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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำน
ไอซีทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ ท่ีต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขนัทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมตัง้แต่บริกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ 
กำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและมำตรฐำนใน
ระดบัสำกลไปจนถึงกำรน ำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solution (Cloud Solution Provider) 
เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลส ำหรับธุรกิจ 
 บริษัทได้ก่อตัง้มำตัง้แต่วันท่ี 1 มีนำคม 2538 ในช่ือของ ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทัง่เม่ือวนัท่ี 
14 พฤษภำคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด ำเนินกำรจดัตัง้เป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเม่ือ
วันท่ี 13 พฤษภำคม 2540 โดยมีทุนช ำระแล้วเท่ำกับ 16 ล้ำนบำท มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัท
ได้รับอนุมตัิจำกกำรส่ือสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนัน้) เม่ือวนัท่ี 9 ตลุำคม 2540 ให้ด ำเนินกำรเป็นผู้
ให้บริกำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแก่ลกูค้ำประเภทนิติบคุคลหรือองค์กรและประเภทบคุคลโดยไมมี่กำรสิน้สดุ
ของอำยุกำรได้สิทธิด ำเนินกำรดงักล่ำว ต่อมำในวันท่ี 28 สิงหำคม 2544 บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัท
มหำชนและเพิ่มทนุจดทะเบียนตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ำท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรัพย์ตัง้แต่วันท่ี 
14 พฤศจิกำยน 2544 เป็นต้นมำ ปัจจบุนับริษัทมีทนุจดทะเบียนเรียกช ำระแล้ว 250,020,790 บำท โดยมี
จ ำนวนหุ้นทัง้สิน้ 333,333,333 หุ้น มลูคำ่ท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท โดยสดัสว่นกำรถือหุ้น คือ  

 พนกังำนและผู้ลงทนุทัว่ไปถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 51 
 ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำต ิถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 17 
 บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 16 
 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 16 

 บริษัทให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้
1. บริกำร Cloud Solutions 
2. บริกำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet access)  
3. บริกำร Co-Location 
4. บริกำร EDC Network Pool 
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1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

 เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไอซีที ชัน้น ำ มีควำมนำ่เช่ือถือ มีคณุภำพในระดบั 
มำตรฐำนสำกล 

ภารกิจ (Mission) 
 มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัแก่ลกูค้ำโดยกำรน ำเสนอบริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนท่ี

มีควำมปลอดภยัและมีคณุภำพในระดบัมำตรฐำนสำกล สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทำง
ธุรกิจ ด้วยรำคำเป็นธรรม 

 ด ำเนินธุรกิจท่ีสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนท่ีดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เตบิโตตอ่เน่ืองอย่ำงยัง่ยืน  
 เป็นสมำชิกท่ีดีของสงัคม ใส่ใจตอ่สิ่งแวดล้อม 

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

เทคโนโลยีสำรสนเทศเปล่ียนมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ำย
ของบริษัทเพ่ือสร้ำงควำมมัน่คงท่ียัง่ยืนบนคณุคำ่หลกั 4 ประกำร ดงันี ้

1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟังควำมคิดทกุควำมคิดเพ่ือพฒันำทำงออกท่ีดีขึน้
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึน้ นวตักรรมมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำรสร้ำง
สินค้ำหรือบริกำรท่ีดีขึน้ แต่ยังรวมไปถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจจนอยู่ในระดบัท่ี  
นำ่พอใจอีกด้วย นวตักรรมเป็นหน้ำท่ีของบคุลำกรของบริษัททกุคน 

2. ความเป็นกลาง (Neutral) เรำเช่ือว่ำบริษัทสำมำรถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องทัง้ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ พนกังำน พนัธมิตร คูค้่ำและสงัคมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำมท่ีสุด
ท่ีจะประสำนประโยชน์ระหวำ่งผู้ มีสว่นเก่ียวข้องทกุด้ำน 

3. ความกระตือรือร้น (Energetic) เรำใช้ประโยชน์สงูสดุจำกควำมหลำกหลำยทำงประสบกำรณ์
ของบุคลำกร กิจกำรของบริษัทประสบควำมส ำเร็จโดยกำรส่ือสำร แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น 
กำรท ำงำนทัง้ร่วมกนัและกบัลกูค้ำ มีควำมต่ืนตวัตอ่ควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ เพ่ือตอบสนองกบั
ลูกค้ำทัง้ภำยในและภำยนอกด้วยควำมรู้สึกกระตือรือร้น ท ำงำนตรงตำมเวลำท่ีก ำหนดอย่ำง
ตอ่เน่ืองและท ำให้มัน่ใจว่ำ กำรด ำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็จอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือท่ีจะตอบสนอง
ควำมต้องกำรของลกูค้ำของเรำในปัจจบุนัและในอนำคต 

4. ความซ่ือสัตย์เช่ือถือได้และการยึดม่ันในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริษัท
ปฏิบตัิตนอย่ำงมืออำชีพท่ีมีควำมซ่ือสตัย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเช่ือถือได้ตลอดเวลำใน
ทุกกรณี บริษัทจะไม่เก่ียวข้องกับควำมไม่ถูกต้อง เรำเช่ือว่ำกำรท ำธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำก็
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สำมำรถน ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ บริษัทปฏิบตัิตอ่คู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรม
ตำมหลกัของกำรแขง่ขนัเสรีซึง่จะน ำประโยชน์สูผู่้บริโภค 

กลยุทธ์ 
1. รักษำควำมเช่ือมัน่และควำมสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรและลกูค้ำ 
2. มีควำมเป็นกลำงกบัทกุ Network Providers  
3. เป็นพนัธมิตรกบัผู้พฒันำในประเทศและเจ้ำของผลิตภณัฑ์ตำ่งประเทศ เพ่ือสร้ำงเป็น Value 

Added Services on Cloud ไปน ำเสนอลกูค้ำ 
4. ปรับปรุงมำตรฐำนเร่ือง cloud security ตอ่ไปจนถึงขัน้สงูสดุ (ISO27001, CSA STAR 1, 

STAR2, STAR3) 

1.2 การเปล่ียนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
ปี 2558 
เดือนมีนำคม บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริกำร Cloud จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน หรือ BOI ท ำให้ได้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในกำรน ำเข้ำอุปกรณ์จำก
ตำ่งประเทศ และได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลในสว่นบริกำร Cloud เป็นระยะเวลำ 8 ปี ซึง่จะสง่ผล
ให้บริษัททลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกอุปกรณ์และสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เพิ่มมำกขึน้ และในเดือน
เดียวกนันีท้ำงบริษัทได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้ำนระบบบริหำรจดักำรสำรสนเทศ 
ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions ศนูย์ปฎิบตัิกำรข้อมลู INET (IDC) และได้เพิ่มขอบเขตกำรให้บริกำร 
Enterprise Network Connectivity ท่ีมีคณุภำพทัง้อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์  

เดือนกรกฎำคมได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนระบบบริหำรจดักำรควำม
มัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions และศนูย์ปฎิบตักิำรข้อมลู INET (IDC) ทัง้
อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ 

เ ดือนสิ งหำคมไ ด้ รับกำร รับรองมำตรฐำน  Cloud Security Alliance – Security, Trust & 
Assurance Registry (CSA-STAR) ด้ำนกระบวนกำรจัดกำรทำงด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ส ำหรับ 
ผู้ ให้บริกำร Cloud Service Provider ซึ่งถือว่ำเป็นเคร่ืองหมำยยืนยันควำมพร้อมของบริษัทและเพิ่ม
ศกัยภำพในกำรให้บริกำรของบริษัทในกำรก้ำวขึน้สูผู่้ ให้บริกำร Cloud Service Provider อยำ่งเตม็รูปแบบ 
และนบัเป็นผู้ให้บริกำร Cloud Solutions รำยแรกของประเทศท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CSA-STAR นี ้

เดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc ในกำรให้บริกำรอีเมล์ออนคลำวด์ใน
รูปแบบ Email as a Service โดยใช้แพลตฟอร์มชัน้น ำของโลกในนำม Zimbra เพ่ือให้บริกำรอีเมล์
ภำยในประเทศท่ีมีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภยัสงูส ำหรับลกูค้ำภำครัฐและภำคเอกชน 

เดือนธันวำคม ท่ีประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น มีมติอนมุตัิกำรลงทนุสร้ำงศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมลูไอเน็ต 3 
(INET-IDC3) มลูคำ่ 750 ล้ำนบำท โดยคำดวำ่จะแล้วเสร็จต้นปี 2560 
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ปี 2557 
 บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรให้บริกำร  

Cloud Solution ด้วยกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นบนระบบคลำวด์เพ่ือองค์กรของบริษัทเน็ตแอพฯ
เพ่ือให้ลูกค้ำได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยบริษัทเน็ตแอพฯได้สร้ำงสรรค์ระบบกำรบริหำรจัดเก็บข้อมูลและ
โซลูชั่นเพ่ือให้ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถจัดเก็บและป้องกันข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยทีมงำน
ผู้ เช่ียวชำญซึง่ผำ่นกำรอบรมอย่ำงเคร่งครัด  

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำร  Cloud Service ช่ือ  Cloud Master Service 
Provider Certification (CMSP)  จำกบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จ ำกัด  มีระยะเวลำกำรรับรอง 1 ปี นบัตัง้แต่
วันท่ี 19 ธันวำคม 2557 ถึงวันท่ี 18 ธันวำคม 2558  ด้วยใบรับรองดงักล่ำวของบริษัทซิสโก้ฯ คือเคร่ือง
ยืนยนัถึงควำมสำมำรถของบริษัทในกำรจ ำหน่ำย น ำเสนอบริกำรคลำวด์และบริกำรเอำต์ซอร์ส เพ่ือน ำ
สินค้ำบริกำรใหม่ๆออกสู่ตลำดและรับรองด้วยประสบกำรณ์ควำมเป็นผู้ เช่ียวชำญในธุรกิจคลำวด์ รวมถึงมี
กำรลงทนุพฒันำนวตักรรมเทคโนโลยีอย่ำงตอ่เน่ืองเพ่ือผลประโยชน์สงูสดุของลกูค้ำ อีกทัง้ช่วยสร้ำงควำม
เช่ือมัน่ด้วยบริกำรท่ีมีคณุภำพมำตรฐำนระดบัสำกล สง่ผลให้บริษัทสำมำรถขยำยฐำนตลำดของลกูค้ำและ
มีรำยได้เพิ่มมำกขึน้ 

 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ำนกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศและกำร
ให้บริกำรด้ำนคลำวด์ ทัง้ท่ีอำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็นรำยแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเคร่ืองรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรคลำวด์ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะ
ได้รับบริกำรท่ีดีและมีคณุภำพ 

 นอกจำกนี ้ในปี 2557 บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต
แบบท่ีหนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคม
ของผู้ ให้บริกำรอ่ืนๆ) ตัง้แต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2557 และจะสิน้สุดกำรอนุญำตในวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2562 
ซึง่สำมำรถตอ่อำยใุบอนญุำตได้ครำวละ 5 ปี  

ปี 2556 
บริษัทได้ด ำเนินกำรปรับปรุงศนูย์ INET IDC ท่ีอำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์เสร็จเรียบร้อยและเปิดใช้

บริกำรแล้ว โดยใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยปลอดฝุ่ นและประหยัดพลังงำน (clean and green) ตำมมำตรฐำน  
ISO 14644 และระบบควบคุมควำมปลอดภัยภำยในแบบ Centerline Management ท่ีแสดงผลในรูป  
3 มิติ รวมถึงมำตรฐำนสำกลด้ำนกำรปฏิบตัิกำรตำมหลกัแผนกำรให้บริกำรธุรกิจอย่ำงตอ่เน่ือง (Business 
Continuity Planning : BCP) ด้วยควำมร่วมมือจำกผู้ น ำ IT ด้ำน Network จำก บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ 
จ ำกัด และด้ำนโครงสร้ำงพืน้ฐำน จำก บริษัท ฮิวเลตต์ - แพคกำร์ด (ประเทศไทย) เพ่ือให้มั่นใจว่ำกำร
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ให้บริกำรของบริษัทอยู่บนศนูย์ข้อมลูท่ีทนัสมยั ได้มำตรฐำน มีระบบส ำรองข้อมลูซึ่งกันและกนัด้วยระบบ
เครือขำ่ยท่ีเข้มแข็ง สำมำรถให้บริกำรได้อยำ่งตอ่เน่ืองโดยไมห่ยดุชะงกั 

บริษัทได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน  ISO/IEC 
27001 : 2005 ส ำหรับกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ต ท่ีอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์และอำคำรไทย
ซมัมิท ทำวเวอร์  

ศนูย์ข้อมลูอินเทอร์เน็ตท่ีอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ ได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำน
ควำมมัน่คงปลอดภยัตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 : 2005 บริกำรคลำวด์เป็นรำยแรกของประเทศไทย  

นอกจำกนี ้บริษัทได้ปรับเปล่ียนโครงสร้ำงของบริษัทเพ่ือเพิ่มประสิทธิภำพและลดค่ำใช้จ่ำย โดย
ด ำเนินกำรปิดสำขำในตำ่งจงัหวดัลงทัง้หมด 7 สำขำ เม่ือกลำงปี 2556 

ในด้ำนควำมร่วมมือกบัพนัธมิตร บริษัทร่วมมือกบับริษัท ทรำนแซคชัน่ เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ำกดั 
ผู้ ให้บริกำรเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตระดับโลกท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว ให้บริกำรเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบตัรเครดิต (EDC network pool) ส่งผลให้ลูกค้ำธนำคำร
ของบริษัทได้ใช้บริกำรเครือข่ำยช ำระเงินผ่ำนบตัรเครดิตท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS ทนัที ด้วย
ควำมร่วมมือดงักล่ำว ท ำให้บริษัทได้รับควำมไว้วำงใจจำกบริษัท อเมริกนั เอ็กซ์เพรส (AMEX) ผู้ ให้บริกำร
ช ำระเงินผ่ำนบตัรเครดิตอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ครอบคลุมทัว่โลก  ท่ีเลือกใช้บริกำรระบบเครือข่ำยช ำระเงิน
ผำ่นบตัรเครดติของบริษัทในประเทศไทย  

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกจิ 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทเป็นผู้ ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ ท่ีต้องกำรน ำ

ไอซีทีมำเป็นเคร่ืองมือเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุม
ตัง้แต่บริกำรเช่ือมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำรให้บริกำรศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมลูพร้อมอุปกรณ์
ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ ท่ีต้องกำรบริกำรท่ีมีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดบัสำกลไปจนถึงกำรน ำเสนอระบบ
ไอซีทีแบบ Cloud Computing เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลส ำหรับธุรกิจ บริษัท
แบง่กลุม่ธุรกิจออกเป็น 4 ลกัษณะ ดงันี ้
1) บริการ Cloud Solutions  

Cloud Solutions เป็นบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ร่วมกนัผำ่นเครือขำ่ยอินเทอร์เน็ตภำยใต้
มำตรฐำนควำมปลอดภยัท่ีปฏิบตัิสอดคล้องกบัมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบง่เป็น 
3 ประเภท ดงันี ้ 

 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นกำรให้บริกำรกำรใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไอที เช่น 
Server, Storage ชว่ยให้ผู้ใช้บริกำรประหยดักำรลงทนุทำงด้ำน IT และบริหำรรำยได้ให้สมัพนัธ์
กบัรำยจำ่ย 

 Platform as Service (PaaS) เป็นบริกำรท่ีให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำ Application มำท ำงำนอยู่
บนระบบนี ้โดยจะช่วยให้ผู้ ใช้บริกำร ใช้งำนได้โดยไม่ต้องลงทุนทำงด้ำน Hardware และ 
Software  

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

บริษัทให้บริกำรระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสำธำรณะ (Public Cloud) มำเป็นเวลำกว่ำ  
4 ปี โดยได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมัน่คงปลอดภยัตำมมำตรฐำน  ISO/IEC 27001 : 
2005 ส ำหรับกำรให้บริกำรศนูย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ท่ีอำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย 
ทำวเวอร์  มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน  ISO/IEC 27001:2005 ด้ำนกำรให้บริกำร 
Cloud Solutions และได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ำนกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศ และ
กำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ทัง้ท่ีอำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็น
รำยแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรรับประกนัคณุภำพและมำตรฐำนของกำรให้บริกำร Cloud Solutions 
ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรท่ีดีและมีคุณภำพ  อีกทัง้ยังได้กำรรับรองมำตรฐำน Cloud Security 
Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็นรำยแรกของประเทศไทย ซึ่ง CSA-
STAR เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับระบบ Cloud Solutions โดยเฉพำะ ซึ่งถือเป็น
เคร่ืองหมำยยืนยนัควำมพร้อมของบริษัทและศกัยภำพของกำรให้บริกำร ซึ่งมีองค์กรขนำดใหญ่ให้ควำม
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ไว้วำงใจและใช้บริกำรหลำยแหง่และมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพิ่มขึน้ รวมทัง้บริษัทได้เปิดโอกำสให้องค์กรท่ี
มีควำมสนใจใช้บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำน 

ในปี 2558 บริษัทได้ รับสิทธิประโยชน์กำรลงทุนบริกำร Cloud Solutions จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสง่เสริมกำรลงทนุ (BOI) ท ำให้สำมำรถยกเว้นภำษีเงินได้นิติบคุคลในสว่นของบริกำร Cloud 
Solutions เป็นเวลำ 8 ปีซึ่งจะส่งผลในปี 2559 นอกจำกนีบ้ริษัทยังมีกำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ บนระบบ 
Cloud เพ่ือให้ลูกค้ำเลือกใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสมตำมประเภทธุรกิจ เช่น พัฒนำ Local Microsoft 
Azure service, HP Cloud, Email on Cloud และ VDI  เป็นต้น 
2) บริการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 

 บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตส ำหรับธุรกิจด้วยควำมเร็วท่ีหลำกหลำย 
มีพืน้ท่ีให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ท ำให้ผู้ ใช้บริกำรสำมำรถเช่ือมต่อเข้ำสู่
เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตได้ทัว่ประเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตนีส้ำมำรถเช่ือมต่อได้ผ่ำนทุกช่องทำง
ส่ือสำร ได้แก่ เช่ือมผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ สำยวงจรเช่ำ (Leased Line) 
โครงข่ำย MetroLAN ท่ี เ ช่ือมโยงเครือข่ำยภำยในส ำนักงำนบนอำคำรชัน้น ำใจกลำง
กรุงเทพมหำนคร ด้วยควำมเร็วตัง้แต่ 10 Mbps บนโครงข่ำย Fiber Optic ขนำด 10 Gbps 
บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพและเสถียรภำพสูง มีกำรบริหำร Bandwidth ให้
เหมำะสมกบัควำมต้องกำรของลกูค้ำ สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนแบบ Real Time ได้
ตลอดเวลำ พร้อมเจ้ำหน้ำท่ีท่ีปรึกษำด้ำนเทคนิค ตลอด 24 ชัว่โมงทกุวนั ส่งผลให้บริกำรได้รับ
กำรยอมรับและเลือกใช้งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของประเทศหลำยองค์กร 

3) บริการ Co-Location 
INET IDC เป็นศนูย์กลำงกำรให้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กรธุรกิจตำ่งๆ ท่ีต้องกำรน ำเสนอ

ข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet/Intranet ทัง้ท่ีเป็นเครือข่ำยสำธำรณะ (Public Network) และเครือข่ำยส่วน
บคุคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบตำ่งๆ เชน่  

 Co-Location : บริกำรแบบรับฝำกเซิร์ฟเวอร์ ส ำหรับองค์กรท่ีต้องกำรควำมปลอดภัยและมี
เสถียรภำพโดยน ำเคร่ืองท่ีมีอยูแ่ล้วมำฝำกในพืน้ท่ีท่ีจดัไว้ 

 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์ส ำรอง ข้อมูล เ พ่ือกำร
บริหำรจดักำรฐำนข้อมลูอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภยั ด้วยพืน้ท่ีกำรท ำงำนส ำรองพร้อม
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก และรองรับกำรท ำงำนของพนักงำนในทุก
สถำนกำรณ์ฉกุเฉิน เชน่วิกฤตน ำ้ทว่ม วิกฤตกำรเมือง 

 ศนูย์ IDC ของบริษัททัง้ 2 แห่ง คือ ท่ีอำคำรไทยซมัมิททำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ มี
กำรส ำรองระบบเครือข่ำยกันระหว่ำงกันอย่ำงสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet 
Ring ขนำด 10 Gbps จ ำนวน 2 เส้นทำง พร้อมกับระบบรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล และมี
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บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชัว่โมง ส ำหรับกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำองค์กรชัน้น ำของประเทศ
ตัง้แต่บริษัทหลกัทรัพย์ท่ีท ำธุรกรรมซือ้ขำยหลกัทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ ให้บริกำรเว็บไซต์ท่ีมีผู้ เข้ำ
เย่ียมชมจ ำนวนมำก รวมถึงลกูค้ำผู้ใช้บริกำรจำกตำ่งประเทศท่ีต้องกำรเผยแพร่ข้อมลูตอ่ผู้ใช้ในประเทศไทย 
4) บริการ EDC Network Pool 

เป็นศูนย์กลำงระบบเครือข่ำยเคร่ืองรับช ำระเงินผ่ำนบตัรเครดิตท่ีเช่ือมต่อธนำคำรกับร้ำนค้ำผ่ำน
โครงขำ่ยโทรคมนำคมหลำยรูปแบบ อำท ิโทรศพัท์พืน้ฐำน โทรศพัท์เคล่ือนท่ี และอินเทอร์เน็ตท ำให้สำมำรถท ำ
ธุรกรรมผำ่นบตัรเครดิตได้อยำ่งปลอดภยั คล่องตวัในทกุพืน้ท่ีทัว่ไทย ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบั
บริษัท ทรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จ ำกัด (TNS) ผู้ น ำด้ำนกำรให้บริกำรกำรช ำระเงินระดับโลก 
ให้บริกำร EDC Network Pool เพ่ือพัฒนำมำตรฐำนกำรให้บริกำรให้รองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จำก
องค์กรกำรเงินระดบัสำกลท่ีก ำหนดกฎเกณฑ์มำตรฐำน PCI DSS ให้ทกุองค์กรท่ีเก็บรักษำ ประมวลผล หรือ
ส่งต่อข้อมูลของผู้ ถือบตัรอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรดแูลเครือข่ำยและสร้ำงสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพท่ีมั่นคง
ปลอดภัย เพ่ือปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ ถือบัตร รวมถึงมีระบบส ำรองข้อมูล (Backup Switching) ท่ีมี
เสถียรภำพและควำมมัน่คงสำมำรถท ำงำนแทนระบบหลกัได้ทนัทีตลอด 24 ชัว่โมง 
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 

รายละเอียดของรายได้ 

งบการเงนิรวม 1 งบการเงนิรวม 1 งบการเงนิรวม 1 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บริกำร Cloud Solutions 242.68 39 143.62 28 93.18 24 
บริกำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต 129.67 21 117.11 23 98.42 25 
(Internet Access )           
บริกำร Co-Location 120.85 19 113.54 22 100.43 26 
บริกำร EDC Network Pool 22.84 4 22.16 4 20.97 5 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ 2 93.93 15 95.80 19 65.91 17 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินกำร 609.96 98 492.23 97 378.90 98 
รำยได้อื่น 3 14.08 2 16.01 3 7.68 2 
รำยได้รวม 624.04 100 508.24 100 386.59 100 
สว่นแบง่ผลก ำไรในบริษัทร่วม 4 16.31 7.24 4.84 2.61 6.4 4.20 

หมำยเหต ุ: 
1 งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และของบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั 
2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ ได้แก่ รำยได้บริกำร Software Services และรำยได้จำกกำรขำยอปุกรณ์คอมพวิเตอร์

หรืออปุกรณ์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
3 รำยได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับ และรำยได้อื่น 
4 บริษัทรับรู้สว่นได้เสยีในผลก ำไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จำกกำรลงทนุในหุ้นสำมญัร้อยละ 40 ของทนุ 

จดทะเบยีนของบมจ. เน็ตเบย์ ในปี 2555-2556 และร้อยละ 25 ในปี 2557-2558 
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สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 ในปี 2557 บริษัทได้รับอนญุำตจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ 
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง คือ 
เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ ให้บริกำร
อ่ืนๆ) ตัง้แต่วนัท่ี 7 กรกฎำคม 2557 และจะสิน้สุดกำรอนุญำตในวนัท่ี 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่งสำมำรถต่อ
อำยใุบอนญุำตได้ครำวละ 5 ปี 

สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน จ ากัด 
 บริษัท แมนดำลำ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแหง่ชำต ิ(กสทช.) ให้เป็นผู้ รับใบอนญุำตกำร 
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบท่ีหนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำน
โครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ ให้บริกำรอ่ืนๆ) ได้รับใบอนญุำตตัง้แตว่นัท่ี 16 กมุภำพนัธ์ 2549 ปัจจบุนัได้รับ
กำรตอ่อำยจุนถึงวนัท่ี 15 กมุภำพนัธ์ 2562 ซึง่สำมำรถตอ่อำยใุบอนญุำตได้ครำวละ 5 ปี  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ก.) การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 

บริษัทได้เปล่ียนทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจจำกกำรให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตมำมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรในลกัษณะโครงสร้ำงพืน้ฐำน IaaS (Infrastructure as a Service) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือส ำคญัด้ำน
ไอซีทีท่ีธุรกิจไทยสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทำงธุรกิจและบริหำรจดักำร
ต้นทนุได้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ เป็นกำรเตรียมตวัก้ำวเข้ำสู่สงัคมเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ได้
อย่ำงมั่นใจ เร่ิมต้นจำกบริกำร Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ท่ีได้มำตรฐำนระดับสำกล มีควำม
ปลอดภัยสูง ตัง้อยู่ในประเทศไทย จะเป็นบริกำรหลกัท่ีบริษัทมีควำมมุ่งมัน่จะน ำเสนอเป็นทำงเลือกใหม่
ขององค์กรตำ่งๆ 

เพ่ือสร้ำงควำมเช่ือมัน่ บริษัทเสนอให้บริษัท องค์กรท่ีสนใจมำเร่ิมต้นด้วยกำรทดสอบระบบก่อนใช้
บริกำร ซึง่ได้รับผลตอบรับดีมำก สง่ผลให้มีลกูค้ำรำยใหมเ่ข้ำมำทดสอบและใช้บริกำรเพิ่มขึน้อย่ำงตอ่เน่ือง 
และสำมำรถน ำเสนอบริกำรเพิ่มเติมส ำหรับลูกค้ำท่ีใช้บริกำรอยู่แล้วได้ด้วย ทิศทำงธุรกิจของบริษัท
สอดคล้องกบัแนวโน้มกำรใช้งำนของ Cloud Solutions ทัว่โลก ท่ีมีกำรเตบิโตอยำ่งรวดเร็ว โดย Gartner ได้
คำดกำรณ์ไว้วำ่ IaaS จะมีกำรเตบิโต 29% ปีตอ่ปี ตัง้แตปี่ 2014 - 2019 
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บริษัทท ำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมและกำรแขง่ขนัท่ีมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร
ทัง้ภำยในและภำยนอก และได้ก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลกัเพ่ือรับมือกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขนั ท่ีมีกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว น ำไปสูก่ำรบรรลเุปำ้หมำยในกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยทุธ์ท่ีใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยได้ 
1. เน้นกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยเฉพำะ Server, Storage ในกลุ่มลูกค้ำรำยใหญ่ท่ีให้
ควำมส ำคญักบัคณุภำพกำรให้บริกำร เชน่ กลุม่สถำบนักำรเงิน กลุม่บริษัทไทย เป็นต้น 

