจํานวน 12 ท่าน ซึง( มีขนาดเหมาะสมกับ
ลักษณะธุรกิจของบริ ษัท กรรมการมีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทางด้ านความรู้ความสามารถเฉพาะด้ าน
(วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริ หารธุรกิจ) มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทํางาน
ทักษะ ความเชี(ยวชาญ คุณวุฒิซงึ( เป็ นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ ทังการกํ
W
าหนดทิศทาง
และนโยบายการกํากับดูแลการบริ หารงานและการดําเนินงานของฝ่ ายบริ หาร กรรมการบริ ษัทมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
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ทังนี
W W กรรมการบริ ษัททุกท่านไม่มีประวัตกิ ารกระทําความผิดอาญาในความผิดที(เกี(ยวกับทรัพย์ซงึ(
ได้ กระทําโดยทุจริ ตและไม่มีประวัติการทํารายการที(อาจเกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัท
ในรอบปี ที(ผา่ นมา บริ ษัทมีกรรมการที(เป็ นผู้บริ หาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จดั การ โดยประธาน
กรรมการเป็ นกรรมการที(ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารและไม่ใช่บคุ คลเดียวกับกรรมการผู้จดั การที(เป็ นเจ้ าหน้ าที(สงู สุด
ของฝ่ ายบริ หารของบริ ษัท และแม้ วา่ ประธานกรรมการจะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ ปฏิบตั ิหน้ าที(การเป็ นประธาน
อย่างเป็ นอิสระ ไม่ครอบงําหรื อชี Wนําความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริ มให้ กรรมการทุกคนได้ มี
โอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที( โดยให้ เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื(อให้ ได้
ข้ อยุตริ ่วมกันอย่างเป็ นเอกฉันท์ในทุกเรื( องที(นําเสนอต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัททุกครังW
นอกจากนี W ไม่มีกรรมการรายใดของบริ ษัทที(ดํารงตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริ ษัท
ซึง( สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทิศเวลาในการ
ปฏิบตั หิ น้ าที(ในฐานะกรรมการของบริ ษัท และเพื(อให้ กรรมการผู้จดั การซึง( เป็ นผู้ดํารงตําแหน่งทางการ
บริ หารสูงสุดของบริ ษัทสามารถปฏิบตั หิ น้ าที(ได้ อย่างเต็มที(และมีโอกาสได้ แลกเปลี(ยนประสบการณ์ สร้ าง
ความสัมพันธ์และเครื อข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื(นๆ ซึง( จะเอื Wอประโยชน์ตอ่ การประกอบกิจการของ
บริ ษัท
บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลการดํารงตําแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริ หารเป็ นรายบุคคลในหัวข้ อ
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะผู้บริ หารบริ ษัทในเว็บไซต์ของบริ ษัทแล้ ว
9.2.1 การถ่ วงดุลของกรรมการทีไม่ เป็ นผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษัทจํานวน 12 ท่าน ประกอบด้ วย
กรรมการที(เป็ น
สถานะ
ผู้บริ หาร
กรรมการที(เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
กรรมการที(ไม่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
1

กรรมการที(ไม่เป็ น
ผู้บริ หาร
6
5

กรรมการตรวจสอบ
4

บริ ษัทมีกรรมการที(เป็ นอิสระทังหมด
W
4 ท่าน เท่ากับ 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
W
12 ท่าน ซึง(
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที(กฎหมายกําหนดไว้ นอกจากนี W กรรมการตรวจสอบไม่ได้ เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่และไม่ได้ เป็ นผู้บริ หาร ดังนันW ผู้มีสว่ นได้ เสียจึงมัน( ใจได้ วา่ กรรมการสามารถปฏิบตั งิ านในฐานะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่างเป็ นอิสระ ทําให้ เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริ หารงาน
ทังนี
W W คณะกรรมการบริ ษัทมีหน้ าที(รับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้ าที(ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที(ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยความซื(อสัตย์สจุ ริ ตและความ
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัท โดยกรรมการบริ ษัทมีวาระการดํารงตําแหน่งที(แน่นอน ตาม
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ข้ อบังคับของบริ ษัทกําหนดไว้ วา่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทกุ ครังW ให้ กรรมการจํานวน 1 ใน 3
ออกจากตําแหน่ง โดยให้ กรรมการที(ดํารงตําแหน่งนานที(สดุ เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง
9.2.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ จดั ตังคณะกรรมการชุ
W
ดย่อยตามความเหมาะสมเพื(อพิจารณากลัน( กรอง
และเสนอแนะการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ แบ่งเบาภาระการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริ ษัท และช่วยให้ การ
ดําเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ(งขึ Wน จํานวน 5 คณะ ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมการบริ หาร
แต่งตังเมื
W (อวันที( 29 ธันวาคม 2551 เพื(อสนับสนุนคณะกรรมการบริ ษัทในการวางนโยบายหรื อกลยุทธ์
นอกจากนี Wยังสนับสนุนในการดูแลการบริ หาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื(อให้ บรรลุ
เป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที(ได้ กําหนดไว้ โดยอํานาจหน้ าที(ของคณะกรรมการบริ หารเป็ นไปตาม
รายละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตังเมื
W (อวันที( 14 กันยายน 2544 เพื(อช่วยในการกํากับดูแลกิจการของบริ ษัท โดยอํานาจและ
หน้ าที(ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
แต่งตังเมื
W (อวันที( 30 เมษายน 2549 เพื(อคัดเลือกบุคคลที(สมควรได้ รับการเสนอรายชื(อเป็ นกรรมการ
ใหม่ และเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นไปตามรายละเอียดในหัวข้ อ
คณะกรรมการ
4. คณะกรรมการบริ หารความเสี(ยง
แต่งตังเมื
W (อวันที( 25 มิถนุ ายน 2550 เพื(อทําหน้ าที(กําหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้
ข้ อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริ ษัทในการกํากับดูแลเกี(ยวกับความเสี(ยงต่างๆ ที(มีผลกระทบต่อบริ ษัท
ทังปั
W จจัยภายในและปั จจัยภายนอกให้ มีความเสี(ยงที(เหลืออยูใ่ นระดับที(เหมาะสมและยอมรับได้ โดย
อํานาจและหน้ าที(ของคณะบริ หารความเสี(ยงเป็ นไปตามรายละเอียดหัวข้ อคณะกรรมการ
5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ
แต่งตังเมื
W (อวันที( 21 กันยายน 2552 เพื(อทําหน้ าที(กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ พร้ อมทังติ
W ดตามประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การทุก
6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที(ประชุมคณะกรรมการ
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การสรรหาและแต่ งตัง> กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระ
ที(ประกาศโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี W
• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจํานวนหุ้นที(มีสิทธิออกเสียงทังหมดในบริ
W
ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม ทังนี
W W
นับรวมหุ้นที(ถือโดยผู้เกี(ยวข้ อง ได้ แก่ คูส่ มรส และบุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิตภิ าวะ
• ไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารงาน รวมทังไม่
W เป็ นลูกจ้ าง พนักงาน ที(ปรึ กษาได้ รับเงินเดือนประจํา
หรื อเป็ นผู้มีอํานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที(อาจมี
ความขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้ วเป็ นเวลาไม่
น้ อยกว่า 2 ปี
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อม ทังใน
W
ด้ านการเงิน และการบริ หารงานของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบุคคลที(อาจมีความ
ขัดแย้ งในลักษณะที(จะทําให้ ขาดความเป็ นอิสระ
• ไม่เป็ นญาติสนิทกับผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วมหรื อบุคคลที(
อาจมีความขัดแย้ งและไม่ได้ รับการแต่งตังให้
W เป็ นตัวแทนเพื(อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการ
หรื อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริ ษัทซึง( ให้ ความสําคัญกับความ
โปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้ จริ งต่อบริ ษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณากลัน( กรองของ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท สําหรับพิจารณาแต่งตังในกรณี
W
การ
แต่งตังกรรมการที
W
(ไม่ได้ ออกตามวาระ รวมทังกรณี
W
การแต่งตังแทนกรรมการที
W
(ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัท เพื(อนําเสนอให้ ที(ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี พิจารณาแต่งตังต่
W อไป
กรรมการที(เป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้ วยตัวแทนจากสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน ตัวแทนจากบริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 2 ท่าน และตัวแทน
จาก บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) 2 ท่าน
การคัดเลือกบุคคลที(จะได้ รับการแต่งตังให้
W ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท ดําเนินการดังนี W
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง> คณะกรรมการบริษัท ตามข้ อบังคับของบริ ษัทให้ มีคณะกรรมการ
บริ ษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทังนี
W W กรรมการไม่น้อยกว่ากึ(งหนึง( ของจํานวนกรรมการทังหมด
W
ต้ องมีถิ(นที(อยูใ่ นประเทศไทย
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คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผู้พิจารณาและเสนอชื(อผู้ที(ได้ รับเลือกตังเป็
W น
กรรมการให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อที(ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจารณาแต่งตังให้
W ดํารงตําแหน่งกรรมการ โดย
ข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ที(ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมการตามหลั
W
กเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี W
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง( มีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที(ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึง( หุ้นต่อหนึง( เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที(มีอยูท่ งหมดตามข้
ัW
อ 1 เลือกตังบุ
W คคลคนเดียวหรื อ
3. หลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ ในกรณีที(เลือกตังบุ
W คคลหลายคนเป็ นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียง
ให้ แก่ผ้ ใู ดมากน้ อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึง( ได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับการเลือกตังเป็
W นกรรมการเท่า
จํานวนกรรมการที(พงึ จะมี ในกรณีที(บคุ คลซึง( ได้ รับการเลือกตังในลํ
W าดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจํานวนกรรมการที(จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื(อให้ ได้ จํานวนกรรมการที(
จะพึงมี
ในกรณีที(ตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื(นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการ
บริ ษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง( ซึง( มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายเข้ าเป็ น
กรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี( ( ¾ ) ของจํานวน
กรรมการที(ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วาระของกรรมการที(พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้ อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึง( เข้ า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที(ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการที(ตนแทน
ที(ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี( (¾) ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง( มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึ(งหนึง( ของจํานวนหุ้นที(ถือโดยผู้ถือหุ้นที(มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนันW
องค์ ประกอบและแต่ งตัง> คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังW
คณะกรรมการบริ หาร โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
W
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง> คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังW
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
W
ษัทและเป็ นบุคคลที(มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง> คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการ
บริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการสรรหาและกํ
W
าหนดค่าตอบแทน โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
W
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง> คณะกรรมการบริ หารความเสียง คณะกรรมการบริ ษัทเป็ น
ผู้แต่งตังคณะกรรมการบริ
W
หารความเสี(ยง โดยแต่งตังจากกรรมการบริ
W
ษัท
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องค์ ประกอบและการแต่ งตัง> คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมการประเมิ
W
นผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การ โดย
แต่งตังจากกรรมการบริ
W
ษัท
สํ า หรั บ การประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจํ าปี 2557 ผู้ถื อ หุ้น รายเดี ยวหรื อหลายรายรวมกัน ที( มี
สัดส่วนการถื อ หุ้นขันW ตํ( าไม่น้ อยกว่าร้ อยละ 5 ของจํ านวนสิ ทธิ ออกเสี ยงทังW หมดของบริ ษั ท และถื อหุ้น
ต่อเนื(องนับจากวันที(ถือหุ้นจนถึงวันที(เสนอเรื( องเพื(อบรรจุในวาระการประชุมเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน
สามารถเสนอชื( อบุคคลที( มี คุณ สมบัติเหมาะสมเข้ าดํ ารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทได้ ระหว่างวันที( 1
มกราคม ถึงวันที( 31 มกราคม 2557
การสืบทอดตําแหน่ ง
เนื(องจากบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดและบริ ษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันในการสรรหาและแต่
W
งตังตํ
W าแหน่งกรรมการผู้จดั การจึงต้ องปฏิบตั ิ
ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด และพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
กรรมการผู้จดั การจะต้ องไม่มีคณ
ุ สมบัตติ ้ องห้ ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทําสัญญาว่าจ้ างชัดเจน และ
มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผู้จดั การอย่างสมํ(าเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้ าง
9.4