2. เพิ่มทำงเลือกให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนของลกูค้ำมำกขึน้ เชน่ พฒันำ Local Microsoft Azure 
Service , HP Cloud ,Email on Cloud , VDI เป็นต้น  

3. ร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller เพ่ือ
ขยำยฐำนลกูค้ำและบริกำรโดยมุง่เน้นลกูค้ำเอกชน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลกูค้ำของบริษัทประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน บริษัทเน้นลกูค้ำท่ีมีโอกำสขยำยบริกำร

เพิ่มขึน้ในสว่น Cloud Solutions และเสริมด้วยบริกำรตำ่งๆ เพ่ือตอบสนองกำรท ำธุรกิจของลกูค้ำ 

1. ลูกค้ำองค์กรท่ีต้องกำรลดต้นทุนทำงด้ำน IT Infrastructure พร้อมเพิ่มประสิทธิภำพ และมอง
หำนวัตกรรมใหม่ เพ่ือช่วยให้องค์กรมีควำมคล่องตัว รวดเร็วและต้องกำรบริกำรท่ีได้รับ
มำตรฐำน  

2. องค์กรท่ีต้องกำรควบคมุต้นทนุให้สมัพนัธ์กับรำยได้ ต้องกำรใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตและ Cloud 
Solutions โดยเน้นบริกำรท่ีได้ SLA นำ่เช่ือถือ เสถียรภำพ และคลอ่งตวั 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
บริษัทท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง น ำเสนอบริกำรไปยงักลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เพ่ือให้

มัน่ใจว่ำสินค้ำและบริกำรของบริษัทสำมำรถช่วยลูกค้ำท ำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำกำรขำยผ่ำน
พนักงำนขำยของบริษัท อีกทัง้ยังร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยใช้ Model 
Cloud Reseller เพ่ือขยำยฐำนลกูค้ำและบริกำรโดยมุง่เน้นลกูค้ำเอกชน 

ข.) สภาพการแข่งขัน 
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา 
จำกสภำพเศรษฐกิจและรูปแบบควำมต้องกำรของผู้ บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงของโลก  ส่งผลต่อ

อตุสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรอย่ำงตอ่เน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยตวัและควำม
ต้องกำรสินค้ำประเภทอุปกรณ์พกพำในกลุ่มสมำร์ทดีไวซ์  (Smart Devices) รูปแบบกำรให้บริกำรด้ำน 
ไอซีทีท่ีเปล่ียนแปลงไป และกำรปรับตวัทัง้จำกฝ่ังผู้ประกอบกำร Social Media for Business หรือ SMB  
ผู้ ให้บริกำรด้ำนสำรสนเทศ รวมถึงผู้บริโภคทัง้ระดบัองค์กรและรำยย่อยในด้ำนกำรเลือกซือ้สินค้ำและ
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บริกำรเหล่ำนี  ้จึงก่อให้เกิดกระแสควำมต้องกำรในกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์ส่ือสำรท่ีพกพำได้สะดวก 
(Mobility)  ควบรวมกับกระแสกำรน ำ เอำเทคโนโลยีส ำหรับผู้ บ ริ โภคมำปรับใช้ภำยในอง ค์กร  
(IT Consumerization) อย่ำงไม่สำมำรถหลีกเล่ียงได้ โดยกำรเติบโตและกำรใช้งำนทำงด้ำนไอซีที จะมำ
จำกแรงขบัเคล่ือนหลกัทัง้ 4 ประกำร ได้แก่ Cloud Computing, Mobility, Social Business และ Big Data  

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
จำกนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบำลเพ่ือผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่ง ยืน  

ท ำให้บริกำรด้ำนไอทีซี  ของประเทศมีโอกำสขยำยมำก ทัง้ ด้ำน Hard Infrastructure และ  Soft 
Infrastructure รวมไปถึงบริกำรด้ำนไอทีซีต่ำงๆ ธุรกิจหลักของบริษัท เช่น  Cloud Solutions, Internet 
Access, Co-Location และ EDC Network Pool ล้วนเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะช่วยให้องค์กรต่ำงๆท ำธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดจิิทลั   

บริษัทให้บริกำร Cloud Solutions มำเป็นเวลำ 4 ปี โดยผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน Security 
ISO/IEC 27001 และมำตรฐำนบริกำร ISO/IEC 20000 Cloud Solutions มีองค์กรขนำดใหญ่ให้ควำม
ไว้วำงใจใช้บริกำรหลำยแห่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุไตรมำส  นอกจำกนี ้บริษัทยงัเปิดโอกำสให้องค์กรท่ี
ต้องกำรใช้บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำนเพื่อกำรเรียนรู้และตดัสินใจด้วย 

บริกำร Internet Access และกำรให้บริกำรเฉพำะกำรเช่ือมตอ่ Network เป็นบริกำรท่ีมีกำรแข่งขนั
สูงมำก มีคู่แข่งมำกรำย ตัง้แต่รำยใหญ่ กลำง เล็ก เน่ืองจำกผู้ ใช้มองว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้
ให้บริกำรแต่ละรำย ผู้ ให้บริกำรท่ีมีโครงข่ำยกำรส่ือสำร (Network Provider) จะมีควำมได้เปรียบในกำร
แข่งขันสูง กลยุทธ์ของบริษัท คือกำรบริหำรจัดกำรต้นทุนให้มีต้นทุนบริกำรท่ีเหมำะสม และร่วมมือกับ
พนัธมิตรด้ำนโครงขำ่ย เพ่ือกำรน ำบริกำร Access เป็นหนึง่ใน Solution ท่ีให้บริกำรลกูค้ำ  

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพ่ือบรรลเุปำ้หมำยบริษัทท่ีวำงไว้ จงึได้ก ำหนดกลยทุธ์กำรแขง่ขนั ดงันี ้

 รักษำควำมเช่ือมัน่และควำมสมัพนัธ์กบัพนัธมิตรและลกูค้ำ 
 มีควำมเป็นกลำงกบัทกุ Network Providers  
 เพิ่มทำงเลือกให้เหมำะสมกบักำรใช้งำนของลกูค้ำมำกขึน้ เชน่ พฒันำ Local Microsoft Azure 

Service , HP Cloud ,Email on Cloud , VDI เป็นต้น  
 มุง่เน้นลกูค้ำเอกชน 
 ปรับปรุงมำตรฐำนเร่ือง Cloud Security ให้น ำมำปฏิบตัไิด้อยำ่งมีประสิทธิผล 
 จดัตัง้ Security Operation Center for Cloud เพ่ือรองรับเร่ือง Security Solution โดยเฉพำะ 
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จ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัทมีผู้ ให้บริกำรท่ีได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรอินเทอร์เน็ตจำก 
กสทช. เช่นเดียวกบับริษัท เป็นจ ำนวน 103 รำย (ข้อมลูจำก รำยช่ือผู้ ท่ีได้รับใบอนญุำตอินเทอร์เน็ตแบบท่ี 
1 จำกส ำนกังำนกสทช.) 

 บริษัทจดัว่ำเป็นบริษัทขนำดกลำงในกลุ่มคูแ่ข่งขนั และบริษัทมีศกัยภำพเพียงพอท่ีจะแข่งขนักับ
คูแ่ขง่ขนัได้ 
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3. ปัจจัยความเส่ียง 

บริษัทตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นพืน้ฐำนท่ีส ำคญัในกำรประกอบธุรกิจ เน่ืองจำก
บริษัทจะต้องเผชิญกับควำมเส่ียงต่ำงๆ ทัง้จำกกำรเปล่ียนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง 
กำรเงิน และกำรเปล่ียนแปลงทำงนวตักรรม ทำงเทคโนโลยี สิ่งเหลำ่นีส้ง่ผลกระทบกบักำรด ำเนินธุรกิจของ
บริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงขึน้ตัง้แต่ปี 2550 เพ่ือบริหำร
จดักำรควำมเส่ียงต่ำงๆ ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริหำร
ควำมเส่ียงจะต้องด ำเนินกำรเพ่ือให้มัน่ใจว่ำบริษัทมีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
โดยกำรระบุควำมเส่ียง ประเมินปัจจยัควำมเส่ียงทัง้ท่ีเป็นควำมเส่ียงทัว่ไปและควำมเส่ียงเฉพำะกิจกำร 
ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและติดตำมอย่ำงเหมำะสม ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมนโยบำย  
ท่ีก ำหนดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือให้เกิดควำมมั่นใจ ได้ว่ำครอบคลุมควำมเส่ียงและ
ประเดน็ส ำคญัขององค์กรได้อยำ่งครบถ้วน ดงัตอ่ไปนี ้

3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรกำรใช้โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไอทีแบบครบวงจร โดยเน้นกำรให้บริกำร 

Cloud Computing Solution (Cloud Solutions Provider) ส ำหรับลูกค้ำองค์กร ท่ี ต้องกำรบริกำรท่ีมี
เสถียรภำพ ได้มำตรฐำน รวดเร็ว ยืดหยุ่นในรำคำเหมำะสม  อย่ำงไรก็ดี ตลำดของผู้ ให้บริกำร  Cloud 
Solutions มีทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, 
Google ซึ่งจะมีควำมได้เปรียบด้ำนขนำด และเทคโนโลยี ท ำให้สำมำรถให้บริกำรได้ในรำคำท่ีต ่ำกว่ำ 
รวดเร็วกวำ่  

อย่ำงไรก็ตำม เน่ืองจำกกำรให้บริกำร Cloud แบบ Solution เป็นกำรช่วยให้ลกูค้ำปรับมำจำกกำร
ใช้งำนของตวัเองมำใช้ Cloud นัน้จ ำเป็นต้องอำศยับริกำรกำรให้ค ำปรึกษำ วำงแผนและพฒันำร่วมกัน
อย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงผู้ ให้บริกำรกับลูกค้ำ โดยใช้ภำษำไทย ประกอบกับลูกค้ำต้องกำรควำมมัน่ใจในด้ำน
ควำมปลอดภัยท่ีระบบและข้อมูลอยู่ในประเทศ ท ำให้บริษัทเช่ือว่ำ ตลำดนีย้ังสำมำรถจะแข่งขันได้กับ  
ผู้ให้บริกำรจำกตำ่งประเทศ 

3.2 ความเส่ียงในการด าเนินงาน (Operations Risk) 
บริกำร Cloud Solutions และ Infrastructure as a Service ปัจจยัส ำคญัคือเสถียรภำพของบริกำร

เพ่ือให้ลูกค้ำมั่นใจว่ำสำมำรถน ำระบบงำนมำท ำงำนบนระบบ  Cloud Solutions ได้อย่ำงปลอดภัย มี
เสถียรภำพและมีควำมตอ่เน่ือง โดยบริษัทได้ออกแบบระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมให้มีโครงข่ำยหลกั และ
โครงข่ำยส ำรองในจุดหลักของโครงข่ำยท่ีส ำคญั มีระบบ Network Monitoring ท่ีมีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรโครงข่ำยและกำรแจ้งเตือนหำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสยัขึน้ มีกำรส ำรองในทุกระบบและน ำ
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เทคโนโลยี Software-Defined Network (SDN) มำใช้เพ่ือลดควำมเส่ียงจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์ 
นอกจำกนีบ้ริษัทได้จดัตัง้ Security Operation Center (SOC) เพ่ือเฝำ้ระวงักำรโจมตีทำงเครือข่ำยส ำหรับ
ระบบของบริษัทและลกูค้ำอย่ำงใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพ่ือกำรตรวจสอบสภำพของระบบและแก้ไขปัญหำ
ตำ่งๆ ท่ีอำจจะเกิดขึน้ได้อยำ่งทนัทว่งที  

3.3 ความเส่ียงในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
(Compliance Risk) 
เน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทมีควำมเก่ียวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคม ซึ่งในปัจจุบนักำร

ประกอบกิจกำรโทรคมนำคมอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กรอิสระท่ีท ำหน้ำท่ีก ำกับดูแลกิจกำร
โทรคมนำคม คือ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทศัน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 
(“กสทช.”) ซึง่กำรออกนโยบำยหรือมีกำรเปล่ียนแปลงกฎระเบียบตำ่งๆ โดย กสทช. อำจสง่ผลกระทบอย่ำง
มีนัยส ำคัญต่อกิจกำรโทรคมนำคม เช่น นโยบำยด้ำนกำรแข่งขันเสรี นโยบำยด้ำนค่ำธรรมเนียมและ
คำ่บริกำร  และนโยบำยคุ้มครองผู้ใช้บริกำร   

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรศกึษำข้อกฎหมำยตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องอยำ่งละเอียดก่อนกำรตดัสินใจ
ลงทุน รวมถึงกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคล่ือนไหวในประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนีอ้ย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ 
เพ่ือให้สำมำรถก ำหนดแผนในกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยได้อย่ำงเหมำะสมหำกมีกำรเปล่ียนแปลงในข้อ
กฎหมำยหรือนโยบำยของรัฐ 

3.4 ความเส่ียงอันเก่ียวข้องกับการเงนิ (Financial Risk) 
แหล่งเงินทุนของบริษัทบำงส่วนเกิดจำกกำรกู้ ยืมเงินจำกสถำบนักำรเงินทัง้เงินกู้ ยืมระยะสัน้และ

ระยะยำว จึงท ำให้ควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบีย้ส่งผลกระทบต่อต้นทนุทำงกำรเงินของบริษัท อย่ำงไรก็
ตำม เงินกู้ ยืมสว่นใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ ยืมระยะสัน้ท ำให้อตัรำดอกเบีย้จะเปล่ียนแปลงตำมภำวะตลำด
เงิน จึงเกิดควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ค่อนข้ำงต ่ำ ส ำหรับดอกเบีย้เงินกู้ ระยะยำว บริษัทได้รับอัตรำ
ดอกเบีย้ส ำหรับเงินกู้ ยืมระยะยำวส ำหรับลูกค้ำชัน้ดี (MLR) โดยหกัส่วนต่ำงท่ีตกลงไว้ล่วงหน้ำ และเป็น
อตัรำดอกเบีย้ท่ีลอยตวั นอกจำกนีบ้ริษัทได้ท ำกำรติดตำมสถำนกำรณ์อตัรำดอกเบีย้อย่ำงใกล้ชิด ดงันัน้
หำกมีสญัญำณของควำมผนัผวนเกิดขึน้ บริษัทสำมำรถใช้เคร่ืองมือป้องกันควำมเส่ียงทำงกำรเงินต่ำงๆ 
เพ่ือจ ำกดัควำมเส่ียงดงักลำ่ว 

3.5 ความเส่ียงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจที่ 
แข่งขันกันเอง 

 บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ซึ่งแต่ละบริษัทดงักล่ำวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน 
และเรียกช ำระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่งกรรมกำรเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นดงักล่ำวเป็นผู้ มี
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อ ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท ขณะนีท้ัง้ กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเชิงพำณิชย์แก่บุคคล
ทัว่ไปด้วยเช่นกนั อย่ำงไรก็ตำม บริษัทได้ด ำเนินกำรปอ้งกนัโดยก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดแูลท่ีดี (Code 
of Conduct) เก่ียวกับกำรรักษำควำมลบัและข้อมูลภำยในบริษัท และกำรก ำหนดให้กรรมกำรผู้ มีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองท่ีมีส่วนได้เสียดงักล่ำวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมกำร
บริษัทได้ลงนำมรับทรำบข้อก ำหนดตำมระเบียบดงักล่ำวแล้ว ซึ่งกรรมกำรทุกท่ ำนได้รับกำรแต่งตัง้จำก 
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นและได้ชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทรำบถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งตำม
พระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั นอกจำกนี ้บริษัทกบัทัง้ กสท และทีโอที ได้มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจใน
ลกัษณะพนัธมิตรในกำรให้บริกำรลกูค้ำร่วมกนั เพ่ือเป็นมำตรกำรปอ้งกนัควำมเส่ียงในสว่นนีอี้กทำงหนึง่  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่ส าคัญ 
4.1.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 

ลักษณะส าคัญของทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ* (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธ์ิ 

อปุกรณ์เครือขำ่ย 397 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิ 

คอมพิวเตอร์ 8 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสทิธ์ิ 

หมำยเหต ุ: *รำคำทนุ 

4.1.2 รายช่ือโดเมน 

รายชื่อโดเมน 

(Domain Name) 
หนว่ยงำนท่ีรับจดช่ือโดเมน วนัท่ีจดช่ือโดเมน วนัท่ีหมดอำย ุ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERNET-THAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2559 

หมำยเหต ุ: กรณีที่ช่ือโดเมนใดหมดอำยุลง บริษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม 
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4.1.3 เคร่ืองหมายการค้าและเคร่ืองหมายบริการ 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

    

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

เคร่ืองแปลงสญัญำณ
ข้อมลูคอมพิวเตอร์ (โมเดม็) 

ค356527/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรหกับญัชีกำรใช้บริกำรหรือกำรซือ้
สนิค้ำผำ่นทำงอินเทอร์เนต็ กำรรับ
ช ำระเงิน 

บ27956/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำตอ่อำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรบริกำรประสำนกำรรับและสง่
สนิค้ำบริกำรจองที่นัง่เพื่อกำรเดนิทำง, 
กำรบริกำรให้เช่ำคลงัสนิค้ำ,  
กำรบริกำรให้ข้อมลูเก่ียวกบักำร
ทอ่งเที่ยว, กำรบริกำรค ำนวณคำ่
ระวำงกำรขนสง่สนิค้ำ 

บ27957/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำตอ่อำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรจดักำรด ำเนินกำรประชมุทำง
วิชำกำร, กำรจดักำรและด ำเนินกำร
ประชมุ, กำรจดักำรและด ำเนินกำร
สมัมนำ, กำรจดักำรและด ำเนินกำร
อภิปรำย, กำรจดันิทรรศกำรทำงกำร
บนัเทิง, กำรจดันิทรรศกำรทำงกำร
ศกึษำ, กำรจดัพิมพ์หนงัสอื
(ส ำนกัพิมพ์), กำรผลติเทปภำพยนตร์
วีดีโอ 

บ27958/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำตอ่อำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรโอนเงินแบบอเิลก็ทรอนิกส์ บ51920/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรด้ำนเครือขำ่ยข้อมลู 
(อินเตอร์เน็ต) ให้บริกำรด้ำนกำร
สือ่สำรแบบอินเตอร์แอคทีฟมเีดยีที่ใช้
กำรตอบโต้อยำ่งรวดเร็วระหวำ่ง

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

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

ผู้ใช้งำนกบัตวัคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ 
Real Time System 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรข้อมลูธุรกิจบนัเทิง บ51922/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

 

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บตัรบรรจหุมำยเลขและตวัอกัษรเพื่อ
ใช้บริกำรท่ีเก่ียวกบัอินเทอร์เน็ต 

ค43114/ไทย 20 กนัยำยน 2553 –  
19 กนัยำยน 2563 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรหกับญัชีกำรใช้บริกำรหรือกำรซือ้
สนิค้ำผำ่นอินเทอร์เนต็ 

บ14245/ไทย 20 กนัยำยน 2553 –  
19 กนัยำยน 2563 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรจดัซือ้และขำยสิง่พมิพ์ผำ่น
อินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้และขำยเคร่ือง
แตง่กำยผำ่นอินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้
และขำยพชืและดอกไม้ผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซือ้และขำยของช ำร่วยและของ
ที่ระลกึผำ่นอินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้
และขำยอปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ผำ่น
อินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้และขำยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์, คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์
และอปุกรณ์รอบข้ำงผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซือ้และขำยเคร่ืองใช้ไฟฟำ้ผำ่น
อินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้และขำยเคร่ือง
เขียนและเคร่ืองใช้ส ำนกังำนผำ่น
อินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้และขำยงำน
ศิลปะและสนิค้ำหตัถกรรมผำ่น
อินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้และขำย
อปุกรณ์และสือ่บนัทกึ ภำพ เสยีง และ
ข้อมลูอิเลก็ทรอนิกส์ผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซือ้และขำยอญัมณีและ
เคร่ืองประดบัผำ่นอินเทอร์เนต็,  
กำรจดัซือ้และขำยยำรักษำโรคผำ่น
อินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้และขำย
เคร่ืองส ำอำงผำ่นอินเทอร์เนต็,  

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

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/
ประเทศที่ 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

กำรจดัซือ้และขำยเคร่ืองใช้ใน
ครัวเรือน,ผำ่นอินเทอร์เน็ต, กำรจดัซือ้
และขำยอำหำรผำ่นอินเทอร์เน็ต,  
กำรจดัซือ้และขำยยำนพำหนะและ
อปุกรณ์ประดบัยนต์ผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซือ้และขำยอปุกรณ์กีฬำและ
เคร่ืองสนัทนำกำรผำ่นอินเทอร์เนต็, 
กำรจดัซือ้และขำยผลติภณัฑ์ส ำหรับ
แมแ่ละเดก็ผำ่นอินเทอร์เน็ต,  
กำรจดัซือ้และขำยอปุกรณ์ก่อสร้ำง
บ้ำนและที่อยอ่ำศยัผำ่นอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซือ้และขำยเคร่ืองดนตรีผำ่น
อินเทอร์เน็ต 

เคร่ืองหมำยบริกำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรรับจองช่ือ Domain Name  บ15072/ไทย 20 กนัยำยน 2553 –  
19 กนัยำยน 2563 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยเพ่ือด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ส ำหรับลกูค้ำขนำด
กลำงและเล็ก รวมทัง้บริกำรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองแก่ผู้ ใช้บริกำร ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้ส่งตวัแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทยอ่ย 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบำยลงทนุในบริษัทร่วมเพื่อประกอบธุรกิจด้ำนอีโลจิสตกิส์ จดัท ำและพฒันำระบบทำง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้เป็นท่ีปรึกษำให้ค ำแนะน ำด้ำนโทรคมนำคมและกำรส่ือสำร ทัง้นีบ้ริษัทยังได้ส่ง
ตวัแทนเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรในบริษัทร่วม 

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคา
ทรัพย์สินใหม่  
ไมมี่ 
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย  

 ข้อพิพำททำงกฎหมำยท่ีบริษัทเป็นคูค่วำมหรือคูก่รณี ซึง่เป็นคดีหรือข้อพิพำทท่ียงัไมส่ิน้สดุและ
เป็นคดีท่ีอำจมีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอยำ่งมีนยัส ำคญัและเป็นคดีท่ีมิได้เกิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจโดยปกต ิณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มีรำยละเอียดดงันี ้
        ข้อพพิาทตามสัญญากู้ยืมเงนิและสัญญาค า้ประกัน 

 ตำมท่ีบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ได้ให้บริษัทแหง่หนึง่กู้ ยืมเงิน โดยมีบคุคล
ค ำ้ประกนั เพ่ือใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจกำรของบริษัท โดยตกลงช ำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ใน
อตัรำร้อยละ 7 ตอ่ปี ให้เสร็จสิน้ภำยในเดือนพฤษภำคม 2550 ตอ่มำเน่ืองจำกบริษัทดงักลำ่วผิดนดัช ำระ
หนีแ้ละไอเน็ตได้ด ำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมเง่ือนไขของสญัญำจนถึงท่ีสดุแล้ว แตบ่ริษัทดงักลำ่วกลบั
เพิกเฉยมิได้ช ำระคืนเงินกู้และดอกเบีย้แก่บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ตำมสญัญำแต่
อยำ่งใด  
          บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) จงึได้ฟ้องร้องด ำเนินคดีกบับริษัทดงักลำ่วและ 
ผู้ค ำ้ประกนัตอ่ศำลแพง่เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภำคม 2550 เรียกต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้และคำ่เสียหำยตำม
กฎหมำย ซึง่ศำลอทุธรณ์ได้มีพิพำกษำให้จ ำเลยทัง้สองร่วมกนัช ำระเงินจ ำนวน 21,722,142.52 บำท 
พร้อมดอกเบีย้อตัรำร้อยละ 7.5 ตอ่ปี ของต้นเงินดงักล่ำวนบัถดัจำกวนัฟ้อง (ฟ้องวนัท่ี 11 พฤษภำคม 
2550) เป็นต้นไปจนกวำ่จะช ำระเสร็จแก่โจทก์ กบัให้จ ำเลยทัง้สองร่วมกนัใช้คำ่ฤชำธรรมเนียมทัง้สองศำล
แทนโจทก์ โดยก ำหนดคำ่ทนำยควำมรวม 10,000 บำท ซึ่งจ ำเลยทัง้สองได้ใช้สิทธิย่ืนฎีกำค ำพิพำกษำตอ่
ศำลฎีกำ ณ วนัท่ี 29 เมษำยน 2558 ศำลฎีกำได้มีค ำพิพำกษำยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลอทุธรณ์ ขณะนี ้
คดีถึงท่ีสดุ 
 ข้อพพิาทกับบริษัท โลตัสทีวี จ ากัด 
 คดีนีบ้ริษัท โลตสัทีวี จ ำกัด ได้เป็นโจทก์ย่ืนฟ้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 
เป็นจ ำเลยท่ี 1 ตอ่ศำลแพง่ เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2550 ให้รับผิดฐำนละเมิด, เปิดเผยควำมลบัทำงกำรค้ำ, 
เรียกคืนทรัพย์, เรียกคำ่สินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย โดยคดีนี ้ศำลมีค ำพิพำกษำเม่ือวนัท่ี 22 กนัยำยน 
2553 โดยสรุปใจควำมในประเด็นสำระส ำคญัตำมค ำพิพำกษำได้ว่ำบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั 
(มหำชน) จ ำเลย มิได้กระท ำละเมิดหรือเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำในสัญญำร่วมให้บริกำรอนัเป็นกำร
กระท ำให้บริษัท โลตสัทีวี จ ำกดั โจทก์ ได้รับควำมเสียหำยตำมค ำฟ้องแตป่ระกำรใด  
 โจทก์ (บริษัท โลตสัทีวี จ ำกดั) ได้ย่ืนอทุธรณ์ค ำพิพำกษำ และปัจจบุนัศำลอทุธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำ
ยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชัน้ต้น ปัจจบุนั คดีอยูใ่นระหวำ่งกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ เน่ืองจำกโจทก์ได้
ย่ืนค ำร้องขออนญุำตฎีกำค ำพิพำกษำศำลอทุธรณ์ และศำลฎีกำได้อนญุำตให้โจทก์ย่ืนฎีกำค ำพิพำกษำ
ของศำลอทุธรณ์ ภำยในวนัท่ี 9 พฤศจิกำยน 2558 ซึง่โจทก์ได้ย่ืนฎีกำภำยในเวลำท่ีศำลก ำหนด 
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอ่ืน 

6.1 ข้อมูลท่ัวไป 

ช่ือบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ท่ีตัง้ส ำนกังำนใหญ่ 1768 อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์ ชัน้ 10-12 และชัน้ IT  

ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริกำรเช่ือมตอ่โครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรส่ือสำรครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 