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม

บริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทย่อยเพื(อกําหนดแผนการดําเนินธุรกิจใน
บริ ษัทย่อยเพื(อให้ เป็ นไปตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ ของบริ ษัท ผู้บริ หารในบริ ษัทย่อยต้ องนําเสนอผล
การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริ หารเป็ นประจําทุกเดือน
ส่วนการกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทร่วม บริ ษัทได้ สง่ ตัวแทนเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการใน
บริ ษัทร่ วมเพื(อเป็ นการติดตามการทํางานของบริ ษัทร่วมว่าได้ ดําเนินงานตามแนวทางที(บริ ษัทได้ คาดหวังไว้
การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการ
ที(ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื(อให้ การดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม บรรลุผลการ
ดําเนินงานตามเป้าหมายที(วางไว้
9.5

การดูแลเรื องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ได้ กํ า หนดระเบี ย บเกี( ย วกั บ การรั ก ษาความลับ และ/หรื อ ข้ อ มู ล ภายในของบริ ษั ท ซึ( ง มี
รายละเอียดดังต่อไปนี W
1. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างต้ องรักษาความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในของ
บริ ษัท
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2. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างต้ องไม่นําความลับและ/หรื อข้ อมูลภายในบริ ษัทไป
เปิ ดเผยหรื อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื(อผลประโยชน์แก่บคุ คลภายนอกไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
และไม่วา่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตาม
3. คณะกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน และลูกจ้ างต้ องไม่ทําการซื Wอขายหลักทรัพย์โดยใช้ ความลับ
และ/หรื อข้ อมูล ภายในบริ ษัทและ/หรื อเข้ าทํ านิติกรรมอื( นใด โดยใช้ ความลับและหรื อข้ อมูลภายในของ
บริ ษัทอันอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อบริ ษัทโดยทางตรงหรื อทางอ้ อม
ทังนี
W W บริ ษัทกําหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ต่อสํ านักงานกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญ ญัติหลักทรั พย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกําหนดให้ การนําข้ อมูลภายในไปใช้ เพื(อประโยชน์สว่ นตนมีโทษตามที(ระบุ
ไว้ ในพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการบริ ษัทให้ ความสําคัญในการกําหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรื อผู้บริ หาร
บริ ษัทใช้ ข้อมูลภายในเพื(อหาผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื(นในทางมิชอบ ซึง( เป็ นการเอาเปรี ยบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดแนวทางในการรักษาความลับคําสัง( ที(เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถือ
ปฏิบตั ิโดยกรรมการ ผู้บริ หาร พนักงาน มาแล้ วตังแต่
W ปี 2544
9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2557 ที(ผา่ นมาบริ ษัทได้ จา่ ยค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จํากัด เป็ นจํานวนทังสิ
W Wน 869,610 บาท
และบริ ษัทย่อยได้ จา่ ยค่าตอบแทนการสอบการสอบบัญชีให้ แก่ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เป็ นจํานวนทังสิ
W Wน 80,000 บาท
ค่ าบริการอืน (non-audit fee)
ไม่มี
9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีในเรื องอืนๆ
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที(ดีและให้ ความสําคัญกับการปฏิบตั ิอย่าง
เท่าเทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ าย จึงได้ จดั ทําหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดีและคูม่ ือจริ ยธรรม
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื(อเป็ นการส่งเสริ มให้ การดําเนินกิจการของบริ ษัทและการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทสอดคล้ องกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที(ดีและ
จริ ยธรรมธุรกิจของบริ ษัท
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีความมุง่ มัน( ในการดําเนินธุรกิจเพื(อความเติบโต
อย่างยัง( ยืน โดยคํานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกภาคส่วน โดยการกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี บริ ษัทดําเนินธุรกิจภายใต้ หลักการกํากับดูแลกิจการ
ที(ดี CSR ซึง( เป็ นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทังW 8 ข้ อของสถาบันธุรกิจเพื(อสังคม (Corporate
Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แก่
1)
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ทังภายในและภายนอก
W
บริ ษัท ตังแต่
W สงั คม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า คูค่ ้ า เจ้ าหนี W คูแ่ ข่งทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อ
สิ(งแวดล้ อม โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ กําหนดนโยบายและจัดทําประกาศหลักการกํากับดูแลกิจการที(ดี
ของบริ ษัทและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื(อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรื( องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี(ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท นโยบายการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี(ยวกับผลประโยชน์ขดั กัน นโยบายเกี(ยวกับ
การควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี(ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบาย
เกี(ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี(ยวกับความลับของบริ ษัทนโยบายเกี(ยวกับการซื Wอขาย
หลักทรัพย์ เป็ นต้ น ซึง( กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด
2)
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน
บริ ษัทต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รับชัน( ทุกรูปแบบ ด้ วยตระหนักถึงความสําคัญและผลกระทบจาก
การทุจริ ตและคอร์ รัปชัน( โดยที(ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังW ที( 8/2557 เมื(อวันศุกร์ ที( 17 ตุลาคม 2557
ได้ มีมติเห็นชอบในการสมัครเข้ าร่วมแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้ านการทุจริ ต เพื(อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสํานักงานคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทังW แสดงให้ เห็นถึงความมุง่ มัน( ของบริ ษัทที(จะส่งเสริ มให้ เกิด
การต่อต้ านการทุจริ ตในวงกว้ าง
เมื(อเดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริ ษัท ได้ รับเอกสารตอบรับและคําประกาศเจตนารมณ์เพื(อยืนยัน
การเข้ าร่วมโครงการดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย โดยบริ ษัทจะวางแผนกําหนด
มาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน( กําหนดช่องทางในการสื(อสาร เพื(อให้ หน่วยงานทังภายในและภายนอก
W
สามารถแจ้ งข้ อมูลเบาะแสเกี(ยวกับการทุจริ ต (whistle-blower hotline) ได้ อย่างปลอดภัย และสื(อสาร
เพื(อให้ พนักงานใช้ เป็ นแนวทางในการถือปฏิบตั ิตอ่ ไป
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การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทได้ ดําเนินการกิจการโดยให้ ความสําคัญกับสิทธิและเสรี ของบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนรวมทังมี
W การปฏิบตั ิตอ่ บุคคลที(เกี(ยวข้ องกับบริ ษัทในทุกระดับและทุกด้ านด้ วยความเท่าเทียมกัน
ไม่มีการเลือกปฏิบตั ิ บริ ษัทได้ มีการปฏิบตั ิตามกฏหมายแรงงานอย่างถูกต้ องเคร่งครัด และเพิ(มเติม
ประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถ และหน้ าที( ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ ทํา
ให้ พนักงานได้ ทํางานร่วมกับบริ ษัทมาเป็ นเวลานาน
4)
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทให้ ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื(อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้
สามารถปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องกับเป้าหมายของงาน และผลสําเร็ จของธุรกิจ ช่วย
สร้ างความได้ เปรี ยบในด้ านการแข่งขันให้ กบั บริ ษัทอย่างยัง( ยืน โดยในปี ที(ผา่ นมาบริ ษัทได้ ดําเนินการ
พัฒนาทักษะด้ านการบริ หารจัดการขันสู
W งสําหรับผู้บริ หาร และบริ ษัทยังสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการ
ฝึ กอบรมอย่างต่อเนื(องทังภายในและภายนอกควบคู
W
ไ่ ปกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ให้ บคุ ลากร มีการแลกเปลี(ยนเรี ยนรู้การถ่ายทอดความรู้ จากประสบการณ์ โดยผ่านทางหลายๆ ช่องทาง
พร้ อมทังบริ
W ษัทมีนโยบายการบริ หารผลตอบแทนที(เป็ นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณา
ผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ ทดั เทียมกับกลุม่ ธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน
ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริ ษัทและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี W ในการพัฒนาบุคลากรบริ ษัทยังคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของ
บุคลากร โดยส่งเสริ มการพัฒนาทังด้
W านร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้ มีกิจกรรมต่างๆ ที(เชื(อมโยง
กับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที(มาจากการเลือกตังภายในเป็
W
นหลักในการดําเนินการเพื(อ
เสริ มสร้ างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและ
สังสรรค์ประจําปี เป็ นต้ น รวมถึงสวัสดิการอื(น ๆ เช่นการตรวจสุขภาพประจําปี ศูนย์ออกกําลังกาย
(Fitness Center)
และในปี ที(ผา่ นมาบริ ษัทได้ จดั ให้ มีการเลือกตังคณะกรรมการสวั
W
สดิการในสถานประกอบการ ตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
5)
ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ด้ วยปณิธานที(จะมุง่ มัน( พัฒนาและเสริ มศักยภาพบริ การที(ดีที(สดุ เพื(อตอบสนองความต้ องการแก่
ลูกค้ าส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2008 มาอย่าง
ต่อเนื(อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพฯ ครอบคลุมบริ การ Corporate Node, MetroLAN และ Data
Center นอกจากนี Wในปี 2556 บริ ษัทยังได้ รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย ศูนย์ข้อมูลที(อาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร์ รวมทังเป็
W นบริ การคลาวด์รายแรกของประเทศไทยที(ได้ รับมาตรฐานนี W และครอบคลุม
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 และบริ ษัทยังมีแผนในการขอรับการ
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รับรองมาตรฐานดังกล่าวที( และขยายการรับรองมาตรฐานอื(น ๆ เช่น ISO 20000 เป็ นต้ นบริ ษัทยังมี
นโยบายในการรักษาข้ อมูลและความลับของลูกค้ าซึง( ถือเป็ นนโยบายสําคัญตลอดมา
6)
การดูแลรั กษาสิงแวดล้ อม
ตามพันธกิจของบริ ษัทที(มงุ่ สร้ างผลตอบแทนที(ดี มัน( คง และเป็ นธรรมแก่ผ้ ถู ือหุ้นและให้
ความสําคัญอย่างต่อเนื(องกับสิ(งแวดล้ อมและชุมชน บริ ษัทมุง่ เน้ นแสดงความรับผิดชอบต่อสิ(งแวดล้ อมโดย
การวิเคราะห์ก่อนการลงทุนในโครงการซึง( ประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสร้ างมลภาวะและผลกระทบต่อ
สิ(งแวดล้ อมน้ อย และใช้ ทรัพยากรในการให้ บริ การอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี W บริ ษัท
ได้ สง่ เสริ มการให้ ความรู้ไอซีทีรักษ์ สิ(งแวดล้ อม เพื(อแบ่งปั นประสบการณ์ในฐานะผู้ให้ บริ การศูนย์ Internet
Data Center ภายใต้ คอนเซ็ปต์ Green IDC ใส่ใจต่อสิ(งแวดล้ อม ในหลักสูตร “ ไอซีทีรักษ์ สิ(งแวดล้ อม รุ่ นที( ”
ของสถาบันวิทยาการ สวทช.
7)
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษัทตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตที(มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้
ชีวิตประจําวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้ งานในเด็กและเยาวชน บริ ษัทสนับสนุนการใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้ างสรรค์โดยให้ การสนับสนุนการทํางานของมูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนาไทย
(www.inetfoundation.or.th) อย่างต่อเนื(องมาตลอดระยะเวลา 3 ปี ในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริ มการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์ เน็ตมาใช้ เป็ นสื(อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะใน
ชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้ สามารถเรี ยนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้ เทคโนโลยีชนิดนี W ยกระดับความ
เป็ นอยู่ของสังคมไทยให้ ดีขึ Wน อีกทังW บริ ษัทยังได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาสถาบันต่างๆ และองค์กรที(มีความ
สนใจเข้ าเยี(ยมชม INET Data Center หรื อบริ การศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที(เป็ นแหล่งเรี ยนรู้สําคัญของการ
เข้ าถึงข้ อมูลทางอินเทอร์ เน็ตของประเทศไทยและทัว( โลก พร้ อมทังเรี
W ยนรู้การดําเนินงานของบริ ษัท โดยมี
สถาบันและองค์กรที(สนใจเข้ ามาศึกษาดูงานของบริ ษัทมากมาย
บริ ษัทได้ ร่วมให้ การสนับสนุนกิจกรรมทําความดี เพื(อสังคม มุง่ สร้ างประโยชน์แก่สงั คมไทยผ่าน
โครงการและกิจกรรมที(หลากหลายรู ปแบบ ได้ แก่
1. มอบกางเกงแก้ วกันนํ Wา ผ่านสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ Wาท่วม
2. บริ จาคเงินเป็ นกองทุนเพื(อสนับสนุนในการช่วยซื Wออุปกรณ์เรื( องช่วยหายใจให้ กบั ผู้ป่วย
กล้ ามเนื Wออ่อนแรง ALS ในประเทศไทย
3. มอบพื Wนที(คลาวด์ สร้ างฝั นเพื(อคนพิการ เพื(อสนับสนุนการบริ การถ่ายทอดการสื(อสารสําหรับผู้
บกพร่องทางการได้ ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเป็ นการดําเนินการจัดบริ การพิเศษเพื(อสังคม
ในโครงการศูนย์บริ การถ่ายทอดการสื(อสารแห่งประเทศไทย ผ่านมูลนิธิสากลเพื(อคนพิการ
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นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษัทดําเนินธุรกิจมุง่ เน้ นความสําเร็ จอย่างยัง( ยืน โดยมีนโยบายในการเป็ นผู้นําการให้ บริ การด้ าน
เทคโนโลยีไอทีในประเทศไทย โดยความมุง่ มัน( ในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้ าใจเกี(ยวกับเทคโนโลยีไอทีให้
เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมไอทีใหม่ๆ ให้ เกิดขึ Wนในประเทศไทยตลอดมา อีกทังW
บริ ษัทได้ ร่วมเป็ นส่วนหนึง( ในการเผยแพร่ ให้ ความรู้ตอ่ กลุ่มสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในหัวข้ อ
IT Risk Management และ Business Continuity Management
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสียง

ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังW ที( 9/2557 เมื(อวันพฤหัสบดีที( 13 พฤศจิกายน 2557 โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบทังW 4 ท่านเข้ าร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริ ษัท ประจําปี 2557 ของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) โดย
การสอบถามข้ อมูลจากฝ่ ายบริ หาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึง( แบบประเมินนี Wเป็ นเครื( องมือเพื(อให้ เกิดความ
มัน( ใจว่า บริ ษัทมีระบบควบคุมภายในที(เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดําเนินงานให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้ อกําหนดที(เกี(ยวข้ องได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน
จากการทุจริ ต เสียหาย รวมทังมี
W การจัดทําบัญชี รายงานที(ถกู ต้ องน่าเชื(อถือในด้ านต่างๆ ทังW 5 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี W
ส่ วนที 1 การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงความยึดมัน( ในคุณค่าของความซื(อตรง (Integrity) และจริ ยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และทําหน้ าที(กํากับดูแล (Oversight) และ
พัฒนาการดําเนินการด้ านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ ายบริ หารได้ จดั ให้ มีโครงสร้ างสายการรายงาน การกําหนดอํานาจในการสัง( การและความ
รับผิดชอบที(เหมาะสมเพื(อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภายใต้ การกํากับดูแล (oversight)
ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุง่ มัน( ในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที(มีความรู้ ความสามารถ
5. องค์กรกําหนดให้ บคุ ลากรมีหน้ าที(และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื(อให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่ วนที 2 การประเมินความเสียง (Risk Assessment)
6. องค์กรกําหนดวัตถุประสงค์ไว้ อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื(อให้ สามารถระบุและประเมินความ
เสี(ยงต่างๆ ที(เกี(ยวข้ องกับการบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี(ยงทุกประเภทที(อาจกระทบต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ไว้
อย่างครอบคลุมทัว( ทังองค์
W กร
8. องค์กรได้ พิจารณาถึงโอกาสที(จะเกิดการทุจริ ต ในการประเมินความเสี(ยงที(จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี(ยนแปลงที(อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุม
ภายใน
ส่ วนที 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที(ชว่ ยลดความเสี(ยงที(จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยูใ่ น
ระดับที(ยอมรับได้
ส่วนที( 2 หน้ า 67
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11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว( ไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื(อช่วยสนับสนุน
การบรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง( ได้ กําหนดสิ(งที(คาดหวังและขันตอน
W
การปฏิบตั ิ เพื(อให้ นโยบายที(กําหนดไว้ นนสามารถนํ
ัW
าไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้
ส่ วนที 4 ระบบสารสนเทศและการสือสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้ อมูลที(เกี(ยวข้ องและมีคณ
ุ ภาพ เพื(อสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไป
ได้ ตามที(กําหนดไว้
14. องค์กรสื(อสารข้ อมูลภายในองค์กร ซึง( รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุม
ภายในที(จําเป็ นต่อการสนับสนุนให้ การควบคุมภายในสามารถดําเนินไปได้ ตามที(วางไว้
15. องค์กรได้ สื(อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี(ยวกับประเด็นที(อาจมีผลกระทบต่อการควบคุม
ภายใน
ส่ วนที 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื(อให้ มนั( ใจได้ ว่าการควบคุมภายในยัง
ดําเนินไปอย่างครบถ้ วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสื(อสารข้ อบกพร่ องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที(
รับผิดชอบ ซึง( รวมถึงผู้บริ หารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่า บริ ษัทมีระบบควบคุม
ภายในที(เพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษัทได้ จดั ให้ มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที(จะดําเนินงานตามวัตถุประสงค์
ที(กําหนดไว้ รวมทังW มีระบบการควบคุมภายในเพื(อกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่อย ให้
เป็ นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริ ษัท
การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื( องข้ างต้ น คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิม( เติมที(
เป็ นประโยชน์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น เสนอให้ บริ ษัทเพิ(มช่องทางในการ
สื(อสาร เพื(อให้ หน่วยงานภายนอกสามารถแจ้ งข้ อมูลเบาะแสเกี(ยวกับการทุจริ ต (whistle-blower hotline) ได้ อย่าง
ปลอดภัยและสื(อสารให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ เสียทราบ เป็ นต้ น ซึง( ฝ่ ายบริ หารรับทราบและจะนําไปวางแผนในการปฏิบตั ิ
ตามข้ อเสนอแนะต่อไป
นอกจากนี Wผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที(
3500 ซึง( เป็ นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจําปี 2557 สิ Wนสุดวันที( 31 ธันวาคม 2557 มิได้ แสดงความเห็นว่า บริ ษัทมี
ข้ อบกพร่องที(มีสาระสําคัญเกี(ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดงั กล่าวแต่ประการใด
ผู้ตรวจสอบภายใน
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครังW ที( 9/2555 เมื(อวันอังคารที( 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ว่าเป็ นบริ ษัทที(มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
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สําหรับเป็ นผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท สําหรับปี 2556 – 2557 ซึง( บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ได้
มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิo ตําแหน่ง ผู้จดั การ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบตั หิ น้ าที(
ผู้ตรวจสอบภายในของบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริ การที(ทางบริ ษัท สอบบัญชี
ธรรมนิติ จํากัด และนางสาวกรกช วนสวัสดิo แล้ วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ น้ าที(
ดังกล่าว เนื(องจากมีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็ นระยะเวลา 11 ปี
เคยเข้ ารับการอบรมในหลักสูตรที(เกี(ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านด้ านตรวจสอบภายใน ได้ แก่ หลักสูตร COSO
2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายใน CPIAT โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐาน
การบัญชีที(ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี(ยวกับมาตรการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน( และหลักสูตร
แนวทางการประเมินระบบบัญชีการเงิน โดยบริ ษัทยังได้ มอบหมายให้ เจ้ าหน้ าที(ในสังกัดสํานักตรวจสอบ
ภายใน ทําหน้ าที(ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที(ว่าจ้ างภายนอก (outsource) ด้ วย
ทังนี
W W การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตังW ถอดถอน โยกย้ ายผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าหน่วยตรวจสอบ
ภายในของบริ ษัทจะต้ องผ่านการอนุมตั ิ (หรื อได้ รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

ส่วนที( 2 หน้ า 69

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที( 2 หน้ า 70

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ส่วนที( 2 หน้ า 71

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

12.

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

รายการระหว่ างกัน

12.1 รายการทีบริษัทรั บและให้ บริการ
บุคคล/นิติบุคคลทีมี
ผลประโยชน์ ร่วม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1. กิจการที(เกี(ยวข้ องกัน1 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. บริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด

บริ ษัทร่วม

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2557

นโยบาย
การกําหนดราคา

ค่าเช่าวงจรสือ( สาร
ระหว่างประเทศ
และในประเทศ

52,567

ราคาตลาด

รายได้ จากการให้
บริ การอินเทอร์ เน็ต
และสัญญาจ้ าง
ดําเนินการ

6,275

ราคาตลาด

รายได้ จากการให้
บริ การอินเทอร์ เน็ต

7,290

ราคาตลาด

หมายเหตุ : 1 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) ,บริ ษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(“บมจ. กสท”) และบริ ษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17 ร้ อยละ 16 และ
ร้ อยละ 16 และมีผ้ บู ริ หารเป็ นกรรมการของบริ ษัท จึงถือว่าเป็ นกิจการที(เกี(ยวข้ องกัน

12.2 รายการทีเป็ นลูกหนีแ> ละเจ้ าหนี > ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
กิจการที(เกี(ยวข้ องกัน1
(หน่วย : พันบาท)
- ลูกหนี Wการค้ า-บริ ษัทที(เกี(ยวข้ องกัน
3,117
- รายได้ จากการให้ บริ การที(ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
0
- เจ้ าหนี Wการค้ า
8,011
บริ ษัท เน็ตเบย์
(หน่วย : พันบาท)
- ลูกหนี Wการค้ า-บริ ษัทร่วม
2,692
12.3 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํารายการระหว่างกันดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทัว( ไปในการให้ บริ การ
เชื(อมต่ออินเทอร์ เน็ตแก่ประชาชน ซึง( บริ ษัทได้ คํานึงถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมเพื(อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทโดยบริ ษัทได้ รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคาตลาดที(ยตุ ธิ รรมตามที(แสดง
ในตารางข้ างต้ น

ส่วนที( 2 หน้ า 72
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แบบ 56-1 ประจําปี 2557

12.4 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนาคต รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ Wนอย่างต่อเนื(อง โดยบริ ษัทได้ แต่งตังW
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที(เกิดรายการ
เกี(ยวโยง หรื อรายการที(อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ให้ มีความถูกต้ องและครบถ้ วน นอกจากนี W บริ ษัท
มีมาตรการและขันตอนการอนุ
W
มตั กิ ารทํารายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดําเนินการตามวิธี
ดังต่อไปนี W
• ดําเนินการให้ เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจการค้ าปกติทว
ั( ไป
• อนุมต
ั ิการทํารายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริ ษัท (ตามความจําเป็ น)
• เปิ ดเผยรายการที(เกี(ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
• เปิ ดเผยมาตรฐานการบัญชีที(กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี
12.5 มาตรการหรื อขัน> ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ขันตอนการอนุ
W
มตั กิ ารทํารายการระหว่างกันบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับประกาศคําสัง( หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที(มี
ส่วนได้ เสียในการทํารายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมตั กิ ารทํารายการนันๆ
W ทังนี
W W บริ ษัทได้ กําหนด
มาตรการดังกล่าว ในข้ อบังคับของบริ ษัท
12.6 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน
• บริ ษัทมีข้อกําหนดที(ชด
ั เจนเกี(ยวกับรายการระหว่างกันในข้ อบังคับของบริ ษัท โดยกรรมการซึง( มี
ส่วนได้ เสียในเรื( องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื( องนันW
• บริ ษัทจะเปิ ดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้ อมทังเหตุ
W ผลในการเลือกทํา
รายการดังกล่าวต่อที(ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในรายงานประจําปี
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ส่ วนที 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป (เปรี ยบเทียบ 3 ปี ทีผ่านมา)
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที(นําเสนอประกอบด้ วย ผลการดําเนินงานจากงบการเงิน
สําหรับปี สิ 0นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2557 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน(
จํากัด ที(ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และแสดง
เปรี ยบเทียบกับผลการดําเนินงานจากงบการเงินสําหรับปี สิ 0นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2556 ที(ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด และ 31 ธันวาคม 2555 ที(ผา่ นการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2557
จํานวน

ปี 2556
%

จํานวน

ปี 2555
%

จํานวน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

24,457

2.32%

12,309

1.47%

46,350

7.39%

862

0.14%

เงินลงทุนชัว( คราว
เงินลงทุนระยะสัน0

-

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื(อขาย

3,580

0.34%

7,201

0.86%

5,810

0.55%

3,214

0.39%

68,141

6.46%

75,432

9.04%

187,289 29.86%

ลูกหนี 0การค้ า
กิจการทีเ( กี(ยวข้ องกัน
กิจการที(ไม่เกี(ยวข้ องกัน
ลูกหนี 0และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจการที(
ไม่เกี(ยวข้ องกัน
สินค้ าคงเหลือ

-

-

4,267

0.40%

8,532

1.02%

สินทรัพย์หมุนเวียนอื(น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

23,381 2.21%
129,636 12.28%

25,814 3.09%
132,503 15.88%

เงินฝากสถาบันการเงินที(ติดภาระ
คํ 0าประกัน

119,820 11.35%

96,198 11.53%

ส่วนที( 3 หน้ า 74

2,335

0.37%

82,674 13.18%
6,451

1.03%

9,542 1.52%
335,503 53.50%
3,796

0.61%

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

ปี 2557

ปี 2556

ปี 2555

จํานวน

%

จํานวน

%

จํานวน

%

-

-

-

-

1,224

0.20%

ลูกหนี 0ตามสัญญาเช่าการเงิน สุทธิจากส่วนทีถ( ึงกําหนดชําระ
ภายในหนึง( ปี เงินให้ ก้ ยู มื แก่กิจการ
ที(ไม่เกี(ยวข้ องกัน
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที(จ่าย รอขอคืน

51,467

4.88%

40,656

4.87%

36,432

5.81%

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

26,630

2.52%

37,596

4.50%

46,987

7.49%

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและ
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

659,321 62.46%

472,117 56.57%

146,782 23.41%

37,874

3.59%

18,790

2.25%

19,884

3.17%

14,644

1.39%

21,714

2.60%

21,396

3.41%

16,226 1.54%
925,983 87.72%
1,055,619

100%

15,064 1.80%
702,135 84.12%

15,122 2.41%
291,624 46.50%

834,638

627,127

100%

100%

หนีส7 นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส7 นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน0
จากสถาบันการเงิน
เจ้ าหนี 0การค้ า

242,003 22.93%

106,898 12.81%

กิจการทีเ( กี(ยวข้ องกัน
กิจการที(ไม่เกี(ยวข้ องกัน

8,011 0.76%
122,976 11.65%

8,630 1.03%
146,937 17.60%

798 0.13%
120,908 19.28%

รายได้ คา่ บริ การรับล่วงหน้ า

0.63%

0.40%

0.33%

หนี 0สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที(
ถึงกําหนดชําระภายในหนึง( ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงินที(ถึงกําหนดชําระภายใน
หนึง( ปี
หนี 0สินหมุนเวียนอื(น
รวมหนีส7 ินหมุนเวียน

6,606
54,599

5.17%

3,372
26,502

19,008

1.80%

-

12,949

1.23%

9,563

466,152 44.16%

ส่วนที( 3 หน้ า 75

3.18%

2,041
-

1.15%

301,902 36.17%

6,094

0.97%

129,841 20.70%

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2557
จํานวน

หนีส7 นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี 0สินตามสัญญาเช่าทางการเงินสุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
ปี 2556