โทรศพัท์ 0-2257-7000 

โทรสำร 0-2257-1379 

Home page http://www.inet.co.th 

ทนุจดทะเบียน 333,333,333 บำท  
ทนุจดทะเบียนช ำระแล้ว 250,020,799 บำท 
จ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยได้แล้ว 250,020,799 หุ้น 
ชนิดของหุ้น หุ้นสำมญั 
มลูคำ่ท่ีตรำไว้ตอ่หุ้น หุ้นละ 1 บำท 

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว (บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จ าหน่ายได้แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน 
1768 อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์ 
ชัน้ ไอที ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรกิจกำร
โทรคมนำคม และ
ให้บริกำรที่
เก่ียวข้อง 

33,250,000 28,250,000 3,325,000 99.99 

2. บจก. ไทย ดอท คอม  
1768 อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์
ชัน้ 12 ถนนเพชรบรีุตดัใหม ่ 
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรจดัท ำ
และพฒันำระบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 10,000 99.99 
(ถือหุ้นโดย 

บจ. แมนดำลำ 
คอมมนิูเคชัน่) 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

สว่นท่ี 1 หน้ำ 22 

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 
ทุนจดทะเบียน
ช าระแล้ว (บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญที่
จ าหน่ายได้แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

3. บมจ. เน็ตเบย์ 
719/8-9 ถนนพระรำม 6  
แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  
กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศพัท์ 0-2612-3529 
โทรสำร 0-2612-3051 
 

อีโลจิสติกส์ จดัท ำ
และพฒันำระบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์ 
รวมทัง้เป็นที่ปรึกษำ
ให้ค ำแนะน ำด้ำน
โทรคมนำคมและ
กำรสื่อสำร 

200,000,000 160,000,000 160,000,000 25 

  

บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
อำคำรตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ชัน้ 4 และชัน้ 6-7 
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศพัท์ 0-2359-1200 
โทรสำร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากัด  
อำคำรว่องวำนิช 100/72 ชัน้ 22 อำคำรเลขท่ี 100/2 ถนนพระรำม 9 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  
โทรศพัท์ 0-2645-0109  
โทรสำร 0-2645-0110 
นำยเสถียร วงศ์สนนัท์ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 3495 
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 3500 
นำยวิชยั รุจิตำนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 4054 
นำงสำวกลุธิดำ ภำสรุกลุ เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 5946 
นำยยทุธพงศ์ เชือ้เมืองพำน เลขทะเบียนผู้สอบบญัชีรับอนญุำต 9445 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนช่ันแนล  
คอนซัลแตนท์ซี จ ากัด 
อำคำร เดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 อำคำร บี 
เลขท่ี 33/4 ชัน้ 25 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศพัท์ 0-2168-1222 
โทรสำร 0-2168-1212 
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6.2 ข้อมูลส าคัญอ่ืน 
ข้อมลูเพิ่มเตมิของบริษัทสำมำรถดไูด้จำก http://www.inet.co.th 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการก ากับดูแลกจิการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 333,333,333 บำท ประกอบด้วยหุ้ นสำมัญ

จ ำนวน 333,333,333 หุ้น มลูคำ่หุ้นท่ีตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 250,020,790 บำท ประกอบด้วยหุ้ นสำมัญจ ำนวน 250,020,790 หุ้ น 
มลูคำ่หุ้นท่ีตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
 จ านวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) 
 ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง

ส ำหรับกำรออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) จ ำนวน 7,837,600 หุ้ น หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13 ของหุ้ นช ำระแล้ว โดยผู้ ลงทุนท่ีถือ 
NVDR สำมำรถรับสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้ นของบริษัท 
จดทะเบียนทกุประกำรไม่ว่ำจะเป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุหรือใบส ำคญัแสดงสิทธิในกำร
ซือ้หุ้นสำมัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงเพ่ือ
พิจำรณำมติเก่ียวกบักำรเพิกถอนหลกัทรัพย์อ้ำงอิงจำกกำรเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย อยำ่งไรก็ตำม ถึงแม้วำ่วตัถปุระสงค์หลกัของ NVDR คือเพ่ือสง่เสริมกำรลงทนุของผู้ลงทนุ
ชำวตำ่งประเทศแตน่กัลงทนุไทยก็สำมำรถลงทนุใน NVDR ได้เชน่กนั 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรก  
รำยช่ือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วนัปิดสมุดทะเบียนหุ้น วนัท่ี 30 ธันวำคม 2558 

ปรำกฏดงันี ้

ล าดับที่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชำติ 42,500,000 17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 40,000,000 16.00 
3 บริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 40,000,000 16.00 
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกดั 7,837,600 3.13 
5 นำยอนรัุกษ์  บญุแสวง 4,826,600 1.93 
6 นำยธวชัชยั ตนัตพิจน์ 4,676,000 1.87 
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ล าดับที่ ช่ือ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
7 ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD 4,250,000 1.70 
8 นำยเจริญ ศศลิกัษณำนกุลุ 3,104,000 1.24 
9 นำยสมชำติ  น ำศรีเจริญสขุ 3,060,000 1.22 
10 นำยพงษ์ศกัดิ ์  ฮุน่ตระกลู 3,000,000 1.20 

ที่มำ : บริษัท ศนูย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ณ วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2558 

7.3  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิของบริษัทหลงัหกั

ภำษีหำกไม่มีเหตจุ ำเป็นอ่ืนใด โดยขึน้อยู่กบัสภำวะเศรษฐกิจและโรงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัท
และบริษัทยอ่ย และกำรจำ่ยเงินปันผลนัน้ไมมี่ผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำนปกตขิองบริษัท  

ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2558 ได้รับกำรเห็นชอบจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2558 ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยจะน ำเสนอต่อท่ีประชุม
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ของบริษัทตอ่ไป 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 ปี 2558 ปี 2557 
จำ่ยเงินปันผลประจ ำปี อตัรำหุ้นละ (บำท) 0.015 - 
คดิเป็นเงินปันผลจ ำนวน (ล้ำนบำท) 3.75 - 
อตัรำกำรจำ่ยเงินปันผลตอ่ก ำไรสทุธิ (%) 34.22 - 

หมำยเหต ุ:   
แม้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบกำรเป็นก ำไร แตบ่ริษัทยงัคงขำดทนุสะสม จึงไมส่ำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ตำมกฎหมำย
และข้อบงัคบัของบริษัท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุย่อย 5 ชดุ 

ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร 

10.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 11 ทำ่น ประกอบด้วย 
1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร  
2. ดร.ทวีศกัดิ ์กออนนัตกลู กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำรบริหำร / 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง / กรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร 

3. ดร.ก ำธร  ไวทยกลุ1 กรรมกำร 
4. นำงสำวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของ

กรรมกำรผู้จดักำร  
5. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมกำร 
6. ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7. นำยอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบ 
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8. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน  

10. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

11. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

หมำยเหต ุ:  

1 ดร.ก ำธร ไวทยกลุ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

จ ำนวนกรรมกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทที่ก ำหนดให้ มีกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อย
กว่ำ 11 ท่ำน และไม่เกิน 15 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมีถ่ินท่ี
อยูใ่นประเทศไทย ท่ีมีคณุสมบตัิครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 
และตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนท่ี ทจ.28/2551 เร่ือง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยหุ้นท่ีออกใหม่ทุกประกำร  
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นำยไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นำยทวีศักดิ์ 
กออนนัตกลู คนใดคนหนึ่งลงลำยมือช่ือร่วมกบันำยก ำธร ไวทยกลุ นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ นำยอนิรุทธ์ 
หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท  หรือ นำยก ำธร ไวทยกุล  
ลงลำยมือช่ือร่วมกบั นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ หรือ นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน 
และประทบัตรำส ำคญัของบริษัท" 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่การอนุมัตขิองคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำท่ีจัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท  
มตท่ีิประชมุของผู้ ถือหุ้น และให้รวมถึงอ ำนำจหน้ำท่ี ดงันี ้

1. ก ำหนดทิศทำงธุรกิจของบริษัท 
2. อนมุตัแิผนธุรกิจของบริษัท 
3. ก ำหนดแผนกำรลงทนุ และจดัหำเงินลงทนุ 
4. ควบคมุกำรปฏิบตักิำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ 
5. ดแูลจดักำร และบริหำรงำนของบริษัทให้ได้ผลดีท่ีสุด ตำมแนวทำงของข้อบงัคบัของบริษัท 

และตำมมตขิองท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
6. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบตัิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

แทนคณะกรรมกำรได้  



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

สว่นท่ี 2 หน้ำ 28 

7. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอนัมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขนักับกิจกำร
ของบริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจ่ ำกดัควำมรับผิดชอบ
ในห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจกำรอันมี
สภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแขง่ขนักบักิจกำรของบริษัทไมว่่ำจะท ำเพ่ือประโยชน์สว่นตนหรือ
ประโยชน์ของผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทรำบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้ 

8. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สญัญำบริษัทท ำขึน้หรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ่มขึน้หรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

เว้นแต่เร่ืองดังต่อไปนี ้ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด าเนินการ 

1. เร่ืองท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องใช้มตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งมีมลูคำ่ของรำยกำรท่ีต้องขออนมุตัิจำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตำมกฎ 

ระเบียบหรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับเร่ืองรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน 

3. กำรซือ้ขำยสินทรัพย์ส ำคญั ซึง่มีมลูคำ่ของสินทรัพย์ของบริษัทท่ีต้องขออนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ทัง้นี ้ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยเก่ียวกับเร่ืองกำรได้มำหรือ
จ ำหนำ่ยไป ซึง่สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 ทัง้นี ้บริษัทได้มีกำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance Policy)  

8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 29 ธันวำคม 2551 
มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำร เพ่ือท ำหน้ำท่ีวำงนโยบำยหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในกำรดูแลกำร
บริหำร กำรจดักำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมเปำ้หมำย  
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน 4 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. ศ.ดร.ไพรัช ธชัยพงษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. ดร.ทวีศกัดิ ์กออนนัตกลู รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
3. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมกำรบริหำร 
4. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมกำรบริหำรและเลขำนกุำร 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัทเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือพิจำรณำอนมุตั ิ 
2. บริหำรกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลตุำมวตัถปุระสงค์และเปำ้หมำยท่ีได้วำงไว้  
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3. ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ ำทกุ
เดือนท่ีมีกำรประชมุ  

4. แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทนุในธุรกิจใหม ่ 
5. พิจำรณำสอบทำนและอนมุตัิรำยกำรเก่ียวกับกำรลงทุน จดัซือ้ จดัจ้ำง และจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและกำรบริหำร กำรบริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอ่ืนใดท่ี
เก่ียวกบัธุรกิจของบริษัท ภำยในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ำนบำท  

6. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเร่ืองท่ีต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้นใน
กิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดอ่ืน เป็น
ผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว  

ทัง้นี ้ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีก ำหนดวำระในกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกบักำร
ด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรของบริษัท 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 14 กนัยำยน 2544 
มีมตแิตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือท ำหน้ำท่ีเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพิ่มมูลคำ่
ให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลตอ่ควำมเช่ือมัน่และควำมน่ำเช่ือถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึน้ 
ปรับปรุงหน้ำท่ีและกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรส่ือสำรระหวำ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทส ำนกัตรวจสอบภำยในและผู้สอบบญัชีของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้อย 1 ท่ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบญัชีหรือกำรเงิน  และมีควำมรู้ต่อเน่ือง
เก่ียวกบัเหตท่ีุมีตอ่กำรเปล่ียนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบลูย์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ:  

1 ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำน
งบกำรเงินของบริษัทฯ 
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ  โดย

ประสำนงำนกับผู้สอบบญัชีภำยนอกและผู้บริหำรท่ีรับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทัง้
รำยไตรมำสและประจ ำปี 

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคมุภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีเหมำะสมและมี
ประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หวัหน้ำหนว่ยงำนอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบงัคบัและนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบญัชีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือเสนอต่อผู้ ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระ 
ควำมน่ำเช่ือถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร คุณภำพและปริมำณงำนตรวจสอบของ
ส ำนกังำนตรวจสอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบคุคลำกรท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำกำร
ตรวจสอบบญัชีของบริษัท รวมทัง้เข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรเข้ำร่วม
ประชมุด้วยอยำ่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจำรณำสอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข้อง 

6. จดัท ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือ
เสนอเป็นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และประกอบด้วยสำระส ำคญัอย่ำงน้อย ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท 

(2) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเพียงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท  
(3) ควำมเห็นเก่ียวกับกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
(4) ควำมเห็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของผู้สอบบญัชี 
(5) ควำมเห็นเก่ียวกบัรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชมุของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชมุของกรรมกำร

ตรวจสอบแตล่ะทำ่น 
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(7) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี
ตำมกฎบตัร 

(8) รำยกำรอ่ืนท่ีเห็นว่ำผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำท่ีและ
ควำมรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

7. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นท่ีเป็นอิสระจำกท่ีปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเม่ือ
เห็นวำ่จ ำเป็น ด้วยคำ่ใช้จำ่ยของบริษัท 

8. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และ
น ำเสนอตอ่คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือพิจำรณำอนมุตัิ 

9. ปฏิบตัิกำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2549 
มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำท่ีคดัเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพ่ือ
เข้ำด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุอ่ืนๆ ช่วยดแูลระบบบริหำรและระบบควบคมุ
ภำยในองค์กร พร้อมทัง้เสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำร
ชดุอ่ืนๆ และกรรมกำรผู้จดักำร  
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน  
ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. นำยอรัญ เพิ่มพิบลูย์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
2. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
3. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทำง วิธีกำร และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรบริษัทแต่งตัง้ รวมทัง้ของกรรมกำรผู้จดักำรท่ีเป็นธรรม
และสมเหตสุมผลเพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

2. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะจัดกำร (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบตังิำนของคณะจดักำร เพ่ือเสนอให้ท่ี
ประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 
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3. พิจำรณำสรรหำผู้ จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนและสรรหำ หรือกรรมกำรอ่ืนใดท่ีคณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
ให้มีคณะกรรมกำรนัน้ๆ ขึน้ เพ่ือเสนอให้ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

4. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 3 และ/หรือวิธีกำร และ
หลกัเกณฑ์ใดท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำท่ีของคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

5. ปฏิบตังิำนอ่ืนท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 25 มิถนุำยน 2550 
มีมติแต่งตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้
ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกบัดแูลเก่ียวกบัควำมเส่ียงตำ่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัททัง้
ปัจจยัภำยในและภำยนอกให้มีควำมเส่ียงท่ีเหลืออยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสมและยอมรับได้ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน 3 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
2. ดร.ทวีศกัดิ ์กออนนัตกลู กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
1. พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง (Risk Management Framework) ของบมจ. 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย เพ่ือน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 

2. ตดิตำมกำรพฒันำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. ตดิตำมกระบวนกำรบง่ชีแ้ละประเมินควำมเส่ียง 
4. ประเมินและอนมุตัแิผนกำรจดักำรควำมเส่ียง 
5. รำยงำนตอ่คณะกรรมบริษัทเก่ียวกบัควำมเส่ียงและกำรจดักำรควำมเส่ียง เพ่ือทรำบเป็นประจ ำ
ในกรณีท่ีมีเร่ืองซึง่กระทบตอ่บริษัทอย่ำงมีนยัส ำคญั ต้องรำยงำนตอ่คณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือ
พิจำรณำโดยเร็วท่ีสดุ 

6. ส่ือสำรและประสำนงำนกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบเก่ียวกบัควำมเส่ียงท่ีส ำคญั 
7. พิจำรณำแตง่ตัง้คณะอนกุรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง เพ่ือสนบัสนนุและท ำงำนสอดประสำนกบั
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) เม่ือวนัท่ี 21 กนัยำยน 2552 
มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำร เพื่อท ำหน้ำท่ีก ำหนดหลกัเกณฑ์
และวิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำร ทกุ 6 เดือน  
 ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำร  
มีจ ำนวน 3 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. ดร.ทวีศกัดิ ์กออนนัตกลู  กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร 
2. นำงสำวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร 

อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
1. ก ำหนดหลกัเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร และเสนอ

ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบ 
2. แจ้งหลกัเกณฑ์ท่ีจะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วให้แก่

กรรมกำรผู้จดักำรรับทรำบ 
3. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมกำรเพ่ือพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน 
4. แจ้งผลกำรประเมินตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรรับทรำบ 

8.7 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ  
 คณะกรรมกำรท่ีเป็นอิสระมีหน้ำท่ีดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท 
จดทะเบียนกับผู้ บริหำรหรือผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอ่ืนซึ่งมีผู้ บริหำรหรือผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่กลุ่ม
เดียวกัน และเป็นอิสระจำกผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ท่ีก ำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดท่ีมีอยูจ่ริงของบริษัทและไมน้่อยกว่ำ 3 คน 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมกำรท่ีเป็นอิสระ 4 ทำ่น ดงัรำยช่ือตอ่ไปนี ้

1. ศ.กิตตคิณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบลูย์  กรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ กรรมกำรอิสระ 
4. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ กรรมกำรอิสระ 
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8.8 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชมุลว่งหน้ำทกุปีและมีกำรประชมุพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชดัเจนไว้ล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดักำร และรองกรรมกำรผู้จดักำร ได้ร่วมกนัพิจำรณำคดัเลือกวำระ
กำรประชมุโดยพิจำรณำให้มัน่ใจว่ำเร่ืองท่ีส ำคญัจะได้น ำเข้ำสู่วำระกำรประชมุ นอกจำกนี ้กรรมกำรแตล่ะท่ำน
มีควำมเป็นอิสระท่ีจะเสนอเร่ืองเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรบริษัทได้จัดท ำหนังสือเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชมุล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วนั 
เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศกึษำข้อมลูอยำ่งเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชมุ 
 ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทแตล่ะครัง้ ประธำนกรรมกำรได้จดัสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จดัให้
มีกำรจดบนัทึกรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และจดัเก็บรำยงำนกำรประชมุท่ีผ่ำนกำรรับรอง
จำกประธำนกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ ท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบได้ 

รำยละเอียดกำรเข้ำประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2558 ท่ีผำ่นมำ มีดงันี ้
รายช่ือกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม การประชุม

คณะกรรมการ
บริษัท 

(รวม 14 ครัง้) 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร 
(รวม 9 ครัง้) 

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
(รวม 9 ครัง้) 

การประชุม
คณะกรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 
(รวม 2 ครัง้) 

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 
(รวม 4 ครัง้) 

การประชุม 
คณะกรรมการ
ประเมินผล

การปฏิบัติงาน
ของกรรมการ
ผู้จัดการ 

(รวม 2 ครัง้) 
 

การประชุม
ร่วมระหว่าง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 
(รวม 1 ครัง้) 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  13/14 9/9 - - - - - 

2. ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู  13/14 9/9 - - 2/4 2/2 0/1 

3. ดร.มนต์ชยั  หนสูง1 9/9 - - - - 1/2 - 

4. นำงปรียำ  ดำ่นชยัวิจิตร2 0/0 - - - - - - 

5. ดร.ก ำธร ไวทยกลุ3 6/11 - - - - - - 

6. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ  12/14 - - - - 2/2 - 

7. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  13/14 - - - - - - 

8. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย  13/14 - 9/9 - - - 1/1 

9. นำยอรัญ เพ่ิมพิบลูย์  13/14 - 9/9 2/2 - - 1/1 

10. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ  14/14 - 9/9 - 4/4 - 1/1 

11. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร  14/14 9/9 - 2/2 - - - 

12. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ 12/14 - 9/9 2/2  - - 1/1 

13. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน  14/14 9/9 - - 4/4 - 1/1 
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หมำยเหต ุ:  
1 ดร.มนต์ชยั  หนสูง ลำออกจำกกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร มีผลตัง้แต่
วนัท่ี 7 ตลุำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

2 นำงปรียำ  ดำ่นชยัวจิิตร ลำออกจำกกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
3 ดร.ก ำธร  ไวทยกลุ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

8.9 กรรมการผู้จัดการ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี 19 มีนำคม 2556 มีมติแต่งตัง้นำงมรกต  
กลุธรรมโยธิน ด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรผู้จดักำร มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 เมษำยน 2556 

อ านาจหน้าท่ีของกรรมการผู้จัดการ 
 ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2544 เม่ือวนัท่ี 14 
กนัยำยน 2544 ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมตมิอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรผู้จดักำรท ำ
หน้ำท่ีในกำรบริหำรจดักำรกิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและกระท ำกำรแทนในนำมของบริษัท เชน่ กำรท ำนิติ
กรรม สญัญำ ข้อตกลง เอกสำร และหลกัฐำนใดๆ ท่ีบริษัทท ำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ กำรออกระเบียบ 
ประกำศ หรือค ำสัง่ใดๆ พร้อมทัง้มีกำรก ำหนดวงเงินส ำหรับกำรจดัหำวสัดุ เป็นต้น ทัง้นี ้กำรมอบอ ำนำจดงักล่ำว
จะไมเ่ป็นกำรมอบอ ำนำจท่ีท ำให้ผู้ รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนมุตัิรำยกำร ซึง่ผู้ รับมอบอ ำนำจหรือบคุคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้งมีสว่นได้เสีย หรือมีอ ำนำจควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนกบับริษัท 

8.10 ผู้บริหารบริษัท 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 ผู้บริหำรบริษัท มีจ ำนวน 6 ทำ่น ดงัรำยนำมตอ่ไปนี ้
1. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน  กรรมกำรผู้จดักำร  
2. นำยวลัล์ชยั เวชชีวะด ำรงค์   รองกรรมกำรผู้จดักำร 
3. นำยศกัดิน์นท์ กงัสมัฤทธ์ิ  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
4. นำยอรรถวฒุิ ค ำประดษิฐ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
5. นำยปิยเรศ แซห่ลี ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
6. นำยอรรถพงษ์  หำบสำ ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 

8.11 เลขานุการบริษัท 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครัง้ท่ี 1/2556 เม่ือวนัท่ี  
7 กมุภำพนัธ์ 2556 มีมติแตง่ตัง้นำงมรกต กลุธรรมโยธิน กรรมกำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีเลขำนุกำรบริษัท เพ่ือท ำหน้ำท่ีจดักำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทัง้
จดัท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนจัดเก็บ
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เอกสำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และดแูลให้บริษัทมีกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้
สำมำรถดรูำยละเอียดเก่ียวกบัเลขำนกุำรบริษัทได้ในเอกสำรแนบ 1 

8.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนได้พิจำรณำคำ่ตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร 
ชดุยอ่ยส ำหรับปี 2558 จำกควำมเหมำะสมเก่ียวกบัประเภทและขนำดขององค์กร เพ่ือให้สอดคล้องกบั
อตุสำหกรรมเดียวกนั รวมทัง้ให้เหมำะสมกบักำรขยำยตวัทำงธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ตลอดจนภำระหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและกรรมกำรชดุยอ่ย โดยเสนอให้ก ำหนด
คำ่ตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไมเ่กิน 5.50 ล้ำนบำท แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชดุยอ่ย
ส ำหรับเป็นคำ่เบีย้ประชมุและคำ่ตอบแทนอ่ืน โดยคำ่ตอบแทนในปี 2558 ได้รับกำรอนมุตัโิดยท่ีประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558  

หลกัเกณฑ์กำรจำ่ยคำ่ตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชดุยอ่ย มีดงันี ้

ค่าเบีย้ประชุม  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธำนกรรมกำร 25,000 บำท / คน / เดือน 
กรรมกำร 20,000 บำท / คน / เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำร 12,500 บำท / คน / เดือน 
กรรมกำร 10,000 บำท / คน / เดือน 

คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธำนกรรมกำร 12,500 บำท / คน / ครัง้ท่ีมีกำรประชมุ 
รองประธำนกรรมกำร 10,000 บำท / คน / ครัง้ท่ีมีกำรประชมุ 
กรรมกำร 10,000 บำท / คน / ครัง้ท่ีมีกำรประชมุ 
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รำยละเอียดคำ่ตอบแทนท่ีกรรมกำรได้รับเป็นรำยบคุคลในปี 2558 มีดงันี ้

รายช่ือกรรมการ เบีย้ประชุม รวม 

 กรรมการ 
บริษัท 

 

กรรมการ 
บริหาร 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ
ประเมินผล 
การปฏิบัติ 
งานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ 

ประชุมร่วม
ระหว่าง
กรรมการ
ตรวจสอบ

และกรรมการ 
บริหารความ

เส่ียง 

 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 300,000 112,500 - - - - - 412,500 

2. ดร.ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู 240,000 90,000 - - 20,000 20,000 - 370,000 

3. ดร.มนต์ชยั หนสูง1 200,000 - - - - 10,000 - 210,000 

4. นำงปรียำ ดำ่นชยัวิจิตร2 40,000 - - - - - - 40,000 

5. นำยก ำธร  ไวทยกลุ3 160,000 - - - - - - 160,000 

6. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 240,000 - - - - 20,000 - 260,000 

7. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 240,000 - - - - - - 240,000 

8. ศ.กิตติคณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย 240,000 - 150,000 - - - 12,500 402,500 

9. นำยอรัญ เพิ่มพิบลูย์ 240,000 - 120,000 25,000 - - 10,000 395,000 

10. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ 240,000 - 120,000 - 50,000 - 12,500 422,500 

11. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร 240,000 90,000 - 20,000 - - - 350,000 

12. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน 240,000 90,000 - - 40,000 - 10,000 380,000 

13. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธ์ิ 240,000 - 120,000 20,000 - - 10,000 390,000 

หมำยเหต ุ:  
1 ดร.มนต์ชยั  หนสูง ลำออกจำกกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร  
มีผลตัง้แตว่นัท่ี 7 ตลุำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

2 นำงปรียำ  ดำ่นชยัวจิิตร ลำออกจำกกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 9 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
3 ดร.ก ำธร  ไวทยกลุ ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้แตว่นัท่ี 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 

ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินของผู้บริหาร 
 คำ่ตอบแทนรวมของผู้บริหำรรวม 6 ทำ่น เทำ่กบั 13.0 ล้ำนบำท โดยเป็นคำ่ตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินเดือน คำ่ประจ ำต ำแหนง่ และโบนสั 

 ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการ 
 ไมมี่ 
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ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
บริษัทได้จัดให้พนักงำนและผู้ บริหำรเข้ำร่วมกองทุนส ำรองเลีย้งชีพเพ่ือเป็นสวัสดิกำรและ

หลักประกันแก่พนักงำนและผู้ บริหำรเม่ือออกจำกงำน ทุพพลภำพ ปลดเกษียน ตำย หรือลำออกจำก
กองทนุ โดยสำมำรถเลือกสมคัรกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

8.13 บุคลากร 

 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำนทัง้สิน้ 303 คน แยกเป็นแต่ละสำยงำนหลัก 
ดงันี ้

1. ฝ่ำยบริหำรระดบัสงู 6 คน 
2. สำยงำนธุรกิจ 74 คน 
3. สำยงำนสนบัสนนุ 48 คน 
4. สำยงำนวิศวกรรม 175 คน 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 บริษัท แมนดำลำ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกดั มีจ ำนวนพนกังำนทัง้สิน้ 20 คน 
 ในปี 2558 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจ ำนวน 297 คน (ไม่รวมฝ่ำยบริหำรระดับสูง) เท่ำกับ 
104.5 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ  
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบกองทนุส ำรองเลีย้งชีพ 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 กองทนุส ำรองเลีย้งชีพได้มีกำรเปล่ียนแปลงเฉพำะพนกังำนท่ีเร่ิมงำนกับบริษัทตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยน 
2550 เป็นต้นไป พนกังำนจำ่ยเงินสะสมในอตัรำ ดงันี ้