%

จํานวน

ปี 2555
%

จํานวน

%

70,295

6.66%

44,593

49,740

4.71%

-

5,890

0.56%

5,452

0.65%

5,786

0.92%

207

0.02%

207

0.02%

207

0.03%

รวมหนีส7 ินไม่ หมุนเวียน

126,132 15.11%

50,252

6.02%

5,993

0.96%

รวมหนีส7 ิน

592,284 56.11%

352,154 42.19%

135,834 21.66%

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

250,021 23.68%

250,021 29.96%

250,021 39.87%

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

272,134 25.78%

272,134 32.61%

272,134 43.39%

ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันของบริ ษัทร่วม
กําไรสะสม

-19,208

-1.82%

-9,138 -1.09%

จัดสรรแล้ ว - สํารองตาม
กฎหมาย
ยังไม่ได้ จดั สรร

25,492

2.41%

25,492

-61,476

-5.82%

-54,660 -6.55%

-3,627

-0.34%

-1,365 -0.16%

463,336 55.51%

482,484 57.81%

หนี 0สินอื(น

องค์ประกอบอื(นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหญ่
ส่วนได้ เสียที(ไม่มิอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส7 ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

0

-

463,336 55.51%
1,055,620

100%

ส่วนที( 3 หน้ า 76

0

5.34%

3.05%

-

24,872

3.97%

-57,104 -9.11%
1,369

0.22%

491,292 78.34%
0.09

-

482,484 57.81%

491,292 78.34%

834,638

627,126

100%

100%

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2557
จํานวน

รายได้ จากการให้ บริ การ

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
ปี 2556

ร้ อยละ

จํานวน

ปี 2555

ร้ อยละ

จํานวน

ร้ อยละ

482,099

97.94%

371,718

98.10%

10,126

2.06%

7,185

1.90%

5,107

1.69%

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน

492,225

100%

378,903

100%

301,436

100%

ต้ นทุนในการให้ บริ การ

374,999

76.18%

279,109

73.66%

8,111

1.65%

5,631

1.49%

3,917

-383,110

-77.83%

-284,740 -75.15%

-230,436

109,115

22.17%

94,163

24.85%

16,014

3.25%

7,682

2.03%

125,129

25.42%

101,845

26.88%

90,201 29.92%

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

50,017

10.16%

50,572

13.35%

43,703 14.50%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

62,092

12.61%

52,480

13.85%

60,826 20.18%

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกําไร
จากบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

13,020

2.65%

-1,207

-0.32%

-14,328

-4.75%

4,838

0.98%

6,379

1.68%

11,288

3.74%

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้
นิติบุคคล
ต้ นทุนทางการเงิน

17,858

3.63%

5,172

1.37%

-3,040

-1.01%

-17,822

-3.62%

-1,743

-0.46%

-

-

รายได้ จากการขาย

ต้ นทุนขาย
รวมต้ นทุนในการให้ บริการและ
ต้ นทุนขาย
กําไรขัน7 ต้ น
รายได้ อื(น
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายดําเนินงาน

296,329 98.31%

226,519 75.15%
1.30%

76.45%
71,000 23.55%
19,201

6.37%

กําไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

36

0.01%

3,430

0.91%

-3,040

-1.01%

-6,851

-1.39%

-366

-0.10%

1,789

0.59%

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

-6,815

-1.38%

3,064

0.81%

-1,251

-0.42%

-9,078

-1.84%

0.3

0.00%

-1,251

-0.42%

-0.1

0.00%

-0.001

0.00%

0

0.00%

-1,251

-0.42%

การแบ่ งปั นกําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที(เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที(เป็ นของส่วนได้ เสียที(ไม่มีอาํ นาจ
ควบคุม
กําไร / ขาดทุนสุทธิ

-9,078

-1.84%

กําไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน7 พืน7 ฐาน
กําไร (ขาดทุน )สุทธิสาํ หรับปี (บาท)

0.03
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0.01

-0.01
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งบกระแสเงินสด

2557

2556

2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้

36

3,430

(3,040)

-

-

-

(4,838)

(6,379)

(11,288)

-

-

-

64,373

41,557

21,347

-

330

1,063

(1,596)

1,086

10,006

กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื(อขาย

(625)

(3,246)

(1,758)

กําไรจากการจําหน่ายทรัพย์สนิ

(259)

(559)

(346)

กําไรจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(28)

-

-

โอนกลับประมาณการหนี 0สินที(อาจเกิดขึ 0น

-

-

(212)

โอนกลับประมาณการต้ นทุนค่าบริ การอื(น

-

-

(3,182)

438

448

1,396

-

-

(3,785)

-

-

(7,771)

รายได้ ดอกเบี 0ยรับ

(2,894)

(3,709)

(6,276)

ดอกเบี 0ยจ่าย

17,822

1,743

-

72,430

34,702

(3,845)

ลูกหนี 0การค้ าและลูกหนี 0อื(น

6,586

5,915

(39,483)

สินค้ าคงเหลือ

4,265

(2,081)

(1,583)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื(น

2,434

(16,273)

(610)

(1,161)

57

461

-

833

-

เจ้ าหนี 0การค้ าและเจ้ าหนี 0อื(น

(6,064)

25,281

(18,858)

รายได้ คา่ บริ การรับล่วงหน้ า

3,234

1,331

(1,381)

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี เงินได้
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รายได้ เงินปั นผลรับ
ค่าเสือ( มราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
ตัดจําหน่ายค่าเบี 0ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้ า
หนี 0สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
(กลับรายการ)
โอนกลับต้ นทุนค้ างจ่าย
รายได้ คา่ ปรับ

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลีย( นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี 0สินดําเนินงาน
สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ(มขึ 0น) ลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
ภาษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที(จ่าย รอขอคืน
หนี 0สินดําเนินงานเพิม( ขึ 0น(ลดลง)
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งบกระแสเงินสด

2557

2556

2555

หนี 0สินหมุนเวียนอื(น

3,385

3,468

(2,202)

เงินสดรับจากกิจกรรมดําเนินงาน

85,108

53,233

(67,500)

2,599

4,294

6,056

-

(783)

-

จ่ายดอกเบี 0ย

(17,822)

(1,743)

-

จ่ายภาษี เงินได้

(10,811)

(5,057)

(5,330)

59,074

49,945

(66,774)

-

862

25,596

(23,622)

(92,401)

8,000

5,335

183,980

34,896

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื(อขายเพิ(มขึ 0น

-

(4,393)

12,597

เงินสดจ่ายเพื(อลงทุนในบริษัทร่วม

-

(4,000)

(16,000)

2,600

10,632

16,000

(169,392)

(281,080)

(79,853)

427

2,464

654

(23,295)

(3,069)

(11,508)

28

-

-

(207,919)

(187,005)

(9,618)

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจากสถาบั
0
นการเงินเพิ(มขึ 0น-สุทธิ

135,104

106,899

-

เงินสดจ่ายหนี 0สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

(42,860)

(3,880)

-

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

112,000

-

112,000

เงินสดจ่ายชําระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(43,252)

-

(43,252)

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

160,992

103,019

68,748

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิมขึน7 (ลดลง)สุทธิ

12,148

(34,041)

(76,392)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

12,309

46,350

122,742

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิน7 ปี

24,457

12,309

46,350

ดอกเบี 0ยรับ
จ่ายชําระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว( คราวลดลง
เงินฝากสถาบันการเงินที(ติดภาระคํ 0าประกันเพิ(มขึ 0น
เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนเผื(อขาย

เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ายเพื(อซื 0ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื(อซื 0อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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งบกระแสเงินสด

2557

2556

2555

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับกระแสเงินสดเพิมเติม
รายการที(ไม่ใช่เงินสด
เจ้ าหนี 0ซื 0อทรัพย์สนิ เพิ(มขึ 0น (ลดลง)
สินทรัพย์ที(เพิ(มขึ 0นจากหนี 0สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

ส่วนที( 3 หน้ า 80

(18,515)

8,580

17,760

96,659

74,975

-

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

14.

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจการให้ บริ การด้ านอินเทอร์ เน็ตมา
เป็ นระยะเวลายาวนานกว่า 20 ปี ด้ วยตระหนักว่าธุรกิจในทุกอุตสาหกรรมมีความจําเป็ นต้ องพึง( พาการ
ทํางานและการติดต่อสื(อสารโดยใช้ เครื อข่ายมากขึ 0นทุกวัน ดังนันการบริ
0
หารจัดการเครื อข่ายเพื(อให้ เกิด
เสถียรภาพและความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ จึงเป็ นภาระหน้ าที(อนั สําคัญที(บริ ษัทผู้ให้ บริ การด้ าน
อินเทอร์ เน็ตจําเป็ นต้ องคํานึงถึงเป็ นสิ(งสําคัญ
บริ ษัทได้ มีการออกแบบระบบเครื อข่ายที(มีประสิทธิภาพเพื(อทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การเกิดความพึงพอใจ
และมีความเชื(อมัน( ในการใช้ บริ การมากขึ 0น ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาความปลอดภัย ในขณะเดียวกันบริ ษัท
ยังมีการนําเสนอบริ การเสริ มและผลิตภัณฑ์ใหม่ควบคูไ่ ปกับบริ การหลักที(ได้ ให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ได้ แก่
INET-WebEx Meeting , INET-VDI, INET-Secure Drive เป็ นต้ น
ณ สิ 0นปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ เฉพาะกิจการเท่ากับ 532 ล้ านบาท เพิ(มขึ 0นร้ อยละ 39 เมื(อ
เปรี ยบเทียบกับปี 2556 โดยเติบโตจากรายได้ การให้ บริ การ Cloud ในอัตราเพิ(มขึ 0นร้ อยละ 54 และ IDC
เติบโตเพิ(มขึ 0นในอัตราร้ อยละ 13 จากการเร่งขยายและลงทุนในการพัฒนาระบบเครื อข่ายเพื(อเสริ ม
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าจึงทําให้ บริ ษัทมีการลงทุนที(เพิ(มขึ 0นในปี 2557 ส่งผล
ให้ บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การและต้ นทุนขายเฉพาะกิจการเท่ากับ 385 ล้ านบาท โดยเพิ(มขึ 0นร้ อยละ 36
เมื(อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตามบริ ษัทมีกําไรขันต้
0 นเฉพาะกิจการเพิ(มขึ 0นร้ อยละ 45 ส่วนค่าใช้ จ่าย
ในการขายและบริ หารของบริ ษัทเพิ(มขึ 0นคิดเป็ นร้ อยละ 5.3 เนื(องจากจํานวนพนักงานที(เพิ(มขึ 0นและต้ นทุน
ทางการเงินที(สงู ขึ 0นจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจ โดยสําหรับปี สิ 0นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีผลกําไร
สุทธิเฉพาะกิจการ 25.0 ล้ านบาท ซึง( เพิ(มขึ 0นคิดเป็ นร้ อยละ 106 ทําให้ บริ ษัทสามารถล้ างผลขาดทุนสะสม
จาก 55.4 ล้ านบาทในปี 2556 เหลือขาดทุนสะสม ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 30.36 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับรู้สว่ นแบ่งกําไรจากบริ ษัท เน็ตเบย์ จํากัด ซึง( เป็ นบริ ษัทร่ วม เป็ นจํานวน
ทังสิ
0 0น 4.8 ล้ านบาท และบันทึกรายได้ เงินปั นผลในงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวน 2.60 ล้ านบาท โดยใน
ระหว่างปี 2557 บริ ษัทร่วมดังกล่าวได้ มีการเสนอขายหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นที(มีรายชื(อปรากฎอยูใ่ นสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้น ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริ ษัทไม่ได้ ใช้ สิทธิซื 0อหุ้นดังกล่าว เป็ นผลให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัทในบริ ษัทร่วมดังกล่าวลดลงจากอัตราร้ อยละ 39.99 คงเหลือ อัตราร้ อยละ 24.99
บริ ษัทไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับปี 2557 เนื(องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมา โดย
รายการค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ ที(ปรากฏในงบการเงินสําหรับปี สิ 0นสุด 31 ธันวาคม 2557 เป็ นผลจากภาษี เงิน
ได้ รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชัว( คราว ซึง( บริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีฉบับที( 12 เรื( องภาษี
เงินได้
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แบบ 56-1 ประจําปี 2557