อายุงาน อัตราเงนิสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง) 
น้อยกวำ่ 3 ปี 3 
ตัง้แต ่3 ปี แตไ่มถ่ึง 5 ปี 3 หรือ 5 
ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป 3 หรือ 5 หรือ 7 

 บริษัทจ่ำยเงินสมทบในอตัรำเดียวกนักบัอตัรำเงินสะสมของพนกังำน ในกรณีพนกังำนพ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกกองทนุ พนกังำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยกุำรท ำงำน ดงันี ้

อายุงาน 
อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่
กองทุนจะจ่ายเม่ือพนักงานสิน้สุดสมาชิกภาพ 

น้อยกวำ่ 3 ปี 0% 
ตัง้แต ่3 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 50% 
ตัง้แต ่5 ปี ขึน้ไป 100% 
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สวัสดกิารพนักงาน 
 นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนให้กบัพนกังำนในรูปแบบอ่ืนๆ อีกหลำยประกำร ดงันี ้

1. เพ่ือดแูลและสง่เสริมสขุภำพของบคุลำกร บริษัทได้จดัให้มีสวสัดิกำรเงินคำ่รักษำพยำบำล เพ่ือ

ช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำน รวมทัง้จดัหำศนูย์ออกก ำลงักำยและกำรเล่นกีฬำ เพ่ือให้

เป็นแหล่งสนัทนำกำรในกำรจดักิจกรรมเพ่ือสขุภำพของพนกังำนและผู้บริหำร และจดัให้มีกำร

ตรวจสุขภำพประจ ำปี เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรดูแลตนเองให้มีสุขภำพท่ีดีแบบยั่งยืนและมี

คณุภำพท่ีดีในระยะยำว 

2. กำรจดัให้มีสวสัดิกำรสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยั เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีท่ีอยู่อำศยัเป็น

ของตนเองอย่ำงมัน่คง อนัเป็นกำรส่งเสริมขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้กบัพนกังำน และ

ก่อให้เกิดควำมภกัดีต่อองค์กร บริษัทจึงได้จดัให้มีสวสัดิกำรสินเช่ือเพ่ือท่ีอยู่อำศยักับธนำคำร

อำคำรสงเครำะห์ เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนกังำนท่ีมีควำมประสงค์จะขอสินเช่ือท่ีอยู่

อำศยัโดยได้รับอัตรำดอกเบีย้ท่ีเหมำะสม และได้รับควำมสะดวกเน่ืองจำกสำมำรถช ำระคืน

สินเช่ือจำกยอดบญัชีเงินเดือนโดยตรง 

3. กำรจดัท ำบนัทกึข้อตกลงกำรให้สินเช่ือกรุงไทยธนวฏัเพ่ือเป็นสวสัดกิำรแก่บริษัท เพ่ือเสริมสร้ำง

สภำพคล่อง และเป็นคำ่ใช้จ่ำยส่วนตวัและครอบครัวของผู้กู้ อนัช่วยบรรเทำปัญหำทำงกำรเงิน

ของผู้กู้ เม่ือยำมจ ำเป็น ตลอดจนสนบัสนนุให้สภำพควำมเป็นอยูข่องพนกังำนดีขึน้ 

4. กำรจดัให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวำระตำ่งๆ เช่น กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรสมรส 

กำรมอบเงินสงเครำะห์ฌำปนกิจส ำหรับพนักงำน คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ กำรมอบเงิน

ชว่ยเหลืออปุสมบท กำรมอบเงินชว่ยเหลือกำรศกึษำบตุร 

5. กำรจดัให้มีกรมธรรม์ประกนัชีวิตกลุม่ และเงินชว่ยเหลือกำรขำดรำยได้ เน่ืองจำกทพุพลภำพอนั

มิใชเ่น่ืองจำกกำรปฏิบตังิำน เพ่ือชว่ยเหลือพนกังำนและครอบครัวหำกประสบภยั 

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในทุก
ระดบัให้สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ 
รวมทัง้กำรพฒันำศกัยภำพ เพ่ือให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึน้ ซึ่งจะสร้ำงควำม
ได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขนัให้กับบริษัทอย่ำงยัง่ยืน โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทสนบัสนนุให้บุคลำกรได้รับกำร
ฝึกอบรมอยำ่งตอ่เน่ืองทัง้ภำยในและภำยนอกควบคูไ่ปกบักำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ (Knowledge 
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Management) ให้บุคลำกร มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำน
หลำกหลำยช่องทำง พร้อมทัง้ให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำร
เปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็วในอนำคต 

1) การฝึกอบรมภายในบริษัท 
1.1) ส าหรับพนักงานระดับบริหาร 
บริษัทด ำเนินกำรพฒันำผู้บริหำรโดยจดัหลกัสูตรกำรบริหำรระดบัสงู เพ่ือพฒันำทกัษะควำมเป็น

ผู้น ำควบคู่ไปกับกำรเพิ่มองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในกำรเสริมสร้ำงควำมเช่ียวชำญในกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึน้ อีกทัง้ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปรับหรือเล่ือนต ำแหน่งต่ำงๆ ในอนำคต 
ให้สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพและส่งเสริมธุรกิจทกุสำยธุรกิจของบริษัทให้สำมำรถแข่งขนั
และพร้อมเป็นผู้น ำในอตุสำหกรรมธุรกิจท่ีด ำเนินกำรทัง้ในปัจจบุนัและอนำคต อำทิเช่น หลกัสตูรกฎหมำย
แรงงำนส ำหรับผู้บริหำร เป็นต้น 

1.2) ส าหรับพนักงานระดับปฏิบัตกิาร 
บริษัทด ำเนินกำรพฒันำพนักงำนระดบัปฏิบตัิกำร โดยจดัหลกัสูตรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถ

ตำมหน้ำท่ี สำยวิชำชีพและกลุ่มงำนท่ีมีควำมรับผิดชอบ ทัง้นี  ้เ พ่ือเป็นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนตำมวิชำชีพและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ีงำน เช่น  
หลักสูตร Awereness Training ISO/IEC 27001:2013 หักสูตร Awareness Training ISO/IEC 20000-1
หลกัสตูร CSA STAR มำตรฐำนควำมปลอดภยัส ำหรับระบบ Cloud Solutions หลกัสตูร Interconnecting 
Cisco Networking และหลกัสตูร VMware 

1.3) ส าหรับพนักงานทุกคน 
บริษัทด ำเนินกำรพฒันำพนกังำนทกุคนโดยจดัหลกัสตูรฝึกอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถหลกั เพ่ือให้

พนกังำนทกุคนของบริษัทปฏิบตังิำนได้สอดคล้องกบัวฒันธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภำพสงูสดุ อำทิเช่น 
กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ หลกัสูตร INET Product&Service กำรปลูกฝังวฒันธรรมองค์กร INET DNA 
และหลกัสตูรกำรพฒันำบคุลิกภำพ  

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
นอกเหนือจำกกำรจดัฝึกอบรมภำยในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนบัสนนุให้ผู้บริหำรและพนกังำนเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมจำกสถำบนัหรือองค์กรท่ีมีช่ือเสียง รวมทัง้ผู้ เช่ียวชำญทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือ
พฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล อีกทัง้เป็นกำรสร้ำงควำมสมัพนัธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชำชีพ
เดียวกนัอีก เชน่  

 หลกัสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นท่ี 4 โดยมูลนิธิสถำบนัวิจัยและพัฒนำ
องค์กรภำครัฐ 
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 หลกัสตูร Smart Disclosure Program (SDP) โดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ร่วมกบัตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร กำรบญัชีเพ่ือผู้บริหำร รุ่นท่ี 15 โดยจฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 หลกัสตูร ข้อพงึระวงัในกำรจดัท ำบญัชี กำรเตรียมตวัเพ่ือรองรับกำรตรวจสอบและแนวทำงปฏิบตัิ
ส ำหรับผู้จดัท ำบญัชีของกิจกำรท่ีได้รับสง่เสริมกำรลงทนุ โดยสมำคมสโมสรนกัลงทนุ 

 หลกัสตูร Strategic CSR Management โดยตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูร กำรบริหำรควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมเพ่ือกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน โดยตลำดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพ่ือสู้ ปัญหำคอร์รัปชั่นเชิงระบบ โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

 ในปี 2558 จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมพนักงำนของบริษัท ทัง้จำกหลักสูตรภำยในองค์กรและ
หลกัสตูรภำยนอกองค์กร สรุปได้ดงันี ้

จ านวนพนักงาน 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานทัง้ปี 
จ านวนช่ัวโมงการฝึกอบรม

เฉล่ียต่อคนต่อปี 
303 6,450.60 21.29 

นอกจำกนี ้ในกำรพฒันำบคุลำกรบริษัทยงัค ำนงึถึงกำรพฒันำคณุภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
บคุลำกร โดยสง่เสริมกำรพฒันำทัง้ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจดัให้มีกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเช่ือมโยง
กบั Core Value โดยมีคณะกรรมกำรสวสัดิกำรท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ภำยในเป็นหลกัในกำรด ำเนินกำรเพ่ือ
เสริมสร้ำงควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่นร่วมของทกุส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชมุและ
สงัสรรค์ประจ ำปี เป็นต้น 

ในปี 2558 อตัรำกำรลำของพนกังำนในบริษัท สรุปได้ดงันี ้

จ านวนพนักงาน 
อัตราเฉล่ียวันลากิจ  

ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี 
(วัน/คน) 

อัตราเฉล่ียการลาประเภท
อ่ืนต่อปี  
(วัน/คน) 

303 9.05 1.29 

หมำยเหต ุ: กำรลำประเภทอื่นได้แก่ ลำคลอด ลำอปุสมบท ลำท ำหมนั ลำเพื่อรำชกำรทหำร ลำอบรมพฒันำควำมรู้ 
ลำเพื่อแสวงบญุตำมศำสนำอิสลำม ลำเพื่อบ ำเพ็ญกศุลศพ 
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ข้อพพิาทด้านแรงงานที่ส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 ในระยะ 3 ปีท่ีผำ่นมำ บริษัทมีข้อพิพำทด้ำนแรงงำนท่ีส ำคญั 1 เร่ือง ซึง่เกิดขึน้ในปี 2556 เป็นกรณี
ท่ีลกูจ้ำงของบริษัทฟ้องร้องคดีต่อศำลแรงงำนกลำง กล่ำวหำว่ำ บริษัทเลิกจ้ำงไม่เป็นธรรม และเรียกร้อง
เงินชดเชย สินจ้ำงแทนกำรบอกกล่ำว คำ่จ้ำงส ำหรับวนัหยดุ รวมเป็นเงิน 1,004,798 บำท และให้บริษัทรับ
กลบัเข้ำท ำงำนหรือชดใช้คำ่เสียหำย เป็นเงินจ ำนวน 10,000,000 บำท ศำลได้ท ำกำรไกลเ่กล่ียคูค่วำมและ
ได้พิพำกษำตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมตำมท่ีคู่ควำมได้ตกลงกันแล้ว และคดีถึงท่ีสุดตำม
กฎหมำย 
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9. การก ากับดูแลกจิการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 รายงานการปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี 
 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนกัและให้ควำมส ำคญักับกำรบริหำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซ่ือสัตย์
และควำมโปร่งใสในข้อมลูท่ีสำมำรถเปิดเผยได้ และยึดมัน่ในคณุคำ่หลกัขององค์กรเพ่ือใช้เป็นหลกัในกำร
บริหำรจัดกำรและกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรท่ีมีประสิทธิภำพ ท่ีผ่ำนมำคณะกรรมกำร
บริษัทได้ยึดมัน่ในข้อพึงปฏิบตัิส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภำยใต้นโยบำยเก่ียวกบักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 เพ่ือให้มีกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้น ำแนวทำง 
กำรบริหำรงำนด้วยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีก ำหนดไว้ในวิสยัทศัน์ ภำรกิจ และนโยบำยของบริษัทเพ่ือให้
เป็นกลไกส ำคญัท่ีผลกัดนัให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรดงักล่ำว และติดตำม ก ำกบัดแูล 
ปรับปรุง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริหำรจำกผู้บริหำรระดบัสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร  อันจะส่งผลให้
รับทรำบปัญหำท่ีเกิดขึน้ภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้บรรลผุลส ำเร็จตำมท่ี
ตัง้เปำ้หมำยไว้ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบตัขิองตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ดงันี ้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกนัของผู้ ถือหุ้น โดยได้ก ำหนด
ไว้ในนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงชดัเจนถึงสิทธิขัน้พืน้ฐำนเท่ำเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในกำรรับ
สำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ ทนัเหตกุำรณ์ และในรูปแบบท่ีเหมำะสมตอ่กำรตดัสินใจสิทธิในกำรได้รับใบหุ้น
และสิทธิในกำรโอนหุ้น 

1.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศท่ีส ำคญัของบริษัทอย่ำงมี
คณุภำพ โดยเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบนัทนัเวลำ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 
และท่ีส ำคญัคือกำรเข้ำถึงผู้ ถือหุ้นทกุรำยอยำ่งเทำ่เทียมกนั  
 ในปี 2558 บริษัทได้ท ำกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โดยน ำส่งเอกสำรตอ่ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทัง้รำยงำนผ่ำนระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นกำรเปิดเผย
ข้อมูลประเภทสำรสนเทศท่ีต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบกำรเงิน
ประจ ำปี งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำร ข้อมลูประจ ำปี เป็นต้น รวมทัง้ประเภท
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สำรสนเทศส ำคญัตำมเหตกุำรณ์ตำ่งๆ (Non-Periodic Reports) เช่น ก ำหนดวนั เวลำ และสถำนท่ีประชมุ
สำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุมและวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในกำรเข้ำ
ร่วมประชมุ (Record Date) และวนัรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุ
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้ น กำรจ่ำยเงินปันผลและวันก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record 
Date) และวนัรวบรวมรำยช่ือตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลกัทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอน
หุ้น แจ้งมตท่ีิประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี กำรแตง่ตัง้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เป็นต้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงมำกกบักำรปฏิบตัิและกำรกระท ำใดๆ 
ท่ีจะต้องไมเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสของผู้ ถือหุ้นในกำรศกึษำสำรสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกวำ่นัน้บริษัทได้จดัให้
มีช่องทำงในกำรส่ือสำรกับผู้ ถือหุ้น นกัลงทุน ผู้สนใจทัว่ไป และสำธำรณชน เพ่ือให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูล
ของบริษัทได้อย่ำงสะดวกและทัว่ถึงเป็นปัจจบุนั โดยจดัให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ท่ีเผยแพร่ข้อมลูทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ โดยจดัรวบรวมข้อมลูไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกตอ่กำรสืบค้นข้อมลู และง่ำยตอ่
กำรตดิตอ่ส่ือสำรกบัทำงบริษัท 

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนบัตัง้แต่วัน
สิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัท และจดักระบวนกำรกำรประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นได้สิทธิเท่ำเทียม
กันทุกรำย คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัและเคำรพสิทธิของผู้ ถือหุ้ นโดยกำรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้น 
เข้ำร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือท่ีผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรจะได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษัท รวมทัง้ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บริษัทและฝ่ำยบริหำร บริษัทได้จดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคูมื่อ 
AGM Checklist ท่ีจัดท ำขึน้โดยสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และส ำนักงำน 
ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรถือเป็นหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีต้องด ำเนินกำรด้วย
ควำมโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำย  
 ในปี 2558 บริษัทได้จดักำรประชมุผู้ ถือหุ้น 2 ครัง้ คือ กำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 ใน
วนัท่ี 27 เมษำยน 2558 เวลำ 9.00 น. ณ ห้องประชมุ INET Hall ชัน้ไอที อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์ เลขท่ี 
1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร และกำรประชมุวิสำมญัผู้ ถือหุ้น 
ครัง้ท่ี 1/2558 ในวนัท่ี 18 ธนัวำคม 2558 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชมุ INET Hall ชัน้ไอที อำคำรไทยซมัมิท 
ทำวเวอร์ เลขท่ี 1768 ถนนเพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีระบบขนสง่
มวลชนท่ีผู้ ถือหุ้นสำมำรถใช้ในกำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกส ำหรับกำรประชมุไว้อยำ่งครบครัน ได้แก่ โสตทศันปูกรณ์ท่ีใช้ในกำรน ำเสนอเร่ืองตอ่ท่ีประชมุ 
ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ท่ีใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุและกำรนบัคะแนนเสียงท ำให้เกิด
ควำมสะดวก รวดเร็ว และกำรนบัคะแนนเสียงอยำ่งแมน่ย ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

สว่นท่ี 2 หน้ำ 45 

 บริษัทเปิดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเวลำเร่ิมประชุมเป็นเวลำ 2 ชัว่โมง และผู้ ถือหุ้นท่ีเดินทำงมำ
ภำยหลงัสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชมุได้อย่ำงต่อเน่ืองจนถึงเวลำเลิกประชุม ส ำหรับกำรตรวจสอบ
เอกสำรหลกัฐำนกำรแสดงตนเพ่ือเข้ำร่วมประชมุนัน้ บริษัทได้มอบหมำยให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบ
ตำมขัน้ตอนท่ีพงึปฏิบตั ิและเป็นไปตำมรำยละเอียดท่ีได้แจ้งตอ่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ 
 ในกำรประชุมครำวดงักล่ำว บริษัทได้จัดให้มีกรรมกำรของบริษัท ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุก
คณะพร้อมฝ่ำยบริหำรของบริษัทได้เข้ำร่วมในกำรประชมุครบทกุท่ำน ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัท เพ่ือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิและร่วมตอบข้อซกัถำมในรำยละเอียดแก่ท่ีประชมุ 

ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องส ำหรับกำรตดัสินใจในท่ีประชุมแก่ผู้ ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ
อยำ่งเพียงพอและทนัเวลำ กลำ่วคือ หลงัจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมตเิรียกประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัทได้แจ้ง
ก ำหนดวนั เวลำ สถำนท่ีประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นรับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ก่อนเวลำ 9.00 น. ในวนัท ำกำรถดัจำกวนัท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมต ิ 
 หนงัสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
รำยละเอียดของเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเหตผุลจ ำเป็น ผลกระทบทัง้ด้ำนบวกและลบในแตล่ะวำระ หนงัสือมอบ
ฉันทะ และรำยช่ือของกรรมกำรอิสระ เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นสำมำรถเลือกท่ีจะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ 
รวมทัง้ส่งแผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชมุแก่ผู้ ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วนัก่อนกำรประชมุ และได้โฆษณำบอกกล่ำว
นดัประชมุในหนงัสือพิมพ์รำยวนัภำษำไทยติดต่อกนัไม่น้อยกว่ำ 3 วนั และก่อนวนัประชมุไม่น้อยกว่ำ 14 
วนั เพ่ือบอกกลำ่วเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นกำรลว่งหน้ำ  
 ทัง้นี ้บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นและเอกสำรประกอบทัง้ชุด ซึ่งเหมือนกบัข้อมลูท่ีบริษัท
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำรดงักลำ่วแล้วข้ำงต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2558 บริษัทได้น ำแนวทำงปฏิบัติท่ีเสนอแนะโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่ีส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอเร่ือง
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม รวมทัง้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท โดยบริษัทได้ประกำศเชิญชวนผู้ ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำง
ของตลำดหลกัทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรำยละเอียดหลกัเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำร
พิจำรณำ และช่องทำงกำรเสนอเร่ืองไว้อย่ำงชดัเจน โดยให้เวลำผู้ ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 
ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558 ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีเก่ียวกบักำรดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้น ส ำหรับกำร
ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2558 อยำ่งไรก็ดี ไมป่รำกฏช่ือผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชมุสำมญั
ผู้ ถือหุ้น และช่ือบคุคลเพ่ือสมคัรเป็นกรรมกำรแตอ่ย่ำงใด นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบริษัทยงัเปิดโอกำสให้
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สอบถำมหรือขอข้อมลูเพิ่มเติมในเร่ืองท่ีได้บรรจไุว้ในระเบียบกำรประชมุ และ /หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืน
ใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม เพ่ือท่ีบริษัทจะได้ชีแ้จง
รำยละเอียดหรือให้ข้อมลูเพิ่มเตมิในท่ีประชมุตอ่ไป 

1.2.1 ก่อนการประชุม 
 ประธำนท่ีประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะน ำกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ผู้ สอบบญัชี ท่ีเข้ำร่วมในกำร
ประชมุ แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบวิธีปฏิบตัใินกำรออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพงึปฏิบตัิส ำหรับกำรจดั
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงท่ี
บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนในทกุเร่ืองท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ ซึ่งผู้ เข้ำร่วมประชมุได้รับเม่ือลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชมุ โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรชว่ยนบัคะแนนเสียง 
 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนท่ีประชุมท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชุมไปตำมล ำดับท่ีแจ้งไว้ใน
ระเบียบวำระกำรประชมุ โดยเม่ือมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้
ผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุรำยแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำมในแตล่ะวำระ และให้เวลำอภิปรำยอยำ่ง
เหมำะสมเพียงพอ จำกนัน้ ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซกัถำมอย่ำงชดัเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคญักบั
ทุกค ำถำมแล้วจึงให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในเร่ืองท่ีพิจำรณำซึ่งประธำนท่ีประชมุได้แจ้งผลกำรออกเสียงในแตล่ะ
เร่ืองให้ท่ีประชุมทรำบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทัง้นี ้เม่ือมีกำรลงมติใน 
แต่ละวำระนัน้ บริษัทได้ก ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกรำย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร
โดยลงมติเป็นรำยคนและกำรพิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุม
เพ่ือพิจำรณำลงมตแิยกจำกกนั  

1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ประธำนท่ีประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะน ำกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ผู้ สอบบญัชี ท่ีเข้ำร่วมในกำร
ประชมุ แจ้งให้ท่ีประชมุทรำบวิธีปฏิบตัใินกำรออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพงึปฏิบตัิส ำหรับกำรจดั
ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงท่ี
บริษัทจดัให้มีบตัรลงคะแนนในทกุเร่ืองท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุ ซึ่งผู้ เข้ำร่วมประชมุได้รับเม่ือลงทะเบียนเข้ำร่วม
ประชมุ โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรชว่ยนบัคะแนนเสียง 
 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนท่ีประชุมท ำหน้ำท่ีด ำเนินกำรประชุมไปตำมล ำดับท่ีแจ้งไว้ใน
ระเบียบวำระกำรประชมุ โดยเม่ือมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนท่ีประชุมจะเปิดโอกำสให้
ผู้ เข้ำร่วมประชมุทกุรำยแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำมในแตล่ะวำระ และให้เวลำอภิปรำยอยำ่ง
เหมำะสมเพียงพอ จำกนัน้ ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซกัถำมอย่ำงชดัเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคญักบั
ทุกค ำถำมแล้วจึงให้ผู้ ถือหุ้นลงมติในเร่ืองท่ีพิจำรณำซึ่งประธำนท่ีประชมุได้แจ้งผลกำรออกเสียงในแตล่ะ
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เร่ืองให้ท่ีประชุมทรำบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทัง้นี ้เม่ือมีกำรลงมติใน 
แต่ละวำระนัน้ บริษัทได้ก ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกรำย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงกำรพิจำรณำเลือกตัง้กรรมกำร
โดยลงมติเป็นรำยคนและกำรพิจำรณำอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้มีกำรน ำเสนอต่อท่ีประชุม
เพ่ือพิจำรณำลงมตแิยกจำกกนั 

 1.2.3 หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมติท่ีประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้น โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเร่ืองแยก
ประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสดัสว่นคะแนนเสียงแตล่ะประเภท
ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภำยใน 9.00 น. ของวันท ำกำร
ถดัไป 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ น  ได้มีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยบันทึก
สำระส ำคญัของแตล่ะเร่ืองท่ีเสนอต่อท่ีประชมุ สรุปประเด็นส ำคญัของข้อซกัถำมของผู้ ถือหุ้นและค ำชีแ้จง
ของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของท่ีประชุม รวมทั ง้มติท่ี
ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเร่ืองไว้อย่ำงชัดเจนและ
ครบถ้วน โดยบริษัทได้น ำส่งรำยงำนกำรประชมุท่ีจดัท ำแล้วเสร็จลงนำมรับรองโดยประธำนท่ีประชมุส่งให้
ตลำดหลกัทรัพย์ฯ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน (กรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ) เพ่ือเป็นเอกสำรตรวจสอบ
และอ้ำงอิง พร้อมกบัเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยในก ำหนด 14 วนันบัจำกวนัประชมุผู้ ถือหุ้น  

2. การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือหลกักำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน

ไม่ว่ำจะเป็นผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ ถือหุ้นชำวไทยและผู้ ถือหุ้นชำวตำ่งชำติ ตำมท่ีได้ก ำหนดนโยบำย
เก่ียวกับกำรด ำเนินดแูลกิจกำรท่ีดีอย่ำงชดัเจนถึงสิทธิขัน้พืน้ฐำนเท่ำเทียมกัน เน่ืองจำกเห็นว่ำเป็นสิ่งท่ีมี
ควำมส ำคญัและจ ำเป็นตอ่กำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตอยำ่งยัง่ยืน โดยให้ควำมส ำคญัตอ่สิทธิและ
มีควำมเทำ่เทียมกนัของผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้แก่สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศท่ีเพียงพอ ทนัเวลำ ทนัเหตกุำรณ์ และ
ในรูปแบบท่ีเหมำะสมตอ่กำรตดัสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น  

เน่ืองจำกผู้ ถือหุ้นในฐำนะมีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิ
ได้รับกำรจ่ำยเงินปันผลตำมผลประกอบกำรของบริษัทมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำมในปี  2557 แม้บริษัทมี
ผลประกอบกำรเป็นก ำไร แตบ่ริษัทยงัคงขำดทนุสะสม ตำมกฎหมำยและข้อบงัคบัของบริษัทได้ก ำหนดมิให้
บริษัทจำ่ยเงินปันผล  

ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้รับสิทธิขัน้พืน้ฐำนในกำรได้รับข้อมลูข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำง
เท่ำเทียมกันนัน้ นอกเหนือจำกกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของ
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ส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงของข้อมูลของ
บริษัททำงเว็บไซต์ของบริษัทซึง่ได้จดัให้มีกำรน ำเสนอข้อมลูทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษท่ีได้ปรับปรุงให้
เป็นปัจจบุนัเสมอ  

บริษัทได้จดัท ำแบบหนงัสือมอบฉันทะเข้ำประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือรักษำสิทธิของผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ะดวกเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะ
ระบรุำยช่ือไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะตำมแบบท่ีกระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพ่ือให้เป็นผู้ เข้ำร่วมประชมุและออก
เสียงลงมติแทนผู้ ถือหุ้นได้โดยไม่มีเง่ือนไข รำยละเอียดและขัน้ตอนตำ่งๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
ลว่งหน้ำก่อนวนัประชมุ 30 วนั โดยผู้ ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมได้ทัง้ทำงโทรศพัท์หรือช่องทำงอ่ืนๆ  

กำรเปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเร่ืองเพ่ือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบ 
วำระกำรประชมุผู้ ถือหุ้น รวมทัง้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ นบัเป็นมำตรกำร
หนึง่ในกำรปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นอยำ่งเทำ่เทียมกนัของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับค ำสั่งท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรและถือ
ปฏิบตัโิดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน มำแล้วตัง้แตปี่ 2544 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรดแูลและค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ภำยในและภำยนอก
บริษัท ตัง้แต่ ผู้ ถือหุ้ น คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่งทำงธุรกิจ พนักงำน และสังคม รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจดัท ำประกำศหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี
ของบริษัท ในปี 2544 เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัติอ่ผู้ มีสว่นได้เสียเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลมุถึงเร่ือง
ตำ่งๆ อำทิเชน่ นโยบำยเก่ียวกบัคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลและจรรยำบรรณ
พนกังำน นโยบำยเก่ียวกับผลประโยชน์ขดักัน นโยบำยเก่ียวกับกำรควบคมุภำยใน จรรยำบรรณของกำร
จดัหำ นโยบำยเก่ียวกบัรำยกำรทำงกำรบญัชีและกำรเงิน นโยบำยเก่ียวกบักำรสนบัสนนุ กิจกรรมสำธำรณะ 
นโยบำยเก่ียวกบัควำมลบัของบริษัทนโยบำยเก่ียวกบักำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร 
และพนกังำนทกุคนรับทรำบและยดึถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด 

3.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  

ผู้ถือหุ้น 
 กำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี บริษัทให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรท่ีมีคณุภำพแก่ผู้ ถือหุ้น กำรส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น 
เพ่ือให้มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจในเร่ืองส ำคญั รวมทัง้เพ่ือรับทรำบกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมตำ่งๆ ของ
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บริษัท ตลอดจนเพ่ือสำมำรถติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร กำรจดัให้มี
มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในเพ่ือประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรเพ่ือ
รักษำผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้น และไมก่ระท ำกำรใดอนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ ถือหุ้น  
ลูกค้า 

บริษัทมุ่งมัน่สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ใจให้แก่ลูกค้ำ โดยเน้นท่ีควำมเอำใจใส่ และควำม
รับผิดชอบ โดยพัฒนำคุณภำพของบริกำรเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ืองและ
สม ่ำเสมอ เพ่ือรักษำควำมสัมพนัธ์ท่ีดี บริษัทมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรให้บริกำรของ
บริษัทอยำ่งสม ่ำเสมอเพ่ือน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ดียิ่งขึน้ นอกจำกนีบ้ริษัทยงัได้มีกำรพฒันำ
บุคลำกรท่ีจะมำให้บริกำรกับลูกค้ำ โดยมีกำรอบรมให้ควำมรู้และควำมเข้ำใจกับพนักงำนทัง้ก่อนกำร
ปฏิบตัิงำนจริงและพัฒนำเพิ่มพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอ 
เพ่ือให้ลกูค้ำของบริษัทได้รับบริกำรท่ีดีท่ีสดุ 
พนักงาน 

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือเสริมสร้ำง และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทกัษะ ทศันคติ ศกัยภำพของพนกังำนในทกุระดบัให้สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้อง
กบัเปำ้หมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ รวมทัง้เพ่ือให้บคุลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตัิ งำน
เพิ่มขึน้ โดยสนบัสนนุให้บคุลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงตอ่เน่ืองทัง้ภำยในและภำยนอก พฒันำคณุภำพ
ชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร พัฒนำด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสมัพนัธ์และกำรมีสว่นร่วมของทกุสว่น 
คู่ค้า 

 บริษัทให้ควำมส ำคญัในกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคญัเพ่ือก ำหนดคำ่ใช้จ่ำย 
และคณุภำพสินค้ำ จึงต้องมีขัน้ตอนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ บริษัทให้ควำมส ำคญักบัคูค้่ำ อนัเป็นบคุคลท่ีช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลกัดนัให้
กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทส ำเร็จลลุ่วงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทปฏิบตัิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบน
พืน้ฐำนกำรแขง่ขนัท่ีเป็นธรรมและเคำรพซึง่กนัและกนั 
คู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษัทมีนโยบำยท่ีจะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำให้สอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่ง
กฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบตักิำรแขง่ขนัทำงกำรค้ำ ไมล่ะเมิดควำมลบัหรือลว่งรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของ 
คูค้่ำด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตัิดงัตอ่ไปนี ้

(1) ประพฤติปฏิบตัภิำยใต้กรอบกตกิำของกำรแขง่ขนัท่ีดี  
(2) ไมแ่สวงหำข้อมลูท่ีเป็นควำมลบัของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรท่ีไมส่จุริตหรือไมเ่หมำะสม 
(3) ไมท่ ำลำยช่ือเสียงของคูแ่ขง่ทำงกำรค้ำด้วยกำรกลำ่วหำในทำงร้ำย 
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เจ้าหนี ้
 บริษัทให้ควำมส ำคญักับบรรดำเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นผู้ มีส่วนส ำคญัในกำรสนับสนนุให้ธุรกิจ
ของบริษัทสำมำรถด ำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในกำรช ำระหนีค้่ำบริกำร และ/หรือค่ำ
สินค้ำท่ีได้ซือ้จำกเจ้ำหนีท้ำงกำรค้ำตำมก ำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตัิว่ำเป็นเจ้ำหนีท้ำง
กำรค้ำรำยใหญ่หรือรำยเล็ก 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัและอิทธิพลของกำรใช้ส่ือออนไลน์ในสงัคมไทยในทุกด้ำน ทัง้ด้ำน
สงัคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเร่ืองกำร
ปฏิบตัิตำมกฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง อำทิเช่น พระรำชบญัญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ 
และสนบัสนนุกิจกรรมท่ีจะสง่เสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภยั  

3.2 ช่องทางการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้ มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อส่ือสำรกับบริษัทได้โดยตรงผ่ำนทำงหลำยช่องทำงด้วยกัน  เช่น 
เว็บไซต์ของบริษัท เลขำนกุำรบริษัท หน่วยงำนประชำสมัพนัธ์ และหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรืออำจใช้
ช่องทำงอ่ืนท่ีผู้ มีส่วนได้เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ นอกจำกนี ้ผู้ มีส่วนได้เสียยงัสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกำร 
กระท ำผิดกฎหมำย หรือจรรยำบรรณมำยงักรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อเร่ืองทรัพย์สินทำงปัญญำ และถือเป็น
นโยบำยหลกัของบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริม สนบัสนนุทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้
ซอฟต์แวร์ใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบตัิให้พนกังำน 
ทุกคนจะต้องลงนำมรับทรำบนโยบำยขององค์กรท่ีเก่ียวข้องกับกำรใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
นอกจำกนัน้ บริษัทยังมีกำรประกำศภำยในบริษัทเร่ือง “ห้ำมกระท ำกำรอันเป็นกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืน
กฎหมำย” เนือ้หำโดยสรุปเป็นกำรประกำศห้ำมพนกังำนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และ/หรือกระท ำกำรอนัเป็นควำมผิดตำมพระรำชบญัญัตวิำ่ด้วยกำรกระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

5.1 คุณภาพของข้อมูลท่ีเปิดเผย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ผู้ บริหำรบริษัท และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้อมูลและสำรสนเทศท่ี
เก่ียวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตดัสินใจของผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น
กระทบตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียและกำรซือ้ขำยหุ้นของบริษัท ทกุสว่นงำนจงึได้ตระหนกัและให้ควำมส ำคญัในกำร
ก ำกบัดแูลให้เปิดเผยข้อมลูและสำรสนเทศท่ีมีนยัส ำคญัของบริษัทอยำ่งมีคณุภำพโดยยึดหลกัควำมถกูต้อง 
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ควำมรวดเร็ว ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ข้อมลูเท่ำเทียมกนัทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ำท่ีและแสดงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมตำ่งๆ ท่ีเกิดขึน้  
 สำรสนเทศท่ีเปิดเผยต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชดัเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลท่ีมี
ข้อสรุปอยำ่งชดัเจน และเพียงพอตอ่กำรใช้เป็นข้อมลูประกอบกำรตดัสินใจลงทนุสำมำรถตรวจสอบได้ และ
ผ่ำนกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้กำรรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและ 
เทำ่เทียมกนั 

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศ
ของบริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้
ข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศท่ีต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบญัชี (Periodic Reports) และกำร
เปิดเผยสำรสนเทศส ำคญัตำมเหตกุำรณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทำงหลกัท่ีใช้ในกำรเปิดเผยข้อมูล
ของบริษัท ได้แก่ กำรจัดส่งเอกสำรให้แก่ส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำน
ระบบส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 นอกจำกนี ้บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีถูกต้องครบถ้วนทนัเวลำ และ
โปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทำงเลือกอ่ืนในกำรเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทัว่ถึงมำกยิ่งขึน้ ได้แก่ 
เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทัง้แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-2) 

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัทจดัให้มีส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์ (Investor Relations) ท ำหน้ำท่ีเป็นศนูย์กลำงในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร และรับผิดชอบกำรติดต่อส่ือสำร เพ่ือสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทกับผู้ ถือหุ้ น  
นกัลงทุนทัว่ไป นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย์ และหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทัง้
ดแูลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เชน่ กำรเสนอผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศท่ีบริษัทแจ้งตอ่
ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) ส ำหรับกำรติดตอ่
ส่วนนกัลงทุนสมัพนัธ์สำมำรถท ำได้โดยทำงโทรศพัท์ 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 7222 
เว็บไซต์ของบริษัทท่ี www.inet.co.th/ir และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ท่ี ir@inet.co.th 

5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 บริษัทได้เปิดโอกำสในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัท กับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์จำกบริษัท
หลกัทรัพย์ตำ่งๆ อยำ่งทัว่ถึงและเป็นธรรม ซึง่บริษัทได้ให้ข้อมลูตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องผลประกอบกำรของบริษัท 
แนวโน้มและทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้นกัวิเครำะห์น ำไปเป็นข้อมลูเพ่ือส่ือสำรเปิดเผยต่อ
นกัลงทนุทัว่ไป 

http://www.inet.co.th/ir
http://www.inet.co.th/ir
mailto:ir@inet.co.th
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6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยผู้ มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์กำร
ท ำงำนจำกหลำกหลำยสำขำ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรบริษัทมุง่พฒันำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ โดยเป็นผู้วำงกลยทุธ์และนโยบำยท่ีเหมำะสม เพ่ือเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบงัคบัและมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
ด้วยควำมซ่ือตรง มีจริยธรรมภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรบริหำรของบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของ
บริษัทตลอดจนก ำกับดแูล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะผู้บริหำรและคณะจดักำรของบริษัท 
เพ่ือให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนธุรกิจท่ีก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและถูกต้องตำม
กฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่ำงๆ ของหน่วยงำนท่ีก ำกับดแูลและหน่วยงำนทำงรำชกำรท่ีเก่ียวข้องและตำมมติ
ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น เพ่ือเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงให้แก่  ผู้ ถือหุ้ น
ขณะเดียวกนัก็ค ำนงึถึงผลประโยชน์ของผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่ำย  
 คณะกรรมกำรบริษัททุกคนตระหนักในหน้ำท่ีต่อผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นเจ้ำของกิจกำรและเป็นผู้ แต่งตัง้
กรรมกำร โดยกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรดแูลบริหำรกิจกำรให้เป็นไป เพ่ือประโยชน์ท่ีดี
ท่ีสุดของผู้ ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ำท่ีส ำคญั 4 ประกำร ได้แก่ กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำม 
ระมัดระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบตัิหน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั และมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิดเผยข้อมลูตอ่
ผู้ ถือหุ้นอยำ่งถกูต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 

6.1 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทอยำ่งชดัเจน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทัง้หมด โดยประธำน
กรรมกำรไมเ่ป็นบคุคลเดียวกนักบักรรมกำรผู้จดักำร เพ่ือเป็นกำรแบง่แยกหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ดงันัน้ ผู้ มีสว่นได้เสียจงึมัน่ใจได้วำ่กรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบตัิงำน
ในฐำนะตวัแทนของผู้ ถือหุ้นได้อยำ่งเป็นอิสระ ซึง่จะท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้น ำและเป็นผู้ควบคมุกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลโดยกำรสนบัสนุน และผลกัดนัให้กรรมกำรบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตัง้
ค ำถำมท่ีส ำคัญต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนทำง
กรรมกำรผู้จดักำรอย่ำงสม ่ำเสมอ แตจ่ะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจ ำท่ีฝ่ำยบริหำรมีหน้ำท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบ
ดแูล และมีกรรมกำรผู้จดักำรเป็นหวัหน้ำของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำร
ผู้ จัดกำร หรือผู้ รับมอบอ ำนำจเท่ำนัน้เป็นผู้ ท่ีมีอ ำนำจลงนำมผูกพันแทนบริษัทตำมอ ำนำจท่ีมอบไว้  
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กรรมกำรผู้จดักำรได้มอบอ ำนำจให้ผู้บริหำรของแตล่ะสำยงำนบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอ ำนำจ
หน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีได้ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน  ทัง้นี ้ จะเห็นว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำย
บริหำรได้มีกำรแบง่แยกบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงชดัเจนไมก้่ำวก่ำยตอ่กนั 

6.2 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมกำรผู้ จัดกำรเป็นผู้ ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทท ำหน้ำท่ีในกำรบริหำร
จดักำรกิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสงูสดุภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรจดักำรของบริษัท
ท ำหน้ำท่ีควบคุมกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรทัง้หมด อำทิเช่น  อ ำนำจในกำรจัดจ้ำง บรรจุ แต่งตัง้  
กำรปรับเล่ือนต ำแหน่ง ปรับอตัรำเงินค่ำจ้ำง และก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ วินยัของบริษัท ออกค ำสัง่และประกำศวิธีกำรในกำรบริหำรงำนโดยไมข่ดัแย้งกบัระเบียบปฏิบตัิ
ของบริษัท มีอ ำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำอนมุตักิำรจดัซือ้จดัจ้ำงในวงเงินครัง้ละไมเ่กิน 10 ล้ำนบำท และ
อ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติในกำรบริหำรด้ำนอ่ืนๆ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย ทัง้นี ้ต้องไมผ่ิดกฎระเบียบ และขดักบันโยบำยกำรบริหำรจดักำรของบริษัท  

 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทให้ควำมส ำคญัเป็นอยำ่งยิ่งกบัควำมเป็นอิสระในกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือ
ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวม กรรมกำรบริษัททกุทำ่นปฏิบตัหิน้ำท่ีด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริต
และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคญั โดยตระหนกัเสมอว่ำเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นท ำหน้ำท่ีใน
กำรสงัเกตกำรปฏิบตัิงำน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด 
บริษัทได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 เดือนครัง้ โดยมีกำรก ำหนด
วำระกำรประชุมชดัเจนล่วงหน้ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยได้จดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมทัง้วำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ  7 วนัก่อน 
กำรประชุมทุกครัง้ เพ่ือให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม  
กำรประชุมแต่ละครัง้จะใช้เวลำโดยประมำณ 2 ชั่วโมง ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำได้มีกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำรบริษัททัง้สิน้ 14 ครัง้ (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้ำงกำรจัดกำร เร่ืองกำรเข้ำ
ประชมุของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2558) 
 กรรมกำรบริษัททุกท่ำนถือว่ำเป็นหน้ำท่ีต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครัง้  ยกเว้นมีเหตจุ ำเป็นท่ีต้องลำ
ประชุม และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครัง้ได้เชิญผู้บริหำรระดบัสูงของทุกสำยงำนเข้ำร่วม
ประชมุ รวมทัง้ได้เชิญผู้บริหำรบริษัทในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องเพ่ือร่วมชีแ้จงข้อมลูหรือให้ข้อมลูเพิ่มเติมในฐำนะ
ผู้ เก่ียวข้องในเร่ืองนัน้ๆ โดยตรง เพ่ือประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 
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6.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไว้
อย่ำงชดัเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดบัเดียวกับอุตสำหกรรมและสูงเพียงพอท่ีจะดแูลและ
รักษำกรรมกำรท่ีมีคณุสมบตัท่ีิต้องกำรและได้ขออนมุตัจิำกท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรท่ีได้รับมอบหมำย
ให้เป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำรจ ะได้รับ
คำ่ตอบแทนเพิ่มตำมปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึน้ โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำ
และน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปีเป็นผู้พิจำรณำและอนมุตัขิัน้สดุท้ำย 

6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กรรมกำรท่ีเข้ำรับต ำแหนง่ใหม่ โดยจดั
ให้มีกำรบรรยำยสรุปให้แก่กรรมกำรใหม่และจัดท ำเอกสำรส ำคญัต่ำงๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้อบงัคบั ระเบียบ นโยบำยท่ีส ำคญั และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทัง้ข้อมลูเก่ียวกบั
ข้อพึงปฏิบตัิของกรรมกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำน ก.ล.ต. 
เพ่ือให้สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรของบริษัทได้อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนีย้งัได้จดัท ำรำยงำน
สรุปภำพรวมทัง้หมดขององค์กรทัง้ของบริษัทเองและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัทเพ่ือกำรพัฒนำ
อย่ำงตอ่เน่ือง เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบ พร้อมกนันีย้งัส่งเสริม
ในด้ำนทกัษะในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยได้จดั
ให้เข้ำร่วมกำรสมัมนำท่ีจดัโดยหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้อง เช่น หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP), 
และหลักสูตร  Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit 
Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (Thai Institute of 
Directors) และหลักสูตรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ี
กรรมกำรได้ตำม Fiduciary Duties และหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี 
 นอกจำกนี ้บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบตัิงำนท่ีเก่ียวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท 
และหลกัสตูรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจดัโดยสถำบนัและหนว่ยงำนตำ่งๆ ทัง้ภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือเสริมสร้ำง
ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำท่ีท่ีรับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนบัสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  และ
คณะกรรมกำรชดุยอ่ยให้ด ำเนินงำนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพเตม็ท่ีอีกด้วย 
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6.6 การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทัง้คณะ) 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2557 จัดให้มีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรประชุมครัง้ท่ี 8/2557 วันศุกร์ท่ี 17 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 เป็นกำร
ประเมินกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรทัง้คณะ ตำมแบบประเมินของศูนย์พัฒนำกำรก ำกับดูแล
กิจกำรบริษัทจดทะเบียน ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยหวัข้อกำรประเมินจะครอบคลมุถึง 

1. โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร  
2. บทบำท หน้ำท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
3. กำรประชมุคณะกรรมกำร  
4. กำรท ำหน้ำท่ีของกรรมกำร  
5. ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร  
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผู้บริหำร 
ทัง้นีผ้ลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปี 2557 ผลคะแนนเฉล่ียอยู่ท่ี 3.96 (0 = ไมเ่ห็นด้วยอย่ำงยิ่ง 

หรือไม่มีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนัน้,1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนัน้เล็กน้อย, 2 = เห็นด้วย 
หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนัน้พอสมควร, 3 = เห็นด้วยค่อนข้ำงมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนัน้ดี,  
4 = เห็นด้วยอยำ่งมำก หรือมีกำรด ำเนินกำรในเร่ืองนัน้อยำ่งดีเย่ียม) 

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นประจ ำทกุปี โดยในปี 2558 จดัให้มีกำร

ประเมินตนเองในกำรประชมุ ครัง้ท่ี 7/2558 วนัท่ี 15 ตลุำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้น ำ
ตวัอย่ำงแบบสอบทำนกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยตนเอง จำกคู่มือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่รวบรวบข้อมลูโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) มำ
ปรับใช้ โดยแบบสอบทำนดงักลำ่ว ประกอบด้วย 2 สว่น คือ  

ส่วนท่ี 1 โครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสภำพแวดล้อมทัว่ไปท่ีเอือ้
ตอ่กำรท ำหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

สว่นท่ี 2 กำรปฏิบตัหิน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 บริษัทได้ยึดมัน่ในกำรกระท ำในสิ่งท่ีถูกต้องเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำรบริษัทและพนกังำนทุกคน โดยบริษัทมีนโยบำยจดัท ำแนวทำงเก่ียวกบัจริยธรรมทำงธุรกิจเพ่ือให้
กรรมกำรบริษัทผู้บริหำรบริษัทและพนกังำนทกุคนได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัหิน้ำท่ีตำมภำรกิจของ
บริษัทด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตและเท่ียงธรรม ทัง้กำรปฏิบตัติอ่บริษัทและผู้ มีสว่นได้เสียทกุกลุม่ ซึง่ได้ท ำกำร
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เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกิจกำรไว้บนระบบส่ือสำรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้ภำยในบริษัท  กรรมกำรบริษัท 
ผู้บริหำรบริษัท และพนกังำนทกุทำ่นสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้อยำ่งสะดวกทัว่ถึงตลอดเวลำ  

6.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรท่ี

อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชดัเจน เช่น  ขัน้ตอนกำรอนุมตัิรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกัน ก ำหนด
นโยบำย และวิธีกำรดแูลไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ เก่ียวข้องน ำข้อมลูภำยในของบริษัทไป
ใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน รำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึง 
รำยกำรท่ีมีควำมเก่ียวโยงกัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเก่ียวกับ
รำยกำรท่ีมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันเสมอ  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทกุครัง้ รวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยก ำหนดรำคำและเง่ือนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis) 
รำยกำรระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัจะเปิดเผยรำยละเอียด มลูคำ่รำยกำร คูส่ญัญำ เหตผุล/ควำมจ ำเป็นใน
รำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี (แบบ 56-1) 

ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ในวำระใดท่ีกรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรบริษัทปฏิบตัิตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรบริษัทผู้ มีส่วนได้เสียแจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือ
รับทรำบและงดออกเสียงหรือควำมเห็นใดๆ ในวำระนัน้ๆ 

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยในบริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ บริหำรของบริษัท  
(ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อ
ส ำนกังำนก ำกบัหลกัทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แหง่พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ภำยใน 3 วัน นับจำกวันท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ และก ำหนดระเบียบเก่ียวกับกำรรักษำ
ควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์สว่นตนจะต้องมีโทษตำมท่ีระบใุนพระรำชบญัญัตหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

อีกทัง้ คณะกรรมกำรได้พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของกรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรจดัท ำรำยงำนและ
จดัเก็บหลกัฐำนไว้ท่ีบริษัท เพ่ือให้บริษัทได้ทรำบถึงกำรมีสว่นได้เสียท่ีอำจจะเก่ียวข้องกบักำรบริหำรจดักำร
กิจกำรของบริษัท และไมก่่อให้ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมมำตรำ 89/14 แหง่พระรำชบญัญัติ 
หลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2551 

6.9 ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัตอ่ระบบกำรควบคมุภำยในทัง้ในระดบับริหำรและระดบัปฏิบตัิงำน โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบเพ่ือให้มัน่ใจวำ่กำรปฏิบตังิำนหลกัและกิจกรรมทำงกำรเงิน
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ท่ีส ำคญัของบริษัทได้ด ำเนินตำมแนวทำงท่ีก ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำม 
กฎหมำยและข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพ่ือให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
มีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำหน้ำท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุได้อย่ำงเต็มท่ี คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำร
ประเมินผลจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย  

บริษัทได้จัดให้มีกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กรท่ีมีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกับดแูล
กิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลท่ีมีควำมสอดคล้องกับกล
ยุทธ์ขององค์กร  และบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงทั่วทัง้องค์กร (Enterprise Risk 
Management) เพ่ือให้เป็นองค์กรท่ีมีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัในระยะยำวและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ตอ่
ลกูค้ำและผู้ ถือหุ้น 

6.10 รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงิน
ท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดงักลำ่วจดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีรองรับทัว่ไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอและใช้ดลุยพินิจอย่ำงระมดัระวงัและ
ประมำณกำรท่ีดีท่ีสุดในกำรจดัท ำ รวมทัง้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตปุระกอบ 
งบกำรเงิน ด ำรงไว้ซึง่ระบบควบคมุภำยในท่ีมีประสิทธิผลเพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรบนัทึกข้อมลูทำงบญัชีมีควำม
ถกูต้อง ครบถ้วนและเพียงพอท่ีจะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพ่ือให้ทรำบจดุอ่อนเพ่ือปอ้งกนัไม่ให้เกิด
กำรทจุริตหรือกำรด ำเนินกำรท่ีผิดปกติอยำ่งมีสำระส ำคญั  

6.11 การควบคุมภายใน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 13/2558 เม่ือวันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558  โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัทประจ ำปี 2558 ในด้ำนตำ่งๆ ทัง้ 5 ด้ำน คือ กำรควบคมุภำยในองค์กร  
กำรประเมินควำมเส่ียง  กำรควบคมุกำรปฏิบตัิงำน ระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรข้อมลู  และระบบกำร
ตดิตำม คณะกรรมกำรบริษัทเห็นวำ่ บริษัทมีระบบควบคมุภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จดั
ให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงค์ท่ีก ำหนดไว้ รวมทัง้ มีระบบกำรควบคมุภำยใน
เพ่ือก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกบัธุรกิจ
ของบริษัท  

6.12 การบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้เป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   

เพ่ือพิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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ประเมินอนมุตัิแผนจดักำรควำมเส่ียง ซึ่งรวมถึงกำรระบคุวำมเส่ียง ประเมิน ก ำหนดมำตรกำรปอ้งกนั หรือ
ลดควำมเส่ียง ติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมให้น ำนโยบำยกำร
บริหำรควำมเส่ียงไปสู่กำรปฏิบตัิ และส่ือสำรผลดงักล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัททรำบเพ่ือพิจำรณำ 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้ จัดกำร โดยก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรเพ่ือให้
สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและแนวทำงท่ีบงัคบัใช้และเสนอแนะโดยกฎหมำยและหน่วยงำนก ำกบัดแูล ซึ่ง
เป็นไปตำมข้อบงัคบัของบริษัทจำกมตท่ีิประชมุผู้ ถือหุ้น และตำมระเบียบของบริษัทท่ีได้ก ำหนดขึน้ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 11 ทำ่น ซึง่มีขนำด
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมกำรมีคุณสมบตัิหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ำน (วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ บญัชี กำรบริหำรธุรกิจ) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำร
ท ำงำน ทกัษะ ควำมเช่ียวชำญ คณุวฒุิซึง่เป็นประโยชน์ตอ่กำรปฏิบตังิำนของคณะกรรมกำร ทัง้กำรก ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยกำรก ำกับดแูลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร กรรมกำรบริษัทมี
วำระกำรด ำรงต ำแหนง่ครำวละ 3 ปี ตำมพระรำชบญัญตับิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 

ทัง้นี ้กรรมกำรบริษัททกุท่ำนไม่มีประวตัิกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกับทรัพย์ซึ่ ง
ได้กระท ำโดยทจุริตและไมมี่ประวตักิำรท ำรำยกำรท่ีอำจเกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับริษัท 