รายได้ จากการให้ บริการและการขาย
บริ ษัทมีรายได้ รวมจากการให้ บริ การสําหรับปี 2557 จํานวน 508 ล้ านบาทเพิ(มขึ 0นคิดเป็ นร้ อยละ
32 เมื(อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 โดยปั จจัยหลักเพิ(มขึ 0นจากรายได้ การให้ บริ การ Cloud ซึง( มีอตั ราการเติบโต
เพิ(มขึ 0นร้ อยละ 54 ส่วนรายได้ จากการให้ บริ การ IDC ก็ยงั คงเพิ(มขึ 0นโดยมีอตั ราการเติบโตร้ อยละ 13 ทังยั
0 ง
มีรายได้ จากงานโครงการซื 0อและติดตังอุ
0 ปกรณ์ (One time Service) เพิ(มขึ 0นด้ วยเช่นกัน
ต้ นทุนในการให้ บริการและต้ นทุนขาย
ในปี 2557 บริ ษัทมีต้นทุนการให้ บริ การและต้ นทุนขายรวมจํานวน 383 ล้ านบาท เพิ(มขึ 0นคิดเป็ น
ร้ อยละ 34 เมื(อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 เนื(องจากมีการรับรู้คา่ เสื(อมราคาเพิ(มขึ 0นและมีต้นทุนจากงาน
โครงการซื 0อและติดตังอุ
0 ปกรณ์ (One time Service) และต้ นทุนจากการขายสินค้ าที(เพิ(มสูงขึ 0น
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2557 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายในการขายและบริ หารเพิ(มขึ 0นจากปี 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 8.7
เนื(องจากจํานวนพนักงานที(เพิ(มขึ 0นและต้ นทุนทางการเงินที(สงู ขึ 0นจากการลงทุนพัฒนาธุรกิจเพื(อให้ เกิด
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ บริ การ
กําไร (ขาดทุน) สุทธิสาํ หรั บปี
สําหรั บงบการเงินเฉพาะกิจการ ในปี 2557 บริ ษัทสามารถทําผลกําไรได้ อย่างต่อเนื(องตังแต่
0
ไตรมาสที( 1/2557 โดยสําหรับปี สิ 0นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ 25.0 ล้ านบาท ซึง(
เพิ(มขึ 0นคิดเป็ นร้ อยละ 106 ทําให้ บริ ษัทสามารถล้ างผลขาดทุนสะสมจาก 55.4 ล้ านบาทในปี 2556
คงเหลือขาดทุนสะสม ณ วันที( 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 30.36 ล้ านบาท
สําหรั บงบการเงินรวม ในปี 2557 บริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 6.8 ล้ านบาท สาเหตุหลักมา
จากบริ ษัทได้ รับผลกระทบจากการรับรู้สว่ นแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมที(ตํ(ากว่าที(ประมาณการไว้
โดย ณ ไตรมาสที( 3/2557 บริ ษัทได้ รับส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเป็ นจํานวน 7.1 ล้ านบาท
แต่ ณ ไตรมาสที( 4/2557 บริ ษัทรับรู้ผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกล่าว เนื(องจากบริ ษัทร่วมมีคา่ ใช้ จา่ ยพิเศษ
เพิ(มขึ 0นที(เกี(ยวข้ องกับการเตรี ยมพร้ อมในการดําเนินการเป็ นบริ ษัทมหาชนต่อไปในปี 2558 ทําให้ สําหรับปี
สิ 0นสุดวันที( 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทได้ รับส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่วมเพียง 4.8 ล้ านบาทจึง
ส่งผลให้ สว่ นแบ่งกําไรในบริ ษัทร่วมในปี 2557 ตํ(ากว่าที(ได้ ประมาณการไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรั พย์
ณ สิ 0นปี 2557 บริ ษัทมีสินทรัพย์รวมทังสิ
0 0นจํานวน 1,055 ล้ านบาท เพิ(มขึ 0นจํานวน 220 ล้ านบาท
หรื อเพิ(มขึ 0นร้ อยละ 26 เมื(อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดการเปลี(ยนแปลงที(มีนยั สําคัญมีดงั นี 0
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ(มขึ 0นคิดเป็ นร้ อยละ 99 เนื(องจากมีการรับชําระหนี 0จากลูกหนี 0
มากขึ 0น
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ลูกหนี 0การค้ า ลดลงคิดเป็ นร้ อยละ 6 เนื(องจากบริ ษัทมีประสิทธิภาพในการบริ หารลูกหนี 0ดีขึ 0น โดยมี
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 0 6.45 เท่า และมีระยะเวลาเก็บหนี 0เฉลี(ย 57 วัน
บริ ษัทมีเงินฝากสถาบันการเงินที(ตดิ ภาระคํ 0าประกันจํานวน 119 ล้ านบาท เพิ(มขึ 0นจํานวน 23 ล้ าน
บาท โดยนําไปคํ 0าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือคํ 0าประกันผลงานที(ออกโดยธนาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิมีมลู ค่าเพิ(มขึ 0นรวมจํานวน
206 ล้ านบาท เกิดจากการปรับปรุงศูนย์ IDC ที(อาคารไทยซัมมิท และอาคารบางกอกไทย รวมทังซื
0 0อ
อุปกรณ์ Core network และ Software
หนิส7 ิน
ณ สิ 0นปี 2557 บริ ษัทมีหนี 0สินรวมจํานวน 592 ล้ านบาท คิดเป็ นหนี 0สินหมุนเวียนเป็ นร้ อยละ 79
และหนี 0สินไม่หมุนเวียนร้ อยละ 21 ของหนี 0สินรวม
บริ ษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั
0
นการเงินเพิ(มขึ 0นจากปี 2556 เนื(องจาก
การลงทุนเพื(อขยายและพัฒนาธุรกิจ โดยสินเชื(อดังกล่าวคํ 0าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที(ตดิ ภาระ
คํ 0าประกัน และมีหนี 0สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ(มขึ 0น เนื(องจากบริ ษัทมีการลงทุนซื 0ออุปกรณ์เครื อข่าย
เพื(อขยายการบริ การให้ กบั ลูกค้ า โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1-3 ปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ 0นปี 2557 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นจํานวน 463 ล้ านบาทประกอบด้ วยทุนที(ออกจําหน่ายและ
ชําระเต็มมูลค่าแล้ วจํานวน 250 ล้ านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจํานวน 272 ล้ านบาท สํารองตาม
กฎหมายจํานวน 25 ล้ านบาท และมีขาดทุนสะสมจํานวน 61 ล้ านบาท คิดเป็ นมูลค่าตามบัญชีห้ นุ ละ
1.85 บาท (มูลค่าที(ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)
งบกระแสเงินสด
ณ สิ 0นปี 2557 บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 24 ล้ านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับต้ นปี 12 ล้ านบาท
และมีกระแสเงินสดรับเพิ(มขึ 0นระหว่างปี อีก 12 ล้ านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงิน
สดจากกิจกรรมดําเนินงาน 59 ล้ านบาท เพิ(มขึ 0นจากปี 2556 คิดเป็ นอัตราส่วนร้ อยละ 18 ในขณะที(บริ ษัท
มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 208 ล้ านบาท โดยสาเหตุหลักเกิดจากการลงทุนซื 0ออุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพื(อพัฒนาระบบเครื อข่ายและเสถียรภาพการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในอนาคต ดังนันบริ
0 ษัท
จึงมีการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื(อการดําเนินงานและพัฒนาธุรกิจอีก 160 ล้ านบาท โดยกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมจัดหาเงินดังกล่าวคํ 0าประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที(ติดภาระคํ 0าประกัน
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อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

2557

2556

2555

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.28

0.44

2.58

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)

0.22

0.33

2.46

6.45

4.63

4.95

57.00

79.00

74.00

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)

0.86

1.18

2.61

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)

0.54

0.53

0.51

อัตราส่วนหนี 0สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.28

0.72

0.28

อัตราส่วนหนี 0สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)

0.56

0.42

0.22

อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%) 1/

N/A

N/A

N/A

22.17

24.85

23.55

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%)