ในรอบปีท่ีผ่ำนมำ บริษัทมีกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน คือ กรรมกำรผู้ จัดกำร โดยประธำน
กรรมกำรเป็นกรรมกำรท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่บคุคลเดียวกบักรรมกำรผู้จดักำรท่ี เป็นเจ้ำหน้ำท่ีสงูสดุ
ของฝ่ำยบริหำรของบริษัท และแม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่คือส ำนักงำน
พฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แตป่ระธำนกรรมกำรได้ปฏิบตัิหน้ำท่ีกำรเป็นประธำน
อย่ำงเป็นอิสระ ไม่ครอบง ำหรือชีน้ ำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มี
โอกำสร่วมอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มท่ี โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพ่ือให้ได้
ข้อยตุร่ิวมกนัอยำ่งเป็นเอกฉนัท์ในทกุเร่ืองท่ีน ำเสนอตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัททกุครัง้  

นอกจำกนี ้ไมมี่กรรมกำรรำยใดของบริษัทท่ีด ำรงต ำแหนง่ในบริษัทจดทะเบียนเกินกวำ่ 3 บริษัท ซึง่
สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพและกำรอทุิศ
เวลำในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรของบริษัท และเพ่ือให้กรรมกำรผู้จดักำรซึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรบริหำรสงูสดุของบริษัทสำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีได้อยำ่งเตม็ท่ีและมีโอกำสได้แลกเปล่ียนประสบกำรณ์ 
สร้ำงควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ซึ่งจะเอือ้ประโยชน์ต่อกำรประกอบ
กิจกำรของบริษัท 
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บริษัทได้เปิดเผยข้อมลูกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลในหัวข้อ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 11 ทำ่น ประกอบด้วย 

สถำนะ 
กรรมกำรท่ีเป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรท่ีเป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น - 5 - 
กรรมกำรท่ีไมเ่ป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้น 1 5 4 

บริษัทมีกรรมกำรท่ีเป็นอิสระทัง้หมด 4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 11 ท่ำน ซึ่ง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมำยก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้กรรมกำรตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ น 
รำยใหญ่และไม่ได้เป็นผู้บริหำร ดงันัน้ ผู้ มีส่วนได้เสียจึงมัน่ใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบตัิงำนในฐำนะ
ตวัแทนของผู้ ถือหุ้นได้อยำ่งเป็นอิสระ ท ำให้เกิดกำรถ่วงดลุและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 

ทัง้นี  ้คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยควำมซ่ือสตัย์สจุริตและควำม
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งท่ีแน่นอน ตำม
ข้อบงัคบัของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 
ออกจำกต ำแหนง่ โดยให้กรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนง่นำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหนง่ 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จดัตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพ่ือพิจำรณำกลัน่กรอง
และเสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำตำ่งๆ แบง่เบำภำระกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และช่วยให้กำร
ด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึน้ จ ำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรบริหำร 
แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 29 ธนัวำคม 2551 เพ่ือสนบัสนนุคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำงนโยบำยหรือกลยทุธ์ 

นอกจำกนีย้งัสนบัสนุนในกำรดแูลกำรบริหำร กำรจดักำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ท่ีได้ก ำหนดไว้ โดยอ ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดในหวัข้อคณะกรรมกำร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
แต่งตัง้เม่ือวนัท่ี 14 กันยำยน 2544 เพ่ือช่วยในกำรก ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท โดยอ ำนำจและ

หน้ำท่ีของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในหวัข้อคณะกรรมกำร 
3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
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แตง่ตัง้เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2549 เพ่ือคดัเลือกบคุคลท่ีสมควรได้รับกำรเสนอรำยช่ือเป็นกรรมกำร
ใหม่ และเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้คณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อ
คณะกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
แต่งตัง้เ ม่ือวันท่ี  25 มิถุนำยน 2550 เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำง และให้

ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมเส่ียงต่ำงๆ ท่ีมีผลกระทบต่อบริษัท  
ทัง้ปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกให้มีควำมเส่ียงท่ีเหลืออยู่ในระดับท่ีเหมำะสมและยอมรับได้ โดย
อ ำนำจและหน้ำท่ีของคณะบริหำรควำมเส่ียงเป็นไปตำมรำยละเอียดหวัข้อคณะกรรมกำร  

5. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร 
แต่งตัง้เม่ือวันท่ี 21 กันยำยน 2552 เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำร พร้อมทัง้ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จดักำรทุก 6 
เดือน และเสนอควำมเห็นตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมกำร 

9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอิสระ 
กรรมกำรอิสระจะต้องมีคณุสมบตัติำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระ

ท่ีประกำศโดยส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ ดงัตอ่ไปนี ้

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทัง้นี ้ 
นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ คูส่มรส และบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุิตภิำวะ 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทัง้ไม่เป็นลกูจ้ำง พนกังำน ท่ีปรึกษำได้รับเงินเดือนประจ ำ
หรือเป็นผู้ มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลกัษณะดงักล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่
น้อยกวำ่ 2 ปี 

 ไม่มีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทัง้ใน
ด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบคุคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแย้งในลกัษณะท่ีจะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญำติสนิทกบัผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบคุคลท่ี
อำจมีควำมขดัแย้งและไม่ได้รับกำรแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนเพ่ือรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร
หรือผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ 
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9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทซึ่งให้ควำมส ำคญักับควำม

โปร่งใสและประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับพิจำรณำแต่งตัง้ในกรณีกำร
แตง่ตัง้กรรมกำรท่ีไมไ่ด้ออกตำมวำระ รวมทัง้กรณีกำรแตง่ตัง้แทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ โดยจะเสนอตอ่
คณะกรรมกำรบริษัท เพ่ือน ำเสนอให้ท่ีประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแตง่ตัง้ตอ่ไป 

กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนของผู้ ถือหุ้ นรำยใหญ่  ประกอบด้วยตัวแทนจำกส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตวัแทนจำกบริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) 2 ท่ำน และตวัแทน
จำก บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) 2 ทำ่น 
 กำรคดัเลือกบคุคลท่ีจะได้รับกำรแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรดงันี ้

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบงัคบัของบริษัทให้มีคณะกรรมกำร
บริษัทไมน้่อยกว่ำ 11 คน และไมเ่กิน 15 คน ทัง้นี ้กรรมกำรไมน้่อยกวำ่กึ่งหนึง่ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด
ต้องมีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศไทย  
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอช่ือผู้ ท่ีได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแตง่ตัง้ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดย
ข้อบงัคบับริษัทก ำหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นผู้แตง่ตัง้กรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์ และวิธีกำร ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทำ่กบัจ ำนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ โดยถือวำ่หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
2. ผู้ ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตำมข้อ 1 เลือกตัง้บุคคลคนเดียวหรือหลำย

คนเป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีท่ีเลือกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบง่คะแนนเสียงให้แก่
ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำเป็นผู้ ได้รับกำรเลือกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำ
จ ำนวนกรรมกำรท่ีพงึจะมี ในกรณีท่ีบคุคลซึ่งได้รับกำรเลือกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกนัเกินจ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี คดัเลือกโดยวิธีกำรจบัฉลำกเพ่ือให้ได้จ ำนวนกรรมกำรท่ี
จะพงึมี 

 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำร
บริษัทอำจเลือกบคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มีคณุสมบตัิ และไมมี่ลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำร
แทน ในกำรประชมุคณะกรรมกำรครำวถดัไปด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสำมในส่ี ( ¾ ) ของจ ำนวนกรรมกำร
ท่ียงัเหลืออยู ่เว้นแตว่ำระของกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหนง่จะเหลือน้อยกวำ่ 2 เดือน บคุคลซึง่เข้ำเป็นกรรมกำร
แทนดงักลำ่วจะอยูใ่นต ำแหนง่กรรมกำรได้เพียงเทำ่วำระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน  
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 ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (¾) ของจ ำนวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกว่ำกึ่งหนึง่ของจ ำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชมุนัน้ 

 องค์ประกอบและแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรบริหำร โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตำม
ประกำศของตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมกำรบริษัทเป็น 
ผู้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง โดยแตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท 

 องค์ประกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำร โดย
แตง่ตัง้จำกกรรมกำรบริษัท 

 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2558 ผู้ ถือหุ้ นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน  ท่ีมี
สัดส่วนกำรถือหุ้ นขัน้ต ่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท และถือหุ้ น
ตอ่เน่ืองนบัจำกวนัท่ีถือหุ้นจนถึงวนัท่ีเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจใุนวำระกำรประชมุเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน 
สำมำรถเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทได้ระหว่ำงวันท่ี 1 
มกรำคม ถึงวนัท่ี 31 มกรำคม 2558  

การสืบทอดต าแหน่ง 
 เน่ืองจำกบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดงันัน้ในกำรสรรหำและแต่งตัง้ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้องปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดย
กรรมกำรผู้จดักำรจะต้องไม่มีคณุสมบตัิต้องห้ำมตำมกฎหมำยดงักลำ่ว มีกำรท ำสญัญำว่ำจ้ำงชดัเจน และ
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนของกรรมกำรผู้จดักำรอยำ่งสม ่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรวำ่จ้ำง 
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9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทได้ส่งตวัแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยเพ่ือก ำหนดแผนกำรด ำเนินธุรกิจใน
บริษัทย่อยเพ่ือให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกลยทุธ์ของบริษัท ผู้บริหำรในบริษัทย่อยต้องน ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนตอ่คณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทกุเดือน 

สว่นกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม บริษัทได้สง่ตวัแทนเข้ำด ำรงต ำแหนง่กรรมกำรใน
บริษัทร่วมเพ่ือเป็นกำรตดิตำมกำรท ำงำนของบริษัทร่วมว่ำได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงท่ีบริษัทได้คำดหวงัไว้  

กำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตำมหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำร 
ท่ีดีและจริยธรรมธุรกิจ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเปำ้หมำยท่ีวำงไว้ 

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้ก ำหนดระเบียบเก่ียวกับกำรรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งมี
รำยละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของ
บริษัท 
 2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลูกจ้ำงต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือผลประโยชน์แก่บคุคลภำยนอกไมว่ำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
และไมว่ำ่จะได้รับผลตอบแทนหรือไมก็่ตำม 
 3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน และลูกจ้ำงต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรัพย์โดยใช้ควำมลบั
และ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทและ/หรือเข้ำท ำนิติกรรมอ่ืนใด โดยใช้ควำมลับและหรือข้อมูลภำยในของ
บริษัทอนัอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยตอ่บริษัทโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 4. บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพย์
ต่อส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และก ำหนดให้กำรน ำข้อมลูภำยในไปใช้เพ่ือประโยชน์สว่นตนมีโทษตำมท่ีระบุ
ไว้ในพระรำชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมลูภำยในเพ่ือหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้ อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับค ำสั่งท่ีเป็นลำยลักษณ์อักษรและถือ
ปฏิบตัโิดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนกังำน มำแล้วตัง้แตปี่ 2544 
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9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ในรอบปีบญัชี 2558 ท่ีผ่ำนมำบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดทิ จ ำกดั เป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 985,047 บำท 
และบริษัทยอ่ยได้จำ่ยคำ่ตอบแทนกำรสอบกำรสอบบญัชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั เป็น

จ ำนวนทัง้สิน้ 150,000 บำท 
ค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 
ไมมี่ 

9.7 การปฏิบัตติามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
บริษัทตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิอย่ำง

เท่ำเทียมกนัตอ่ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนัทกุฝ่ำย จึงได้จดัท ำหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดีและคูมื่อจริยธรรม
เป็นลำยลักษณ์อักษร เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้กำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทและกำรปฏิบัติงำนของ
คณะกรรมกำรผู้ บริหำรและพนักงำนของบริษัทสอดคล้องกับนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท  
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุร กิจเพ่ือควำม
เติบโตอย่ำงยัง่ยืน โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสงัคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน บริษัทได้ก ำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลกักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรท่ีดี ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทัง้ 8 ข้อ ของสถำบันธุรกิจเพ่ือสังคม 
(Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลำดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ได้แก่ 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคญัในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทัง้ภำยในและภำยนอก
บริษัท ตัง้แต่สงัคม ผู้ ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี ้คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนกังำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจดัท ำประกำศหลกักำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี
ของบริษัทและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบตัิตอ่ผู้ มีส่วนได้เสียเป็น
ลำยลกัษณ์อกัษร โดยครอบคลมุถึงเร่ืองตำ่งๆ อำทิเชน่ นโยบำยเก่ียวกบัคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณพนกังำน นโยบำยเก่ียวกับผลประโยชน์ขดักัน นโยบำยเก่ียวกับ
กำรควบคมุภำยใน จรรยำบรรณของกำรจดัหำ นโยบำยเก่ียวกบัรำยกำรทำงกำรบญัชีและกำรเงิน นโยบำย
เก่ียวกบักำรสนบัสนนุกิจกรรมสำธำรณะ ระเบียบบริษัทฯ วำ่ด้วยกำรรักษำควำมลบัและ/หรือข้อมลูภำยใน
ของบริษัท นโยบำยเก่ียวกับกำรซือ้ขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน
รับทรำบและยดึถือปฏิบตัอิยำ่งเคร่งครัดมำโดยตลอด 
2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 

บริษัทตอ่ต้ำนกำรทจุริตและคอร์รับชัน่ทกุรูปแบบ ด้วยตระหนกัถึงควำมส ำคญัและผลกระทบจำก
กำรทจุริตและคอร์รัปชัน่ โดยท่ีประชมุคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 8/2557 เม่ือวนัศกุร์ท่ี 17 ตลุำคม 2557 
ได้มีมติเห็นชอบในกำรสมคัรเข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต เพ่ือสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทจุริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษัทท่ีจะส่งเสริมให้เกิด
กำรตอ่ต้ำนกำรทจุริตในวงกว้ำง  

เม่ือเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทำงบริษัท ได้รับเอกสำรตอบรับและค ำประกำศเจตนำรมณ์เพ่ือยืนยนั
กำรเข้ำร่วมโครงกำรดงักลำ่วจำกสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย โดยบริษัทจะวำงแผนก ำหนด
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ ก ำหนดช่องทำงในกำรส่ือสำร เพ่ือให้หน่วยงำนทัง้ภำยในและภำยนอก
สำมำรถแจ้งข้อมูลเบำะแสเก่ียวกับกำรทุจริต (whistle-blower hotline)  ได้อย่ำงปลอดภัย และเพ่ือให้
พนกังำนใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบตัติอ่ไป 

บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชัน่ ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
เม่ือวนัท่ี 24 กนัยำยน 2558 โดยเผยแพร่ผำ่นทำงอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท 
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นอกจำกนี ้บริษัทยงัสง่พนกังำนเข้ำร่วมสมัมนำหลกัสตูรผนกึเสียง 400 บริษัทเพ่ือสู้ ปัญหำ
คอร์รัปชัน่เชิงระบบ ซึง่จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปช่ัน 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้พิจำรณำรับเร่ืองแจ้งเบำะแส  

ข้อร้องเรียนหรือกำรกระท ำท่ีอำจท ำให้เกิดควำมสงสยัได้วำ่เป็นกำรคอร์รัปชัน่ท่ีเกิดขึน้กบับริษัทฯ โดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อมผำ่นช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสท่ีก ำหนดไว้ในนโยบำยฉบบันี ้
 โดยผู้ ร้องเรียนจะต้องระบรุำยละเอียดของเร่ืองท่ีแจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมช่ือ ท่ีอยู ่และ
หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถตดิตอ่ได้ สง่มำยงัชอ่งทำงรับแจ้งเบำะแส ดงันี  ้

1. แจ้งผำ่นชอ่งทำง อีเมล์ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ท่ี 
achandrachai@gmail.com, chandrachai@hotmail.com 
หรือ เลขำนกุำรบริษัท ท่ี CS@inet.co.th 
และ ส ำนกัตรวจสอบภำยใน ท่ี watasat@inet.co.th 

2. สง่ไปรษณีย์ ปิดผนึก มำยงั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
เรียน 
ศำสตรำจำรย์กิตติคณุ ร.ท.หญิง ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย 
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) 
1768 อำคำรไทยซมัมิท ทำวเวอร์ ชัน้ 10-12 และชัน้ IT 
ถ.เพชรบรีุตดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

ผู้ ท่ีแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนเก่ียวกบักำรทจุริตหรือคอร์รัปชัน่ไมว่ำ่จะเป็น ผู้ ถือหุ้น ลกูค้ำ คูแ่ขง่
ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้ภำครัฐบำล ชมุชน สงัคม ผู้บริหำรและพนกังำนของบริษัทฯ จะได้รับกำรปกปอ้งและ
คุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยหรือแนวทำงท่ีบริษัทก ำหนดไว้  

มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการคอร์รัปช่ันและการรักษาความลับ 
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดช่ือ ท่ีอยู่หรือข้อมูลใดๆ ท่ีสำมำรถระบุตวัผู้ ร้องเรียนหรือผู้ ให้ข้อมลู

และเก็บรักษำข้อมูลของผู้ ร้องเรียนและผู้ ให้ข้อมูลไว้เป็นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้ มีหน้ำท่ี
รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนเท่ำนัน้ท่ีสำมำรถเข้ำถึงข้อมลูดงักลำ่วได้ 

2. ผู้ ได้รับข้อมูลจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ี ท่ีเ ก่ียวข้องกับเร่ืองร้องเรียน มีหน้ำท่ีเก็บรักษำข้อมูล  
ข้อร้องเรียน และเอกสำรหลกัฐำนของผู้ ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมลูไว้เป็นควำมลบั ห้ำมเปิดเผยข้อมลู
แก่บคุคลอ่ืนท่ีไมมี่หน้ำท่ีเก่ียวข้อง เว้นแตเ่ป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำท่ี ท่ีกฎหมำยก ำหนด 

3. บริษัทจะเปิดเผยข้อมลูเท่ำท่ีจ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและควำมเสียหำยของผู้ รำยงำน 
แหลง่ท่ีมำของข้อมลู หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 

mailto:achandrachai@gmail.com
mailto:chandrachai@hotmail.com
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4. ผู้ ท่ีได้รับควำมเสียหำยจะได้รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรท่ีมีควำมเหมำะสมและ
เป็นธรรม 
หำกพนกังำนพบเห็นเร่ืองท่ีอำจเป็นกำรกระท ำผิดสำมำรถแจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสผ่ำน

ชอ่งทำงอีเมล์ตำมท่ีระบไุว้ข้ำงต้น กรรมกำรตรวจสอบจะตรวจสอบและน ำข้อร้องเรียนหำรือร่วมกนั จำกนัน้
ส่งเร่ืองให้กรรมกำรผู้จดักำรเพ่ือด ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงและน ำผลท่ีได้รับมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริษัท หำกผู้ถกูร้องเรียนได้กระท ำกำรทจุริตจริงจะได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยัตำมระเบียบท่ีบริษัทฯ 
ก ำหนดไว้หรือได้รับโทษทำงกฎหมำย  
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทได้ด ำเนินกำรกิจกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีกำรละเมิดสิทธิ
มนษุยชนรวมทัง้มีกำรปฏิบตัิตอ่บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทในทุกระดบัและทุกด้ำนด้วยควำมเท่ำเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตำมกฏหมำยแรงงำนอย่ำงถูกต้องเคร่งครัด และเพิ่มเติมประโยชน์
นอกเหนือจำกกฎหมำยตำมควำมสำมำรถและหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบอย่ำงไม่เลือกปฏิบตัิ ท ำให้พนกังำน
ได้ท ำงำนร่วมกบับริษัทมำเป็นเวลำนำน 
4) การปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทให้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือพัฒนำศกัยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้
สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ ช่วย
สร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขนัให้กับบริษัทอย่ำงยัง่ยืน ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกำรพฒันำ
ทกัษะด้ำนกำรบริหำรจดักำรขัน้สงูส ำหรับผู้บริหำร และบริษัทยงัสนบัสนนุให้บคุลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอ
ย่ำงต่อเน่ืองทัง้ภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ให้
บคุลำกร มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนกำรส่ือสำรภำยในองค์กร 
พร้อมทัง้มีนโยบำยกำรบริหำรผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมำะสมตำมศักยภำพ โดยพิจำรณำ
ผลประโยชน์ตอบแทนตำ่งๆ ให้ทดัเทียมกบักลุม่ธุรกิจประเภทเดียวกนั ตำมควำมเหมำะสมกบัต ำแหน่งงำน 
ประสบกำรณ์ ผลประกอบกำรของบริษัทและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสงัคม 

นอกจำกนี ้บริษัทยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยส่งเสริมกำร
พฒันำทัง้ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจดัให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีเช่ือมโยงกับ Core Value โดยมี
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรท่ีมำจำกกำรเลือกตัง้ภำยในเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรเพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์
ประจ ำปี เป็นต้น รวมถึงสวัสดิกำรอ่ืน ๆ เช่นกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรศูนย์ออกก ำลังกำย 
(Fitness Center)ให้พนกังำน 

และในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้จดัให้มีกำรเลือกตัง้คณะกรรมกำรสวสัดิกำรในสถำนประกอบกำร ตำม
พระรำชบญัญตัคิุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  
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5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค  
ด้วยปณิธำนท่ีจะมุ่งมัน่พฒันำและเสริมศกัยภำพบริกำรท่ีดีท่ีสุดเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรแก่

ลกูค้ำท ำให้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคณุภำพมำตรฐำนระดบัสำกล ISO 9001:2008 มำอย่ำงตอ่เน่ือง 
มีขอบเขตกำรรับรองคุณภำพฯ ครอบคลุมบริกำร Corporate Node, MetroLAN และ Data Center 
นอกจำกนีใ้นปี 2558 บริษัทยงัได้กำรรับรองมำตรฐำน ดงันี ้ 

 มำตรฐำนควำมปลอดภยัทำงสำรสนเทศส ำหรับ Cloud Security Alliance - Security, Trust & 
Assurance Registry (CSA-STAR) รำยแรกของประเทศไทย 

 มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนบริกำรCloud Solutions และศนูย์ปฎิบตักิำรข้อมลู INET 
ทัง้อำคำรไทยซมัมิททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ท่ีมีควำมมัน่คงปลอดภัยตำม
มำตรฐำนระบบบริหำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ  

 มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน
บริกำร Cloud Solutions และศนูย์ปฎิบตัิกำรข้อมลู INET ท่ีมีคณุภำพทัง้อำคำรไทยซมัมิททำวเวอร์
และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ 

บริษัทยงัมีนโยบำยในกำรรักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำซึ่งถือเป็นนโยบำยส ำคญัท่ีบริษัท
ยดึถือตลอดมำ 
6) การดูแลรักษาส่ิงแวดล้อม  

บริษัทส่งเสริม สนบัสนุน และประชำสมัพนัธ์ให้พนกังำนในบริษัทร่วมกันประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ 
น ำ้ประปำ ด้วยกำรเปิดใช้ไฟฟ้ำเท่ำท่ีจ ำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดท่ีไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพกั 
และหลังเวลำงำน กำรใช้กระดำษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรใช้กระดำษทัง้สองหน้ำและลดกำรใช้
กระดำษโดยไม่จ ำเป็นด้วยกำรรณรงค์ให้รับส่งเอกสำรภำยในบริษัทด้วยดิจิตอลไฟล์แทนกำรถ่ำยส ำเนำ
เอกสำร (paperless office)   

ส ำหรับศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมลู INET ถกูสร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีท่ีช่วยในกำรประหยดัพลงังำนไฟฟ้ำ 
อำทิเช่นใช้ผนงัท่ีมีคณุสมบตัิเป็นฉนวนสำมำรถปอ้งกนัควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยในศนูย์ฯและไม่ตดิไฟ 
ท ำให้เคร่ืองปรับอำกำศภำยในศูนย์ฯ ไม่ต้องท ำงำนหนักส่งผลให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ ำ นอกจำกนี ้
ภำยในศนูย์ฯ ยงัเลือกใช้ผลิตภณัฑ์หลอดไฟ LED motion sensor ซึง่หลอดจะสวำ่งเมื่อจบัควำมเคล่ือนไหว
ได้ และจะดบัเองหลงัจำกไม่มีกำรเคล่ือนไหว ท ำให้ประหยดัพลงังำน อีกทัง้ อำยกุำรใช้งำนนำน  15 ปี ใช้
น ำ้ยำดบัเพลิงและน ำ้ยำแอร์ท่ีไมท่ ำลำยสิ่งแวดล้อมและไมท่ ำให้เกิดภำวะโลกร้อน 
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตท่ีมีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนในเด็กและเยำวชน บริษัทสนับสนุนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภยัและสร้ำงสรรค์โดยให้กำรสนบัสนนุกำรท ำงำนของมลูนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันำไทย 
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(www.inetfoundation.or.th) อย่ำงต่อเน่ืองมำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ในกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมำใช้เป็นส่ือกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท 
ชมุชน และผู้ ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีชนิดนี ้ยกระดบัควำมเป็นอยู่
ของสงัคมไทยให้ดีขึน้ อีกทัง้ บริษัทยงัได้เปิดโอกำสให้สถำบนักำรศกึษำและองค์กรท่ีมีควำมสนใจเข้ำเย่ียม
ชมศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมูล INET พร้อมทัง้เรียนรู้กำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยมีสถำบนัและองค์กรท่ีสนใจ
เข้ำมำศกึษำดงูำนของบริษัทมำกมำย  

 บริษัทได้ร่วมให้กำรสนบัสนุนกิจกรรมท ำควำมดี เพ่ือสงัคม มุ่งสร้ำงประโยชน์แก่สังคมไทยผ่ำน
โครงกำรและกิจกรรมท่ีหลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ 

1. บริษัทร่วมกบัมลูนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพฒันำไทยบริจำคผ้ำห่ม เสือ้ผ้ำ ถงุเท้ำและเสือ้กนัหนำว 
นกัเรียนโรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ อ ำเภองำว จงัหวดัล ำปำง ท่ีขำดแคลนเคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือบรรเทำ
ภยัหนำว ภำยใต้แคมเปญ “หนำวนีส้่งไออุ่น ให้น้อง” อีกทัง้ยงัจดักิจกรรมวนัเด็ก พร้อมเลีย้ง
อำหำรและมอบของขวญัให้ร่วมสนกุ  

2. บริษัทสนบัสนุนอุปกรณ์กำรเรียนเพ่ือเป็นของขวญัมอบควำมสุขให้แก่เด็กและเยำวชน ผ่ำน
หน่วยงำนห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้ลำดกระบงั ท่ีด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติเพ่ือ
กระตุ้นให้เด็กและเยำวชนได้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของตน รู้จกัหน้ำท่ีเป็นคนดี มีคณุธรรม 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในกำรปลกูฝังให้เด็กเห็นควำมส ำคญัในกำรมีสว่นร่วมกิจกรรมกบัครอบครัว 

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทด ำเนินธุรกิจมุ่งเน้นควำมส ำเร็จอย่ำงยัง่ยืน โดยมีนโยบำยในกำรเป็นผู้น ำกำรให้บริกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทย โดยควำมมุ่งมัน่ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมสงูสดุและผลกัดนันวตักรรมสำรสนเทศใหม่ๆ  ให้เกิดขึน้ในประเทศไทย
ตลอดมำ และได้ร่วมแบง่ปันควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กบัสถำบนักำรศกึษำเพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำร
ท ำงำนทำงด้ำนสำรสนเทศ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเพ่ือให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรน ำ
เทคโนโลยีประยกุต์ใช้ในกำรพฒันำองค์กรของแตล่ะองค์กร 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ท่ี 13/2558 เม่ือวันศุกร์ท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชมุด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคมุภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2558 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) โดย
กำรสอบถำมข้อมลูจำกฝ่ำยบริหำร และตรวจสอบหลกัฐำน ซึง่แบบประเมินนีเ้ป็นเคร่ืองมือเพ่ือให้เกิดควำม
มัน่ใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคมุภำยในท่ีเหมำะสม และเพียงพอในกำรดแูลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เปำ้หมำย วตัถปุระสงค์ กฎหมำย ข้อก ำหนดท่ีเก่ียวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปอ้งกนัทรัพย์สิน 
จำกกำรทจุริต เสียหำย รวมทัง้มีกำรจดัท ำบญัชี รำยงำนท่ีถกูต้องน่ำเช่ือถือในด้ำนตำ่งๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบ 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยดึมัน่ในคณุคำ่ของควำมซ่ือตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำท่ีก ำกับดแูล (Oversight) และ

พฒันำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคมุภำยใน 
3. ฝ่ำยบริหำรได้จดัให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสัง่กำรและควำม

รับผิดชอบท่ีเหมำะสมเพ่ือให้องค์กรบรรลุวตัถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดแูล (Oversight) 
ของคณะกรรมกำร 

4. องค์กรแสดงถึงควำมมุง่มัน่ในกำรจงูใจ พฒันำและรักษำบคุลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรควบคมุภำยใน เพ่ือให้บรรลุ

ตำมวตัถปุระสงค์ขององค์กร 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

6. องค์กรก ำหนดวตัถุประสงค์ไว้อย่ำงชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สำมำรถระบุและประเมินควำม
เส่ียงตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบักำรบรรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร 

7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเส่ียงทุกประเภทท่ีอำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อยำ่งครอบคลมุทัว่ทัง้องค์กร  

8. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสท่ีจะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเส่ียงท่ีจะบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กร 

9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปล่ียนแปลงท่ีอำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคมุ
ภำยใน 

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิาน (Control Activities) 
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคมุท่ีช่วยลดควำมเส่ียงท่ีจะไมบ่รรลวุตัถปุระสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน

ระดบัท่ียอมรับได้ 
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11. องค์กรเลือกและพฒันำกิจกรรมกำรควบคมุทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนบัสนุน
กำรบรรลวุตัถปุระสงค์ 

12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมกำรควบคมุผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งท่ีคำดหวงัและขัน้ตอน
กำรปฏิบตั ิเพ่ือให้นโยบำยท่ีก ำหนดไว้นัน้สำมำรถน ำไปสูก่ำรปฏิบตัไิด้ 

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมูล (Information & Communication) 
13. องค์กรข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและมีคณุภำพ เพ่ือสนบัสนนุให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไป

ได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ 
14. องค์กรส่ือสำรข้อมลูภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวตัถปุระสงค์และควำมรับผิดชอบตอ่กำรควบคมุ

ภำยในท่ีจ ำเป็นตอ่กำรสนบัสนนุให้กำรควบคมุภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมท่ีวำงไว้ 
15. องค์กรได้ส่ือสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เก่ียวกับประเด็นท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม

ภำยใน 
ส่วนที่ 5 ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 

16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยงั
ด ำเนินไปอยำ่งครบถ้วน เหมำะสม 

17. องค์กรประเมินและส่ือสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลท่ี
รับผิดชอบ ซึง่รวมถึงผู้บริหำรระดบัสงูและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 

จำกกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในดงักล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคมุ
ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จดัให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอท่ีจะด ำเนินงำนตำมวตัถปุระสงค์
ท่ีก ำหนดไว้ รวมทัง้ มีระบบกำรควบคมุภำยในเพ่ือก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้
เป็นไปอยำ่งโปร่งใสและเหมำะสมกบัธุรกิจของบริษัท  

กำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยในในเร่ืองข้ำงต้น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ี
เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบกำรควบคมุภำยใน เช่น เสนอให้บริษัทให้ควำมรู้ในเร่ืองกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงในกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหมท่กุครัง้ และให้ฝ่ำยบริหำรประเมินโอกำสท่ีอำจจะเกิดกำร
ทจุริต พร้อมก ำหนดมำตรกำรรองรับ รวมทัง้ ส่ือสำรเร่ืองควำมคุ้มครองผู้ ร้องทกุข์และผู้ เก่ียวข้อง ไว้บนหน้ำเวป
ไซด์ของบริษัท และเช่ือมโยงกบัชอ่งทำงแจ้งข้อมลูเบำะแสเก่ียวกบักำรทจุริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น ซึง่
ฝ่ำยบริหำรรับทรำบและจะน ำไปวำงแผนในกำรปฏิบตัิตำมข้อเสนอแนะตอ่ไป 
 นอกจำกนีผู้้สอบบญัชีของบริษัท คือ นำยยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพำน ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตทะเบียนเลขท่ี 
9445 ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 มิได้แสดงควำมเห็นวำ่ บริษัทมี
ข้อบกพร่องท่ีมีสำระส ำคญัเก่ียวกบัระบบกำรควบคมุภำยใน ในรำยงำนกำรสอบบญัชีดงักลำ่วแตป่ระกำรใด 
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ผู้ตรวจสอบภายใน 
 จำกกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 15 ธันวำคม  พ.ศ. 2557
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำบริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ำกดั วำ่เป็นบริษัทท่ีมีคณุสมบตัิเหมำะสม
ส ำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ส ำหรับปี 2558  ซึง่บริษัท สอบบญัชีธรรมนิต ิจ ำกดั ได้มอบหมำย
ให้ นำงสำวกรกช วนสวสัดิ์ ต ำแหน่ง ผู้จดักำร เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำท่ีผู้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติ และขอบเขตบริกำรท่ีทำงบริษัท สอบบัญชี  
ธรรมนิติ จ ำกัด และนำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตัิหน้ำท่ี
ดงักล่ำว เน่ืองจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นระยะเวลำ 12 ปี 
เคยเข้ำรับกำรอบรมในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบักำรปฏิบตังิำนด้ำนตรวจสอบภำยใน ได้แก่ หลกัสตูร COSO 
2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิหลกัสตูร IT Audit ของสภำวิชำชีพบญัชี หลกัสตูรประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบ
ภำยใน CPIAT โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคณุภำพงำนตรวจสอบภำยในของหนว่ยงำน หลกัสตูรมำตรฐำน
กำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม ่หลกัแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ และหลกัสตูรแนว
ทำงกำรประเมินระบบบญัชีกำรเงิน โดยบริษัทยงัได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำท่ีในสงักดัส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
ท ำหน้ำท่ีประสำนงำนกบัผู้ตรวจสอบท่ีวำ่จ้ำงภำยนอก (outsource) ด้วย  

ทัง้นี ้กำรพิจำรณำและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทจะต้องผำ่นกำรอนมุตั ิ(หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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12. รายการระหว่างกัน 

12.1 รายการท่ีบริษัทรับและให้บริการ 
บุคคล/นิติบุคคลที่ม ี
ผลประโยชน์ร่วม 

ลักษณะ 
ความสัมพนัธ์ 

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั  
(พันบาท) 
ปี 2558 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

 

1. กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั1 ผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่ คำ่เช่ำวงจรสือ่สำร 
ระหวำ่งประเทศ 
และในประเทศ 

62,678 รำคำตลำด 

รำยได้จำกกำรให้ 
บริกำรอินเทอร์เนต็ 
และสญัญำจ้ำง 
ด ำเนินกำร 

4,376 รำคำตลำด 

2. บมจ. เน็ตเบย์ บริษัทร่วม รำยได้จำกกำรให้ 
บริกำรอินเทอร์เนต็ 

12,189 รำคำตลำด 

หมำยเหต ุ:  
1 ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“บมจ. 
กสท”) และบริษัท ทีโอที จ ำกดั (มหำชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสดัสว่นร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 
16 และมีผู้บริหำรเป็นกรรมกำรของบริษัท จึงถือวำ่เป็นกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั  

12.2 รายการท่ีเป็นลูกหนีแ้ละเจ้าหนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั1      (หนว่ย : พนับำท) 

- ลกูหนีก้ำรค้ำ-บริษัทท่ีเก่ียวข้องกนั  2,687 

- รำยได้จำกกำรให้บริกำรท่ียงัไมเ่รียกเก็บ 0 

- เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 5,994 

บมจ. เน็ตเบย์     (หนว่ย : พนับำท) 
- ลกูหนีก้ำรค้ำ-บริษัทร่วม     3,075 

12.3 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดงักล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไปในกำรให้บริกำร
เช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ตแก่ประชำชน ซึง่บริษัทได้ค ำนงึถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมเพ่ือประโยชน์สงูสุด
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ำยคำ่ตอบแทนในรำคำตลำดท่ียตุิธรรมตำมท่ีแสดง
ในตำรำงข้ำงต้น 
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนำคต รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะยังคงเกิดขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดยบริษัทได้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลและพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมลูของบริษัทในกรณีท่ีเกิดรำยกำร
เก่ียวโยง หรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถกูต้องและครบถ้วน นอกจำกนี ้บริษัท
มีมำตรกำรและขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต  โดยเลือกด ำเนินกำรตำมวิธี
ดงัตอ่ไปนี ้

 ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมลกัษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทัว่ไป 
 อนมุตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัโดยคณะกรรมกำรบริษัท (ตำมควำมจ ำเป็น) 
 เปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันตำมกฎระเบียบของส ำนกังำน กลต. และตลำดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 เปิดเผยมำตรฐำนกำรบญัชีท่ีก ำหนดโดยสมำคมนกับญัชี 

12.5 มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท ารายการระหว่างกัน 
 ขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทได้ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบัประกำศค ำสัง่หรือข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ ท่ีมี
ส่วนได้ เสียในกำรท ำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำรท ำรำยกำรนัน้ๆ ทัง้นี ้บริษัทได้ก ำหนด
มำตรกำรดงักลำ่ว ในข้อบงัคบัของบริษัท 

12.6 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 บริษัทมีข้อก ำหนดท่ีชดัเจนเก่ียวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัในข้อบงัคบัของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมี

สว่นได้เสียในเร่ืองใด ไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 
 บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกัน พร้อมทัง้เหตุผลในกำรเลือกท ำ

รำยกำรดงักลำ่วตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในรำยงำนประจ ำปี  
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา) 
 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงิน
ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวำคม 2558 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมนูิเคชัน่ จ ำกัด 
ท่ีผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตจำก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั และแสดงเปรียบเทียบ
กบัผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2557และ 31 ธนัวำคม 2556  ท่ีผำ่น
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุำตจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั  

งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย์             

สินทรัพย์หมุนเวียน             

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 8,355 0.71% 24,457 2.32% 12,309 1.47% 

เงินลงทนุชัว่ครำว             

     เงินลงทนุระยะสัน้  -   -   -   

     เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำย 2,846 0.24% 3,580 0.34% 7,201 0.86% 

ลกูหนีก้ำรค้ำ             

     กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 5,762 0.49% 5,810 0.55% 3,214 0.39% 

     กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 104,665 8.84% 68,141 6.46% 75,432 9.04% 

ลกูหนีแ้ละเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีไม่
เก่ียวข้องกนั - - - - - - 
สนิค้ำคงเหลอื 1,559 0.13% 4,267 0.40% 8,532 1.02% 

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น 18,733 1.58% 23,381 2.21% 25,814 3.09% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 141,920 11.99% 129,636 12.28% 132,503 15.88% 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน             

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้
ประกนั 114,379 9.66% 119,820 11.35% 96,198 11.53% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

ลกูหนีต้ำมสญัญำเชำ่กำรเงิน - สทุธิ
จำกสว่นท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่
ปีเงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
กนั - - - - - - 
ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืน 63,610 5.37% 51,467 4.88% 40,656 4.87% 

เงินลงทนุในบริษัทร่วม 39,344 3.32% 26,630 2.52% 37,596 4.50% 

สว่นปรับปรุงอำคำรเชำ่และอปุกรณ์ - 
สทุธิ 

750,075 63.35% 659,321 62.46% 472,117 56.57% 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 49,539 4.18% 37,874 3.59% 18,790 2.25% 

สนิทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับญัชี 7,801 0.66% 14,644 1.39% 21,714 2.60% 

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น 17,285 1.46% 16,226 1.54% 15,064 1.80% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,042,033 88.01% 925,983 87.72% 702,135 84.12% 

รวมสนิทรัพย์ 1,183,953 100% 1,055,619 100% 834,638 100% 

หนีส้นิและส่วนของผู้ถอืหุ้น             
หนีส้นิหมุนเวียน             

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้
จำกสถำบนักำรเงิน 

264,440 22.34% 242,003 22.93% 106,898 12.81% 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ              

     กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกนั 5,994 0.51% 8,011 0.76% 8,630 1.03% 
     กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 117,689 9.94% 122,976 11.65% 146,937 17.60% 

รำยได้คำ่บริกำรรับลว่งหน้ำ 10,075 0.85% 6,606 0.63% 3,372 0.40% 

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 94,001 7.94% 54,599 5.17% 26,502 3.18% 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน
ที่ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 22,308 1.88% 19,008 1.80% 

 

  

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 13,519 1.14% 12,949 1.23% 9,563 1.15% 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 528,026 44.60% 466,152 44.16% 301,902 36.17% 
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งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

หนีส้นิไม่หมุนเวียน       

หนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน-
สทุธิ 

119,050 10.06% 70,295 6.66% 44,593 5.34% 

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 27,425 2.32% 49,740 4.71% -   

ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 7,485 0.63% 5,890 0.56% 5,452 0.65% 

หนีส้นิอื่น 207 0.02% 207 0.02% 207 0.02% 

รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 154,167 13.02% 126,132 11.95% 50,252 6.02% 

รวมหนีส้ิน 682,193 57.62% 592,284 56.11% 352,154 42.19% 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น             

ทนุเรือนหุ้น 250,021 21.12% 250,021 23.68% 250,021 29.96% 

สว่นเกินมลูคำ่หุ้นสำมญั 272,134 22.99% 272,134 25.78% 272,134 32.61% 

ขำดทนุจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคมุเดยีวกนัของบริษัทร่วม 

(19,208) (1.62%) (19,208) (1.82%) (9,138) (1.09%) 

ก ำไรสะสม             

     จดัสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 6,794 0.57% 25,492 2.41% 25,492 3.05% 

     ยงัไมไ่ด้จดัสรร (3,766) (0.32%) (61,476) (5.82%) (54,660) (6.55%) 

องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น (4,215) (0.36%) (3,627) (0.34%) (1,365) (0.16%) 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่ 501,760 42.38% 463,336 43.89% 482,484 57.81% 

สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจควบคมุ 0 - 0 - 0 - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  501,760 42.38% 463,336 43.89% 482,484 57.81% 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,183,953 100% 1,055,620 100% 834,638 100% 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 598,404 98.10% 482,099 97.94% 371,718 98.10% 

รำยได้จำกกำรขำย 11,559 1.90% 10,126 2.06% 7,185 1.90% 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 609,963 100% 492,225 100% 378,903 100% 

ต้นทนุในกำรให้บริกำร 441,678 72.41% 374,999 76.18% 279,109 73.66% 

ต้นทนุขำย 8,669 1.42% 8,111 1.65% 5,631 1.49% 

รวมต้นทุนในการให้บริการและ
ต้นทุนขาย 

(450,347) (73.83%) (383,110) (77.83%) (284,740) (75.15%) 

ก าไรขัน้ต้น 159,616 26.17% 109,115 22.17% 94,163 24.85% 

รำยได้อื่น 14,076 2.31% 15,181 3.08% 7,682 2.03% 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 173,692 28.48% 124,296 25.25% 101,845 26.88% 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรขำย 50,348 8.25% 50,017 10.16% 50,572 13.35% 

คำ่ใช้จำ่ยในกำรบริหำร 69,966 11.47% 62,092 12.61% 52,480 13.85% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก าไร
จากบริษัทร่วม 

53,378 8.75% 12,187 2.48% (1,207) (0.32%) 

สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม 16,314 2.67% 4,838 0.98% 6,379 1.68% 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย
ทางการเงนิและภาษีเงนิได้ 
นิติบุคคล 

69,692 11.43% 17,025 3.46% 5,172 1.37% 

ต้นทนุทำงกำรเงิน (23,590) (4.79%) (17,822) (3.62%) (1,743) (0.46%) 

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงนิได้นิติ
บุคคล 

46,102 7.56% (797) (0.16%) 3,430 0.91% 

ภำษีเงินได้นิติบคุคล (6,990) (1.15%) (6,612) (1.34%) (366) (0.10%) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 39,112 6.41% (7,409) (1.51%) 3,064 0.81% 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) สุทธิ             

สว่นท่ีเป็นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 38,425 6.30% (9,078) (1.84%) 0.3 0.00% 

สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ ำนำจ
ควบคมุ 

-   -   (0.1) 0.00% 

ก าไร / ขาดทุนสุทธิ 38,425 6.30% (9,078) (1.84%) 0 0.00% 

ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน             

ก ำไร (ขำดทนุ )สทุธิส ำหรับปี (บำท) 0.16   (0.03)   0.01   
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        (หน่วย : พนับำท) 

งบกระแสเงนิสด 2558 2557 2556 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ 46,102 (797)  3,430 

รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทนุ)ก่อนภำษีเงินได้ -    -     -    

  สว่นแบง่ก ำไรจำกเงินลงทนุในบริษัทร่วม (16,314) (4,838)          (6,379) 

  รำยได้เงินปันผลรับ -    -     -    

  คำ่เสือ่มรำคำและรำยจ่ำยตดับญัชี         108,811            64,373 41,557 

  ตดัจ ำหนำ่ยคำ่เบีย้ประกนัภยัจ่ำยลว่งหน้ำ                     -                        -    330 

  หนีส้งสยัจะสญู(กลบัรำยกำร)           1,578           (1,596)           1,086 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุเผ่ือขำย            -              (625)           (3,246) 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยทรัพย์สนิ (536)              (259)              (559) 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                -             (28)                       -    

  กลบัรำยกำรส ำรองคำ่เผ่ือผลเสยีหำยทำงคดคีวำม (3,492)                     -                 - 

 ประมำณกำรภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 1,511 1,272 448 

 รำยได้ดอกเบีย้รับ (1,983) (2,894) (3,709) 

  ดอกเบีย้จ่ำย 23,590 17,822 1,743    

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลง       

  ในสนิทรัพย์และหนีส้นิด ำเนินงำน 159,267 72,431           34,702 

สนิทรัพย์ด ำเนินงำน (เพิ่มขึน้) ลดลง       

  ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ื่น (38,157) 6,586 5,915 

  สนิค้ำคงเหลอื 2,709 4,265           (2,081) 

  สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น             4,647          2,434         (16,273) 

  สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่น (1,059) (1,161) 57 

  ภำษีเงินได้ถกูหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืน                    -                       - 833 

หนีส้นิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้(ลดลง)       

  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ้ื่น (9,768) (6,064)          25,281 

  รำยได้คำ่บริกำรรับลว่งหน้ำ 3,469 3,234            1,331 

 หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 570 3,385 3,468 

เงินสดรับจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
 
 

121,678           85,109          53,233 
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   (หน่วย : พนับำท) 

งบกระแสเงนิสด 2558 2557 2556 

 ดอกเบีย้รับ             2,085             2,599             4,294 

  จ่ำยช ำระภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน                    -                 - (783)  

  จ่ำยดอกเบีย้ (23,590) (17,822) (1,743) 

  จ่ำยภำษีเงินได้ (12,159) (10,811)           (5,057) 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน 88,014 59,075        49,945 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทนุชัว่ครำวลดลง                     -                  -  862 

เงินฝำกสถำบนักำรเงินท่ีติดภำระค ำ้ประกนัเพิ่มขึน้          5,441         (23,622) (92,401) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยเงินลงทนุเผื่อขำย             -           5,335 183,980 

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผ่ือขำยเพิ่มขึน้                     -              -           (4,393) 

เงินสดจำ่ยเพื่อลงทนุในบริษัทร่วม                     -             -         (4,000) 

เงินปันผลรับ             3,600            2,600            10,632 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้อปุกรณ์ (52,485)       (169,392) (281,080) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยอปุกรณ์ 611 427 2,464 

เงินสดจำ่ยเพื่อซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตน         (18,845) (23,295)        (3,069) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหนำ่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน                 -  28                    -    

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (61,678)     (207,919)      (187,005) 

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ       

เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้-สทุธิ        22,437   135,104          106,899    

เงินสดจำ่ยหนีส้นิตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงิน        (45,860) (42,860) (3,880) 

เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน        -  112,000           -  

เงินสดจำ่ยช ำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน         (19,015) (43,252)         - 

เงนิสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงนิ     (42,438)      160,992 103,019 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (16,102)         12,149         (34,041) 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดต้นปี           24,457           12,309        46,350 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดสิน้ปี        8,355        24,458        12,309 
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   (หน่วย : พนับำท) 

งบกระแสเงนิสด 2558 2557 2556 

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกบักระแสเงนิสดเพิ่มเติม       

รำยกำรท่ีไมใ่ชเ่งินสด       

เจ้ำหนีซ้ือ้ทรัพย์สนิเพิ่มขึน้ (ลดลง)         5,957         (18,515) 8,580 

สนิทรัพย์ที่เพิ่มขึน้จำกหนีส้นิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 134,016 96,659 74,975 
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14. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ ให้บริกำรโครงสร้ำงพืน้ฐำนด้ำนไอซีทีแบบ
ครบวงจร โดยบริกำรของบริษัทครอบคลมุตัง้แตบ่ริกำรเช่ือมตอ่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ (Internet 
Access) กำรให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ Co-Location และบริกำร Cloud 
Solutions ปัจจบุนัองค์กรตำ่งๆ มีแนวโน้มท่ีจะใช้กลยทุธ์ทำงธุรกิจแบบดิจิทลัมำกขึน้เร่ือยๆ เพ่ือเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ ท ำให้บริกำรคลำวด์ของบริษัทมีอัตรำกำรเติบโตท่ีสูงขึน้อย่ำง
ตอ่เน่ือง 

บริษัทให้บริกำรระบบ Cloud Solutions มำเป็นเวลำ 4 ปี โดยบริษัทได้รับใบประกำศรับรอง
มำตรฐำนด้ำนควำมมัน่คงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2015 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 
ด้ำนกำรบริหำรจดักำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ซึง่เป็นเคร่ืองรับประกนัคณุภำพ
และมำตรฐำนกำรให้บริกำรวำ่ลกูค้ำจะได้รับบริกำรท่ีดี มีควำมปลอดภยัและมีคุณภำพ รวมทัง้ยงัได้รับกำร
รับ รอ งม ำ ต รฐ ำ น  Cloud Security Alliance- Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR)  
รำยแรกในไทย ซึ่งเป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับระบบ Cloud โดยเฉพำะ ถือเป็น
เคร่ืองหมำยยืนยันควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของบริษัท โดยมีองค์กรขนำดใหญ่ให้ควำมไว้วำงใจใช้
บริกำรหลำยแห่ง และมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพิ่มขึน้ รวมทัง้บริษัทได้เปิดโอกำสให้องค์กรท่ีต้องกำรใช้
บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำนด้วย 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2558  บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกบั 624.04 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 22.99 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ปี 2557  โดยรำยได้หลักท่ีเพิ่มขึน้มำจำกรำยได้กำรให้บริกำร Cloud  Solutions ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโต
เพิ่มขึน้ ร้อยละ 68.97 ส่วนรำยได้จำกบริกำรเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) และบริกำร  
Co-Location ก็ยังคงมีอัตรำกำรเติบโตท่ีเพิ่มขึน้อย่ำงต่อเน่ืองโดยเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 11 และร้อยละ 6 
ตำมล ำดบั จำกรำยได้ท่ีเพิ่มขึน้ท ำให้ต้นทุนในกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 17.55   
เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557  ท ำให้บริษัทมีอัตรำก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 22.17 ในปี 2557 เป็น 
ร้อยละ 26.17 ในปี 2558   ในขณะเดียวกนัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทเพิ่มขึน้จำกปีก่อนคิด
เป็นร้อยละ 7.32  เน่ืองจำกจ ำนวนพนกังำนท่ีเพิ่มขึน้ และในส่วนต้นทนุทำงกำรเงินก็เพิ่มขึน้เน่ืองจำกกำร
ลงทนุซือ้อปุกรณ์เพ่ือปรับปรุงศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมลูและปรับปรุงระบบเครือขำ่ยเพ่ือให้มีเสถียรภำพมำกขึน้  
ท ำให้ปี 2558 บริษัทมีก ำไรสทุธิ 39.11 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนท่ีมีผลขำดทนุสทุธิจ ำนวน  7.41 ล้ำนบำท 
หรือมีก ำไรเพิ่มขึน้ 46.52 ล้ำนบำท โดยอตัรำก ำไรสทุธิร้อยละ 6.27 ของรำยได้รวม 
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บริษัทไม่มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 2558 เน่ืองจำกมีผลขำดทุนสะสมยกมำ โดย
รำยกำรคำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีปรำกฏในงบกำรเงินส ำหรับปี สิน้สดุ 31 ธันวำคม 2557 เป็นผลจำกภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีจำกผลแตกตำ่งชัว่ครำว ซึง่บริษัทได้ปฏิบตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ืองภำษีเงินได้  
รายได้จากการให้บริการและการขาย 

บริษัทมีรำยได้รวมส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 624.04 ล้ำนบำท แบง่เป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
กำรขำย 609.96 ล้ำนบำท และรำยได้อ่ืน 14.08 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยแยก
ตำมประเภทบริกำรได้ตำมตำรำง โดยมีสัดส่วนของรำยได้หลกัอยู่ท่ีบริกำร Cloud Solutions คิดเป็นร้อย
ละ 40 และมีอตัรำกำรเติบโตเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 68.97 ซึ่งเป็นไปตำมแผนกลยทุธ์
ของบริษัทท่ีมุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลกัษณะ IaaS ( Infrastructure as a Service ) โดยเน้นกำรให้บริกำร 
Cloud Solutions ท่ีวำงอยูบ่น Infrastructure ขนำดใหญ่ท่ีได้รับมำตรฐำนระดบัสำกล  
สัดส่วนรายได้จากการให้บริการและการขาย 

บริกำร Cloud Solutions 40% 
บริกำรเช่ือมตอ่อินเทอร์เน็ต (Internet Access) 21% 
บริกำร Co-Location 20% 
บริกำรอ่ืน 15% 
บริกำร EDC Network Pool 4% 

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย 
ในปี 2558 บริษัทมีต้นทนุกำรให้บริกำรและต้นทนุขำยรวมจ ำนวน 450.35 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้คิดเป็น

ร้อยละ 17.55 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 โดยแปรผนัตำมรำยได้ท่ีเพิ่มสูงขึน้ โดยต้นทุนหลกัท่ีเพิ่มขึน้มำ
จำกคำ่เส่ือมรำคำเน่ืองจำกมีกำรรับรู้โครงกำรระหวำ่งสร้ำงท่ีแล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2558 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึน้จำกปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.32 เน่ืองจำก
บริษัทมีคำ่ใช้จ่ำยเก่ียวกบัพนกังำนเพิ่มขึน้ อนัเน่ืองมำกจำกกำรสรรหำพนกังำนเพิ่มเพ่ือรองรับกำรเติบโต
ของธุรกิจในอนำคตและต้นทุนทำงกำรเงินท่ีสูงขึน้จำกกำรลงทุนพัฒนำธุรกิจโดยจัดหำอุปกรณ์ท่ีมี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนควำมปลอดภยัแก่ผู้ใช้บริกำร 
ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 