2.65

-0.32

-4.75

อัตรากําไรสุทธิ (%)

-1.34

0.79

-0.39

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

1.88

0.70

-0.48

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-1.43

0.62

-0.25

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้น (บาท)

1.85

1.97

1.97

กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอ่ หุ้นสามัญ (บาท) 1/

-0.03

0.01

-0.01

N/A

N/A

N/A

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สนิ ทรัพย์ (Activity Ratios)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 0การค้ า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี 0เฉลีย( (วัน)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขันต้
0 น (%)

ข้ อมูลต่ อหุ้น

เงินปั นผลต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ : 1 คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย( ถ่วงนํ 0าหนักทีอ( อกจําหน่ายและได้ รับชําระแล้ วระหว่างงวด

จากตารางอัตราส่วนทางการเงินพบว่า ในปี 2557 บริ ษัทมีประสิทธิภาพในการเก็บหนี 0ที(ดีขึ 0น โดยดู
จากอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี 0การค้ าเพิ(มขึ 0นจาก 4.63 เท่า เป็ น 6.45 เท่า และระยะเวลาในการเก็บหนี 0
เฉลี(ยในปี 2557 เหลือเพียง 57 วัน จาก 79 วันในปี 2556 แต่ในขณะเดียวกันในปี 2557 อัตราส่วนสภาพ
คล่องของบริ ษัทลดลง และมีอตั ราหนี 0สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 สูงขึ 0น เนื(องจากบริ ษัทประกอบ
ธุรกิจด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจําเป็ นต้ องพัฒนาและขยายธุรกิจเพื(อตอบสนองต่อความ
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ต้ องการของผู้ใช้ บริ การที(เพิ(มสูงขึ 0นอย่างรวดเร็ ว ดังนันบริ
0 ษัทจึงมีการลงทุนโดยใช้ เงินทุนจากแหล่งเงินทุน
ระยะสันแทนแหล่
0
งเงินทุนระยะยาว โดยในปี 2558 บริ ษัทได้ ดําเนินการวางแผนในการจัดการแหล่งเงินทุน
ให้ สมั พันธ์กบั ระยะเวลาในการลงทุนแล้ ว ทังนี
0 0จากการลงทุนดังกล่าวทําให้ บริ ษัทได้ รับความเชื(อมัน( ในการ
ให้ บริ การจนเกิดเป็ นรายได้ ที(เพิ(มสูงขึ 0นถึงร้ อยละ 32 และมีอตั รากําไรจากการดําเนินงานเพิ(มสูงขึ 0นร้ อยละ
2.65 เมื(อเปรี ยบเทียบกับปี 2556
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ สอบทานข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ฉบับนี .แล้ ว ด้ วยความระมัดระวัง บริ ษัท
ขอรับรองว่า ข้ อมูลดังกล่าวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทําให้ ผ้ อู ื5นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้ อมูลที5ควรต้ อง
แจ้ งในสาระสําคัญ นอกจากนี . บริ ษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้ อมูลทางการเงินที5 สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี ได้ แสดงข้ อมูล
อย่างถูกต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญเกี5 ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการเปิ ดเผยข้ อมูลที5ดี เพื5อให้ แน่ใจว่าบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที5เป็ น
สาระสําคัญของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทังควบคุ
.
มดูแลให้ มีการปฏิบตั ติ ามระบบ
ดังกล่าว
(3) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบการควบคุมภายในที5ดี และควบคุมดูแลให้ มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที5 28 ตุลาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ5งครอบคลุมถึงข้ อบกพร่ องและการเปลี5ยนแปลงที5สําคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทังการกระทํ
.
าที5มิชอบที5อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อย
ในการนี . เพื5 อเป็ น หลักฐานว่าเอกสารทัง. หมดเป็ น เอกสารชุดเดี ยวกัน กับ ที5 บริ ษั ทได้ รับ รองความ
ถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิ น เป็ นผู้ลงลายมือชื5อกํ ากับเอกสารนี .ไว้ ทุกหน้ า
ด้ วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื5อของ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กํากับไว้ บริ ษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที5บริ ษัท
ได้ รับรองความถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่าวข้ างต้ น
ชื5อ
ศ.ดร.ไพรัช

ตําแหน่ง
ธัชยพงษ์

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิD
ผู้รับมอบอํานาจ
ชื5อ
นางมรกต

ลายมือชื5อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ตําแหน่ง

ลายมือชื5อ

กุลธรรมโยธิน กรรมการผู้จดั การ

หน้ า 86

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 1.1 ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํ นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557
ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริ หาร
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท

70

วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริษัมมหาชนจํากัด)

2. ดร.ทวีศกั ดิQ กออนันตกูล
• กรรมการ
• รองประธานกรรมการบริ หาร
• กรรมการบริ หารความเสี0ยง
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท
วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริษัมมหาชนจํากัด)

61

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาเอก
สาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยเคมบริ ดจ์ สหราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาเอก
สาขา Digital Communication
Imperial College of Science and Technology
มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2544 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
บริ ษัทอื$น

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริ หาร

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2551 – ปั จจุบนั

• ประธานกรรมการ

•

บมจ.เน็ตเบย์

2548 – ปั จจุบนั

• ที0ปรึกษาอาวุโส

•

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี

2544 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2553 – ปั จจุบนั

•

2552 - 2553

•

2550 – 2554

•

•

องค์ กรอื$น

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 87

-

•
•
•

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี0ยง
กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
ที0ปรึกษาคณะกรรมการกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
กรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี0ยง

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
•

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

องค์ กรอื$น

3. ดร.มนต์ชยั หนูสง
• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท
วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
26 กันยายน 2556

54

คุณวุฒิการศึกษา
• Docteur de L’Ecole Nationale Superieure des
Telecommucations (Infomatique et Reseaux)
(Telecom Paris, France) (ghih)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Financial Statement for Directors (FSD) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 88

-

2553 – ปั จจุบนั

•

ผู้อํานวยการ

2549 – 2553

•

รองผู้อํานวยการ

2556 – ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

•

กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ

บริ ษัทอื$น
ปั จจุบนั

•

2556 – ปั จจุบนั

•

2555
2554 – 2555

•

2552 – 2553

•

•

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
บริ การ
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ที0ปรึกษาอาวุโส
รักษาการรองกรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ที0ปรึกษาอาวุโส
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานบริ หารการลงทุน

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
• สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
•

•

บมจ.ทีโอที

•

บมจ.ทีโอที

บมจ.ทีโอที
• บมจ.ทีโอที
•

•

บมจ.ทีโอที

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

องค์ กรอื$น
ปั จจุบนั

4. นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร
• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท
วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
30 ตุลาคม 2556

59

คุณวุฒิการศึกษา
• MPCC และ MBA สหรัฐอเมริ กา
• ปริ ญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

-

-

2553 – ปั จจุบนั

กรรมการจัดทํามาตรฐานอาชีพและ
คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื0อสาร
• กรรมการบริ หาร

2556 – ปั จจุบนั

•

•

กรรมการ

•

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์กรมหาชน)

•

สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

•

บมจ.ทีโอที

•

บมจ.ทีโอที

บริ ษัทอื$น
ปั จจุบนั

2555 – ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 89

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานการเงินและบริ หาร
ทรัพย์สิน
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานการเงิน
•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิQ
• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท

53

วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
24 เมษายน 2552

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
• กรรมการ
• กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
บริ ษัท
วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
24 เมษายน 2552

42

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า University of Miami, U.S.A.
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

-

-

คุณวุฒิการศึกษา
• M.Engineering (Electrical – Communications)
Cornell University U.S.A.
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

•

กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของกรรมการผู้จดั การ

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานกลยุทธ์ องค์กร
• รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
สายงานธุรกิจโทรศัพท์

•

บมจ.กสท โทรคมนาคม

•

บมจ.กสท โทรคมนาคม

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

•

บมจ.กสท โทรคมนาคม

•

บมจ.กสท โทรคมนาคม

บริ ษัทอื$น
2556 - ปั จจุบนั
2552 – 2555

-

2552 – ปั จจุบนั
บริ ษัทอื$น

•

2556 – ปั จจุบนั

•

2552 – 2556

เอกสารแนบ 1 หน้ า 90

•

กรรมการ

ผู้จดั การฝ่ าย 10 ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื0อบริ หารองค์กร
• ผู้จดั การฝ่ าย 10 ฝ่ ายโครงข่าย
ระหว่างประเทศ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

7. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
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วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
27 เมษายน 2549

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis
Arizona State University, สหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2549 – ปั จจุบนั • กรรมการอิสระ
2552 – ปั จจุบนั • ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทจดทะเบียนอื$น

•

2556 – ปั จจุบนั

•

บมจ.สหยูเนี0ยน

•

บมจ.ไดเม็ท (สยาม)

•

บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป

•

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

มูลนิธิเพื0อการศึกษาแห่งประเทศไทย

2550 – ปั จจุบนั

กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัทอื$น
2548 – ปั จจุบนั

•

กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

องค์ กรอื$น
2549 – ปั จจุบนั
2551 - ปั จจุบนั

เอกสารแนบ 1 หน้ า 91

ศาสตราจารย์กิตติคณ
ุ หลักสูตร
เทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม
• ผู้จดั การโครงการ
•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/
8. นายอรัญ เพิ0มพิบลู ย์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภาพเป็ นบริษัมมหาชนจํากัด)

อายุ
(ปี )
70

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function
(MIA) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

-

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 92

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2548 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

ตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ
•

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
•

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริ หารความเสี0ยง
• กรรมการตรวจสอบ

60

วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
26 กุมภาพันธ์ 2552

10. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
• กรรมการ
• กรรมการบริ หาร
• กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียน
แปรสภาพเป็ นบริ ษัมมหาชนจํากัด)

67

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์ ) สาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตร์ ระหว่างประเทศ Marquette
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
• ปริ ญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชาเอก
Data Communication, University of Wisconsin,
Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ Audit
Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขา Computer and Information
Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริ กา

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

0.02

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2552 – ปั จจุบนั • กรรมการอิสระ
2554 – ปั จจุบนั • ประธานกรรมการบริ หารความเสี0ยง
2556 - ปั จจุบนั
• กรรมการตรวจสอบ
2552 – 2554
• กรรมการบริ หารความเสี0ยง
บริ ษัทจดทะเบียนอื$น

•

2551 – 2557

ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

•

บมจ.เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี0 จํากัด

•

กลุม่ บริ ษัท ACAP Advisory
Group

Chief Information Officer
• กรรมการบริ ษัท

•

2546 – 2557

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัทอื$น

-

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation
Program (DAP) จัดโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful Formulation &
Execution of Strategy (SFE) จัดโดยสมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

เอกสารแนบ 1 หน้ า 93

-

2545 – ปั จจุบนั
2553 - 2555

•

2544 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

•

กรรมการ
• กรรมการบริ หาร
• กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
บริ ษัทจดทะเบียนอื$น
2551 – ปั จจุบนั • ประธานกรรมการ
2555 - ปั จจุบนั
• ประธานกรรมการ

บจก.ไทยสมาร์ ทคาร์ ด
• บจก.ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
•

บมจ.ออฟฟิ ศเมท
• บมจ.เธียรสุรัตน์
•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/

อายุ
(ปี )

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

Success of Corperate Strategy (HMS) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
12 พฤษภาคม 2557

53

ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

บริ ษัทอื$น

• หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Measure the

11. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
2
ทธิQ
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขานิตศิ าสตร์ มหาบัณฑิต (“LLM”)
โรงเรี ยนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปิ ล, ฟิ ลลาเดเฟี ย
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา (Temple
University School of Law, at Philadelphia,
Pennsylvania, U.S.A.)
• เนติบณ
ั ฑิตไทย (Barrister - at - law)

-

เอกสารแนบ 1 หน้ า 94

-

2556 - ปั จจุบนั

•

ปั จจุบนั
ปั จจุบนั

• กรรมการอิสระ

ปั จจุบนั

กรรมการ

•

บมจ.เน็ตเบย์

• กรรมการสรรหาและกําหนด

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

กรรมการ
• กรรมการ

•

กรรมการผู้จดั การ
• กรรมการ

•

เลขานุการบริ ษัท
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

•

บจก.สํานักงานกฎหมายสยามซิตี 2
บจก.ฮานนา อินสทรูเม้ นทส์
(ประเทศไทย)
บจก.ชวลิต แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส
บจก.อาบาคัส ดิสทริ บวิ ชัน0 ซิสเต็มส์
(ประเทศไทย)
บมจ.สยามแม็คโคร
บจก.เอสซีแอล อินเตอร์ เนชัน0 แนล
บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์)
บจก.สํานักงานที0ปรึกษาภาษี เอสซีแอล
บจก.ทีจีเค กรุงเทพ (ไทยแลนด์)

•

บริ ษัทอื$น
2548 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

•

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

•

2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั

•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
• กรรมการ
• กรรมการบริ หาร
• กรรมการบริ หารความเสี0ยง
• กรรมการผู้จดั การ
• รักษาการเลขานุการบริ ษัท

อายุ
(ปี )
48

วันที0ได้ รับแต่งตังเป็
2 นกรรมการ :
23 เมษายน 2546

13. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
• รองกรรมการผู้จดั การ

40

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขา Computer Science University of
Missouri Columbia, U.S.A.
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Effective Minutes Taking (EMT) จัดโดยสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Company Secretary Program (CSP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

0.17

-

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

•

ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

•

กรรมการ
• ประธานกรรมการ

•

2556 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2554 – 2555

•

รองกรรมการผู้จดั การ
• ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ
• ผู้อํานวยการอาวุโส

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารความเสี0ยง
กรรมการผู้จดั การ
รักษาการเลขานุการบริ ษัท
รักษาการกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

2546 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2542 – 2556
บริ ษัทอื$น

บริ ษัทอื$น
ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2550 – 2554
2550 – 2554

เอกสารแนบ 1 หน้ า 95

ตําแหน่ ง

กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
ผู้อํานวยการฝ่ ายขายและการตลาด

•
•
•
•
•
•
•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บจก.ไทยดอทคอม
• บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชัน0

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
•
•
•
•
•

บจก.ไทยดอทคอม
บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชัน0
บมจ.เน็ตเบย์
บจก.วอลล์ เทคโนโลยี
บจก.วอลล์ เทคโนโลยี

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ชื$อ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันที$ได้ รับ
แต่ งตัง/
14. นายศักดิQนนท์ กังสัมฤทธิQ
• ผู้อํานวยการอาวุโส

อายุ
(ปี )
47

15. นายอรรถวุฒิ คําประดิษฐ์
• ผู้อํานวยการอาวุโส

44

16. นายปิ ยเรศ แซ่หลี
• ผู้อํานวยการอาวุโส

49

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท สาขาบริ หารจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาโท วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย
ประวัติการอบรม :
• ITIL V3. Expert
• CDCP : Certified Data Centre Professional
• CDFOM : Certified Data Centre Facilities
Operations
คุณวุฒิการศึกษา
• วุฒิบตั ร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม :
• TOI solaris by SUN Micro System
• ITIL foundation by Pink
• Informix/ Oracle Administor

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
สัดส่ วน
การถือหุ้น
ในบริ ษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

-

-

0.01

-

เอกสารแนบ 1.2 หน้ าที$ความรั บผิดชอบของเลขานุการบริษัท
(โปรดพิจารณารายละเอียดในหัวข้ อ 8.10 เลขานุการบริ ษัท)

เอกสารแนบ 1 หน้ า 96

-

-

ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2550 – 2554
ปั จจุบนั
2552 - 2556

•

ปั จจุบนั
2556 - 2557
2552 - 2556

•

•
•
•
•

ผู้อํานวยการอาวุโส
ผู้อํานวยการ
ที0ปรึกษาอาวุโส
ผู้อํานวยการอาวุโส
Services Management Director

ผู้อํานวยการอาวุโส
• ผู้อํานวยการ
• ผู้อํานวยการ

ชื$อหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

•
•
•
•
•

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
• บจก.จีเอเบิล
• บจก.จีเอเบิล
•

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

ข้ อมูลการดํารงตําแหน่ งของกรรมการและผู้บริ หารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที$ 31 ธันวาคม 2557

รายชื0อ

บมจ. อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร. ทวีศกั ดิQ กออนันตกูล
3. นายมนต์ชยั หนูสง
4. นางปรี ยา ด่านชัยวิจิตร
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิQ
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
7. ศ. กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ ฉาย
8. นายอรัญ เพิ0มพิบลู ย์
9. นายสหัส ตรี ทิพยบุตร
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
11. นางสาวนิโลบล ตังประสิ
2
ทธิQ
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
13. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์
14. นายศักดิQนนท์ กังสัมฤทธิQ
15. นายอรรถวุฒิ คําประดิษฐ์
16. นายปิ ยเรศ แซ่หลี
หมายเหตุ :

C = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ

C

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม
บจก. แมนดาลา
บจก. ไทย ดอท คอม บจก. เน็ตเบย์
คอมมูนิเคชัน0
C

D
D
D
D
D
D
D
D

D

D
D
D, MD

C

D

M

MD

D

M
M
M
MD = กรรมการผู้จดั การ
M = ผู้บริ หาร

เอกสารแนบ 1 หน้ า 97

D

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกียวกับกรรมการของบริษัทย่ อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
รายชื*อ

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชัน*

บจก. ไทย ดอท คอม

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

C

D

2. นายวัลล์ชยั เวชชีวะดํารงค์

MD

D

3. นายทรงศักดิ8 ทะนุบํารุงสาสน์

D

4. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

D

5. นายภัทร์ หอสิริ
C = ประธานกรรมการ

D
D

D = กรรมการ

MD = กรรมการผู้จดั การ

หมายเหตุ :
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) มีบริ ษัทย่อย 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชัน*
จํากัด และบริ ษัทไทย ดอท คอม จํากัด ซึง* ทังB 2 บริ ษัท มีรายได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของรายได้ รวมตามงบกําไร
ขาดทุนรวมของปี บญ
ั ชีลา่ สุด

เอกสารแนบ 2 หน้ า 98

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกียวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2557
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง2

อายุ
(ปี )

1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ,
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน

35

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• ปริ ญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
• ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
• อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี
• อมรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT
• โครงการดํารงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงาน
• หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีทป
ีM รับปรุงใหม่
• แบบประเมินตนเองเกีMยวกับมาตรการต่อต้ านการ
คอร์ รัปชันM
• แนวทางการประเมินระบบบัญชีการเงิน

ช่ วงเวลา
NOOO - ปั จจุบนั
NOOP - NOOQ

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

• ผู้จดั การ

• บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ

• ผู้ชว่ ยผู้จดั การ

• บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ

เอกสารแนบ 3 หน้ า 99

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557
ประสบการณ์ ทาํ งานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

ชือ-สกุล/ตําแหน่ ง/วันทีได้ รับ
แต่ งตัง2

2. นายยศไกร รุจิพงษ์ วาที
หัวหน้ างานกํากับดูแลการ
ปฏิบตั ิงาน

อายุ
(ปี )
37

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
• นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิต สํานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา สมัยทีM 54

หน้ าทีความรั บผิดชอบ

ช่ วงเวลา

เป็ นศูนย์กลางการกํากับดูแลการ
2556 - ปั จจุบนั
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทให้ เป็ นไปตาม 2555 - 2556
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
2550 - 2555
นโยบาย และข้ อกําหนดของ
หน่วยงานทีMเกีMยวข้ อง

เอกสารแนบ 3 หน้ า 100

ตําแหน่ ง

ชือหน่ วยงาน/บริ ษัท/ประเภทธุรกิจ

• ผู้จดั การ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• รองผู้จดั การ

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

• นิติกรอาวุโส

• บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกียวกับรายการประเมินราคาทรั พย์ สิน
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) ไม่ได้ มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2557

เอกสารแนบ 4 หน้ า 101

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 5 อืน ๆ
ไม่มี

เอกสารแนบ 5 หน้ า 102

แบบ 56-1 ประจําปี 2557