ส าหรับงบการเงินรวม ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2558 เท่ำกับ 39.11 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้เป็นจ ำนวน 46.52  
ล้ำนบำท จำกปี 2557 ท่ีมีผลขำดทุนสุทธิจ ำนวน 7.41 ล้ำนบำท  ท ำให้บริษัทสำมำรถลดผลขำดทุนสะสม
จำก 61.48 ล้ำนบำทในปี 2557 คงเหลือขำดทนุสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2558 เป็นจ ำนวน 3.77 ล้ำนบำท  

ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2558 เท่ำกับ 22.62 ล้ำนบำท ลดลงเป็น
จ ำนวน 1.46 ล้ำนบำท จำกปี 2557 ท่ีมีก ำไรสทุธิจ ำนวน 24.08 ล้ำนบำท เน่ืองจำกในปี 2558 มีต้นทนุทำง
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กำรเงินท่ีสูงขึน้ ท ำให้บริษัทสำมำรถลดผลขำดทนุสะสมจำก 30.36 ล้ำนบำท คงเหลือก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2558 เป็นจ ำนวน 11.02 ล้ำนบำท 
งบแสดงฐานะการเงนิ 
สินทรัพย์ 

 ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทัง้สิน้จ ำนวน 1,184 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จ ำนวน 128 ล้ำนบำท
หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 12.16 เม่ือเปรียบเทียบกับปี 2557  โดยมีรำยละเอียดกำรเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส ำคญัมี
ดงันี ้

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 16.11 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 65.86 เน่ืองจำกบริษัท 
มีกำรลงทนุในอปุกรณ์และมีกำรช ำระหนีม้ำกขึน้  

ลกูหนีก้ำรค้ำ เพิ่มขึน้ 36.48 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 49.33 โดยแปรผนัตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
บริษัทท่ีมียอดขำยเพิ่มขึน้ 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ -สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิมีมูลค่ำเพิ่มขึน้รวมจ ำนวน 
102.42 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรปรับปรุงศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมูล IDC ท่ีอำคำรไทยซมัมิท และอำคำรบำงกอกไทย 
รวมทัง้ซือ้อปุกรณ์ Core network และ Software  
หนิส้ิน 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีหนีส้ินรวมจ ำนวน 682.19 ล้ำนบำท แบง่เป็นหนีส้ินหมนุเวียน 528.03 ล้ำนบำท 
คดิเป็นร้อยละ 77.4 และหนีส้ินไมห่มนุเวียนจ ำนวน 154.17 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 22.6  ของหนีส้ินรวม 

บริษัทมีเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ ยืมระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงินเพิ่มขึน้จำกปี 2557 เน่ืองจำกกำร
ลงทุนเพ่ือขยำยและพัฒนำธุรกิจ โดยสินเช่ือดังกล่ำวค ำ้ประกันโดยเงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระ  
ค ำ้ประกัน  และมีหนีส้ินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ เน่ืองจำกบริษัทมีกำรลงทุนเพ่ือปรับปรุง  
ศนูย์ปฏิบตัิกำรข้อมลู IDC และซือ้อปุกรณ์เครือขำ่ยเพ่ือขยำยกำรบริกำรให้กบัลกูค้ำและเพิ่มเสถียรภำพใน
กำรให้บริกำร โดยสญัญำเชำ่ดงักลำ่วมีระยะเวลำ 3-5 ปี  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นจ ำนวน 501.76 ล้ำนบำทประกอบด้วยทุนท่ีออกจ ำหน่ำย
และช ำระเต็มมลูค่ำแล้วจ ำนวน 250 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 272 ล้ำนบำท ส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 6.79 ล้ำนบำท ซึง่ลดลงจำกปี 2557 เน่ืองจำกบริษัทน ำส ำรองตำมกฎหมำยไปลดขำดทนุ
สะสมท่ีบริษัทมี โดยท่ีในงบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีขำดทุนสะสมคงเหลือจ ำนวน 3.77 
ล้ำนบำท และส ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทมีก ำไรสะสมคงเหลือจ ำนวน 11.02 ล้ำนบำท และ
ส ำหรับมูลค่ำตำมบญัชีงบกำรเงินรวมหุ้นละ 2.01 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2.16 บำท (มูลค่ำท่ี
ตรำไว้ 1 บำทตอ่หุ้น) 
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งบกระแสเงนิสด 
ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสทุธิ 8.35  ล้ำนบำท โดยมีกระแสเงินสดรับต้นปี 24.46 ล้ำน

บำท และมีกระแสเงินสดใช้ไประหว่ำงปีอีก 16.10 ล้ำนบำท โดยกระแสเงินสดรับระหว่ำงปี มำจำกกระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 88.84 ล้ำนบำท  เพิ่มขึน้จำกปี 2557 คิดเป็นอัตรำส่วนร้อยละ 50.39 
ในขณะท่ีบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 62.51ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 เป็นจ ำนวนเงิน
145.41 ล้ำนบำท และบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหำเงินเป็นจ ำนวน 42.44 ล้ำนบำท เป็นกำร
จำ่ยช ำระหนีส้ินตำมสญัญำเชำ่ทำงกำรเงินและจำ่ยช ำระคืนเงินกู้ ระยะยำว   
อัตราส่วนทางการเงนิที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2558 2557 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)       

อตัรำสว่นสภำพคลอ่ง (เทำ่) 0.27 0.28 0.44 

อตัรำสว่นสภำพคลอ่งหมนุเร็ว (เทำ่) 0.23 0.22 0.33 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ (Activity Ratios)       

อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนีก้ำรค้ำ (เทำ่)  6.62 6.45 4.63 

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉลีย่ (วนั)   55.00 57.00 79.00 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสนิทรัพย์ถำวร (เทำ่) 0.89 0.90 1.18 

อตัรำกำรหมนุเวียนของสนิทรัพย์ (เทำ่) 0.56 0.53 0.53 

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratios)       

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น (เทำ่) 1.36 1.28 0.72 

อตัรำสว่นหนีส้นิตอ่สนิทรัพย์ (เทำ่) 0.58 0.56 0.42 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 1 9.59 N/A N/A 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)       

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 26.17 22.17 24.85 

อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 8.75 2.65 (0.32) 

อตัรำก ำไรสทุธิ (%)   6.27 (1.46) 0.79 

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรัพย์ (%)   3.49 (0.78) 0.42 

อตัรำผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 8.11 (1.57) 0.63 

ข้อมูลต่อหุ้น         

มลูคำ่ตำมบญัชีตอ่หุ้น (บำท)  2.01 1.85 1.97 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธิตอ่หุ้นสำมญั (บำท) 1 0.16 (0.03) 0.01 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บำท)  0.015 N/A N/A 

หมำยเหต ุ: 1. ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉลีย่ถว่งน ำ้หนกัทีอ่อกจ ำหนำ่ยและได้รับช ำระแล้วระหวำ่งงวด 
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จำกตำรำงอตัรำส่วนทำงกำรเงินพบว่ำ ในปี 2558 อตัรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทใกล้เคียงกับปี
ก่อน และมีอตัรำส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นสูงขึน้เล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีก่อน เน่ืองจำกบริษัทยงัคงมี
กำรลงทุนเพ่ือพฒันำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรกับลกูค้ำอย่ำงต่อเน่ือง  ท ำให้บริษัทมีกำรใช้แหล่งเงินทุน
จำกสถำบนักำรเงินโดยกำรท ำสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึน้ ทัง้นีจ้ำกกำรลงทนุดงักล่ำวท ำให้บริษัทได้รับ
ควำมเช่ือมัน่จำกลกูค้ำในกำรให้บริกำรจนมีรำยได้ท่ีเพิ่มสงูขึน้ถึงร้อยละ 22.99 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และท ำ
ให้บริษัทมีอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรเพิ่มขึน้ ทัง้อตัรำก ำไรขัน้ต้นซึ่งเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 22.17 
ในปี 2557 เป็นร้อยละ 26.17 ในปี 2558 และอตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกร้อยละ 22.17 ในปี 2557 เป็นร้อย
ละ 26.17 ในปี 2558 และอตัรำก ำไรสทุธิเพิ่มขึน้จำกร้อยละ -1.34 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.41 ในปี 2558 
ท ำให้บริษัทสำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลก ำด ำเนินงำนของปี 2558 โดยมีอตัรำกำรจ่ำยปันผล
อยูท่ี่ร้อยละ 9.59 และพิจำรณำจำ่ยท่ี 0.015 บำทตอ่หุ้น เป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 3.75 ล้ำนบำท 

นอกจำกนีบ้ริษัทมีประสิทธิภำพในกำรเก็บหนีท่ี้ดีขึน้ โดยดูจำกอัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ำรค้ำ
เพิ่มขึน้จำก 6.45 เท่ำ ในปี 2557 เป็น 6.62 เท่ำ ในปี 2558  รวมทัง้ระยะเวลำในกำรเก็บหนีเ้ฉล่ียก็ดีขึน้ 
โดยมีระยะเวลำเก็บหนีเ้ฉล่ียในปี 2558 เทำ่กบั 55  วนั และปี 2557 เทำ่กบั  57 วนั 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนีแ้ล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง  

บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดงักล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้ อ่ืนส ำคญัผิด หรือไม่ขำดข้อมูลท่ี
ควรต้องแจ้งในสำระส ำคญั นอกจำกนี ้บริษัทขอรับรองวำ่ 
 (1)  งบกำรเงินและข้อมลูทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ ำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคญัเก่ียวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทยอ่ยแล้ว 
 (2)  บริษัทได้จดัให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ี
เป็นสำระส ำคญัของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบตัิ
ตำมระบบดงักลำ่ว 
 (3)  บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดงักล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคมุภำยใน ณ วนัท่ี 13 พฤศจิกำยน 2558 ต่อ
ผู้ สอบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ี
ส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้กำรกระท ำท่ีมิชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย 
 ในกำรนี ้เพ่ือเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้หมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทได้รับรองควำม
ถกูต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงมรกต กลุธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรนีไ้ว้ทกุหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือของ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลท่ี
บริษัทได้รับรองควำมถกูต้องของข้อมลูแล้วดงักลำ่วข้ำงต้น 
 

   

ดร.ก ำธร ไวทยกลุ  นำงสำวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ 
กรรมกำร  กรรมกำร 

 
 

 

นำงมรกต กลุธรรมโยธิน  
กรรมกำรผู้จดักำร 
(ผู้ รับมอบอ ำนำจ) 
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เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 90 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
28 สิงหำคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร 
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก  
สำขำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลยัเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจกัร 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

- 
  
  
  

  
  

- 2544 – ปัจจบุนั  
2551 – ปัจจบุนั 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2550 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรทรัพยำกรบคุคลและ
ก ำหนดอตัรำคำ่ตอบแทน 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 
 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัทอื่น 

2551 – ปัจจบุนั  ประธำนกรรมกำร  บมจ.เน็ตเบย์ 
องค์กรอื่น 

2548 – ปัจจบุนั  ที่ปรึกษำอำวโุส    ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชำติ กระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

2. ดร.ทวีศกัดิ ์ กออนนัตกลู 
 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กรรมกำรผู้จดักำร 

 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก  
สำขำ Digital Communication  
Imperial College of Science and Technology 
มหำวิทยำลยัลอนดอน สหรำชอำณำจกัร 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Role of the Chairman Program (RCP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

2544 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2553 – ปัจจบุนั 

 
 

2552 – 2553 
 
 

 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของกรรมกำร
ผู้จดักำร 

 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏบิตัิงำน
ของกรรมกำรผู้จดักำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
28 สิงหำคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) 

 
 

  
  
  
  
  
  
 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 
 
  
  
  
  

 
 
 
  

2550 –  2554 
 
 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

องค์กรอื่น 

2553 – ปัจจบุนั 
 
 

2549 – 2553 

 ผู้อ ำนวยกำร 
 
 
 รองผู้อ ำนวยกำร 

 ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และ     
เทคโนโลยีแหง่ชำติ กระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 ส ำนกังำนพฒันำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแหง่ชำติ กระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

3. ดร.ก ำธร ไวทยกลุ 
 กรรมกำร 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร : 
28 เมษำยน 2558 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 Diplome de Docteur, Computer , 

L’Universite Paris VI,France 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Financial Statements for Directors (FSD) 
จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 

2555 – ปัจจบุนั 
2555 - 2557 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
 กรรมกำร 

 บมจ.ทีโอที 
 บจก.ไทยลองดิสแทนส์ เทเลคอม
มิวนิเคชัน่ส์ 

องค์กรอื่น 

2558 – ปัจจบุนั 
 

2555 

 กรรมกำรบริหำร ชดุที่ 12 
 
 ที่ปรึกษำคณะอนกุรรมำธิกำร
สง่เสริมกำรใช้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสูค่วำมเป็นเลิศ 
(องค์กรภำคเอกชน) 

 สมำคมโทรคมนำคมแหง่ 
ประเทศไทย ในประบรมรำชปูถมัป์ 

 วฒิุสภำ 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. นำงสำวธนัวด ีวงศ์ธีรฤทธ์ิ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
ของกรรมกำรผู้จดักำร 

 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 
 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
24 เมษำยน 2552 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบณัฑิต  
สำขำวิชำวศิวกรรมไฟฟำ้  
University of Miami, U.S.A. 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Financial Statements for Directors (FSD)  
จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 
 

- 
  
  
  
  
  
  

- 
  
  
  
  
 

2552 – ปัจจบุนั  
2552 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของกรรมกำร
ผู้จดักำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมนิูเคชัน่ 

บริษัทอื่น 

2558 – ปัจจบุนั 
 
 

2556 – 2558 
 

2552 – 2555 
 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่   
สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่ 
สำยงำนกลยทุธ์องค์กร 

 รองกรรมกำรผู้จดักำรใหญ่   
สำยงำนธุรกิจโทรศพัท์ 

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

5. นำยอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรผู้ มีอ ำนำจลงนำมผกูพนับริษัท 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
24 เมษำยน 2552 

43 
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Engineering (Electrical – 

Communications) Cornell University U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

- 
  
  
  

- 
  

2552 – ปัจจบุนั  กรรมกำร  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทอื่น 

2556 – ปัจจบุนั 
 
 

2552 – 2556 

 ผู้จดักำรฝ่ำย 10  
ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพ่ือบริหำรองค์กร  

 ผู้จดักำรฝ่ำย 10  
ฝ่ำยโครงข่ำยระหวำ่งประเทศ 

 บมจ.กสท โทรคมนำคม 
 
 
 บมจ.กสท โทรคมนำคม 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. ศ.กิตติคณุดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
27 เมษำยน 2549 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก สำขำ Quantitative Business  

Analysis  Arizona State University,  
สหรัฐอเมริกำ 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

Audit Committee Program (ACP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Director Certification Program (DCP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
  

 

2549 – ปัจจบุนั 
2552 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 – ปัจจบุนั 
 

2550 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำรอิสระและประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระและประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.สหยเูน่ียน 
 
 บมจ.ไดเม็ท (สยำม) 

บริษัทอื่น 

2548 – ปัจจบุนั 
 

ปัจจบุนั 

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.แพน  รำชเทวี กรุ๊ป 
 
 บมจ.เจ้ำพระยำมหำนคร 

     องค์กรอื่น 

2549 – ปัจจบุนั  ศำสตรำจำรย์กิตติคณุ    
หลกัสตูรเทคโนโลยีและกำร  
จดักำรนวตักรรม 

 จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
 

7. นำยอรัญ  เพ่ิมพิบลูย์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์  
สถำบนัพฒันบริหำรศำสตร์ 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management  

(MFM) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำร 
บริษัทไทย  

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

2548 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

 
2551 – ปัจจบุนั 

 
 
 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดคำ่ตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 94 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
28 สิงหำคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) 
 
 

 
 
 
 
 

 หลกัสตูร Monitoring the Quality of Financial  
Reporting  (MFR) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit  
Function (MIA) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั 
กรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูร Monitoring the System of Internal     
Control and Risk Management (MIR) จดัโดย    
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
Audit Committee Program (ACP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร    
Director Certification Program (DCP) จดัโดย      
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

8. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ 
 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
26 กมุภำพนัธ์ 2552 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท ศศ.ม. (เศรษฐศำสตร์) สำขำวิชำเอก 
เศรษฐศำสตร์ระหวำ่งประเทศ Marquette  
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

 ปริญญำโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟำ้) สำขำวิชำเอก  
Data Communication, University of  
 Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

 

0.02 
 
 
 
 
 

 
 

- 
  
 
 
 
 

 
 

2552 – ปัจจบุนั  
2554 – ปัจจบุนั 

 
2556 – ปัจจบุนั 
2552 – 2554 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 95 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

  ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

Audit Committee Program (ACP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

  บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2551 – 2557 
 

2546 – 2557 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำคำ่ตอบแทน 

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

 บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอร่ี จ ำกดั 
 
 กลุม่บริษัท ACAP Advisory Group 

บริษัทอื่น 

2545 – ปัจจบุนั 
2553 - 2555 

 Chief Information Officer 
 กรรมกำรบริษัท 

 บจก.ไทยสมำร์ทคำร์ด 
 บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส 
คอนซลัแทนต์กรุ๊ป 

9. นำยสหสั  ตรีทิพยบตุร 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร : 
28 สิงหำคม 2544 (วนัจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกดั) 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำ Computer and Information  

Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกำ  
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 
 
 
 

- - 2544 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั  
2549 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอิสระ 

 

 บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
 บมจ.ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้
 บมจ.เธียรสรัุตน์ 
 บมจ.ซีโอแอล 
 บมจ.ซีโอแอล 
 บมจ.ซีโอแอล 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 96 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

   หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
How to Measure the Success of Corporate 
Strategy (HMS) จดัโดยสมำคมสง่เสริมสถำบนั
กรรมกำรบริษัทไทย 

  บริษัทอื่น 

2556 – ปัจจบุนั 
2551 – 2555 
2551 – 2555 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 

 บมจ.เน็ตเบย์ 

 บจก.เทรดสยำม 
 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริกำร 

10. นำงสำวนิโลบล  ตัง้ประสิทธ์ิ 
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรตรวจสอบ 

 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
12 พฤษภำคม 2557 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำนิตศิำสตร์มหำบณัฑติ (“LL.M.”) 
โรงเรียนกฎหมำยมหำวิทยำลยัเทมเปิล, 
ฟิลลำเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวำเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Temple University School 
of Law, at Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.) 

 เนติบณัฑิตไทย (Barrister - at - law) 
ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

- 
 
 
 
 
 

- 
  
 
 
 
 

 

2557 – ปัจจบุนั 
2557 – ปัจจบุนั 

 
2557 – ปัจจบุนั 

 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
คำ่ตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2552 – ปัจจบุนั  เลขำนกุำรบริษัท  บมจ.สยำมแม็คโคร 
บริษัทอื่น 

2548 – ปัจจบุนั 
2549 – ปัจจบุนั 

 
2550 – ปัจจบุนั 
2550 – ปัจจบุนั 

 
2552 – ปัจจบุนั 
2554 – ปัจจบุนั 
2555 – ปัจจบุนั 

 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 
 กรรมกำรผู้จดักำร 
 กรรมกำร 
 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 

 บจก.ส ำนกังำนกฎหมำยสยำมซิตี ้
 บจก.ฮำนนำ อินสทรูเม้นทส์   

(ประเทศไทย) 
 บจก.ชวลิต แอนด์ พำร์ทเนอร์ส 
 บจก.เซเบอร์ ทรำเวล เนทเวิร์ค  

(ไทยแลนด์) 
 บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชัน่แนล 
 บจก.โทนำมิ (ไทยแลนด์) 
 บจก.ส ำนกังำนที่ปรึกษำภำษีเอสซีแอล 

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 97 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นำงมรกต  กลุธรรมโยธิน 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรผู้จดักำร 
 รักษำกำรเลขำนกุำรบริษัท 
 
วนัที่ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำร :  
23 เมษำยน 2546 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำ Computer Science University 

of Missouri Columbia, U.S.A. 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  

Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร   
Effective Minutes Taking (EMT) จดัโดย 
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย  

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร    
Company Secretary Program (CSP) จดัโดย  
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร ภมิูพลงัแผ่นดิน  
ศนูย์บริกำรแหง่จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 
 
 
 
 

0.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2546 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2542 – 2556 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรผู้จดักำร 
 รักษำกำรเลขำนกุำรบริษัท 
 รักษำกำรกรรมกำรผู้จดักำร 
 รองกรรมกำรผู้จดักำร 

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

บริษัทอื่น 

ปัจจบุนั 
2551 – ปัจจบุนั 

 
 
 
 

 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 

 
 
 
 

 บจก.ไทยดอทคอม 
 บจก.แมนดำลำ คอมมนิูเคชัน่ 

 
 
 
 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 98 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นำยวลัล์ชยั  เวชชีวะด ำรงค์ 
 รองกรรมกำรผู้จดักำร 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

- 
 

 

- 
  
 

2556 – ปัจจบุนั 
2555 – 2556 
2554 – 2555 

 รองกรรมกำรผู้จดักำร 
 ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
  ประวัติการอบรม 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Director Accreditation Program (DAP) จดัโดย
สมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร  
Leadership Succession Program (LSP) จดัโดย
มลูนิธิสถำบนัวิจยัและพฒันำองค์กรภำครัฐ 

  บริษัทอื่น 

2550 – 2554 
2550 – 2554 

 รองกรรมกำรผู้จดักำร 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 

 บจก.วอลล์ เทคโนโลย ี
 บจก.วอลล์ เทคโนโลย ี

13. นำยศกัดิ์นนท์  กงัสมัฤทธ์ิ 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรจดักำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

  

- 
  
  

- 
  
  

2555 – ปัจจบุนั 
2554 – 2555 
2550 – 2554 

 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
 ผู้อ ำนวยกำร  
 ที่ปรึกษำอำวโุส 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

14. นำยอรรถวฒิุ  ค ำประดิษฐ์ 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบณัฑิต    
มหำวิทยำลยัหอกำรค้ำไทย 

ประวัติการอบรม 
 ITIL V3. Expert 
 CDCP : Certified Data Centre Professional  
 CDFOM : Certified Data Centre Facilities 

Operations 

- 
  

- 
  

2557 – ปัจจบุนั  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2552 – 2556  Services Management 
Director 

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 99 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

15. นำยปิยเรศ  แซห่ล ี
 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 

50 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 วฒิุบตัร มินิเอ็มบีเอ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์  
ประวัติการอบรม : 
 TOI solaris by SUN Micro System 
 ITIL foundation by Pink 
 Informix/ Oracle Administor 

- - 2557 – ปัจจบุนั  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
บริษัทอื่น 

2556 – 2557 
2552 – 2556 

 ผู้อ ำนวยกำร 
 ผู้อ ำนวยกำร 

 บจก.จีเอเบิล  
 บจก.จีเอเบิล 

16. นำยอรรถพงษ์  หำบสำ 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of MIS & Marketing City University of  

Seattle, U.S.A. 
ประวัติการอบรม  
 Consulting Sale  จดัโดย Microsoft Cooperation 
 Project Management จดัโดย Project Decision 

(PMI Certify) 
 Supervisory Skill and Service Quality for 

Supervisory จดัโดย Thailand Management 
Association (TMA) 

 Telecom industry and technology trend of 
2.5G, 3G and 4G จดัโดย Hutchison CAT 
Wireless Multimedia Ltd. 

 3G Technology & Trend with BREW and JAVA 
จดัโดย Qualcomm   
 

- 
  
  

- 
  
  

ปัจจบุนั  ผู้อ ำนวยกำรอำวโุส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2555 – 2557 
 

2548 – 2553 
 
 

 Business Development 
Director 

 Business Development 
Manager 

 
 

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี 

 

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี 
 

 

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 100 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ 
แต่งตัง้ 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

   Wireless and Mobile Network integration 
technology จดัโดย Cisco (Thailand) 

 S mall Business Management 
(Entrepreneurship) จดัโดย Bellevue 
Community College: Bellevue, WA. USA 

  บริษัทอื่น 

2557 – 2558 
2553 – 2555 

 

 

 Head of Commercial 
 Business Development 

Director 
 

 บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดำต้ำเซ็นเตอร์  
 บจก.สวสัดีช้อป 

 

 
เอกสารแนบ 1.2 หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในหวัข้อ 8.11 เลขำนกุำรบริษัท) 
 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

 

 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 101 

ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  

รำยช่ือ 
บมจ. อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม 
บจก. แมนดำลำ 
คอมมนูิเคชัน่ 

บจก. ไทย ดอท คอม บจก. เน็ตเบย์ 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธชัยพงษ์ C   C 

2. ดร. ทวีศกัดิ์ กออนนัตกลู D    

3. ดร.ก ำธร  ไวทยกลุ D    

4. นำงสำวธนัวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ D    

5. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ D    

6. ศ. กิตติคณุ ดร.อจัฉรำ จนัทร์ฉำย D    

7. นำยอรัญ เพิ่มพิบลูย์ D    

8. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคณุ D    

9. นำยสหสั ตรีทิพยบตุร D   D 

10. นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสทิธ์ิ D    

11. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน D, MD C D  

12. นำยวลัล์ชยั เวชชีวะด ำรงค์  M MD D D 

13. นำยศกัดิ์นนท์ กงัสมัฤทธ์ิ M    

14. นำยอรรถวฒุิ ค ำประดิษฐ์ M    

15. นำยปิยเรศ แซห่ล ี M    

16. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ M    
 

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

 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 2 หน้ำ 102 
 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558  
 

รำยช่ือ บจก. แมนดำลำ คอมมนูิเคชัน่ บจก. ไทย ดอท คอม 

1. นำงมรกต กลุธรรมโยธิน C D 

2. นำยวลัล์ชยั เวชชีวะด ำรงค์ MD D 

3. นำยทรงศกัดิ ์ทะนบุ ำรุงสำสน์   D  

4. นำงสำวหรรษำ นวำระพรรณ D D 

5. นำยภทัร์ หอสิริ  D 

C = ประธำนกรรมกำร         D = กรรมกำร          MD = กรรมกำรผู้จดักำร 

หมำยเหต ุ:   
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) มีบริษัทยอ่ย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมนูิเคชัน่ 
จ ำกดั และบริษัทไทย ดอท คอม จ ำกดั ซึง่ทัง้ 2 บริษัท มีรำยได้ไมเ่กินร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบก ำไร
ขำดทนุรวมของปีบญัชีลำ่สดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 103 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบัตงิานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. นำงสำวกรกช วนสวสัดิ์  
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

36 คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยกุต์ 

สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ 
สำขำบญัชี มหำวิทยำลยัรำมค ำแหง 

 ประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย 
(CPIAT) 

ประวัติการอบรม 
 หลกัสตูร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 อบรมหลกัสตูร IT Audit ของสภำวิชำชีพบญัชี 
 อมรมประกำศนียบตัรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIAT  
 โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคณุภำพงำนตรวจสอบ

ภำยในของหน่วยงำน 
 แบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรตอ่ต้ำนกำร

คอร์รัปชัน่ 
 แนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทจุริต 

2555 - 2558 
2553 - 2554 
 

 ผู้จดักำร 
 ผู้ชว่ยผู้จดักำร 

 

 บจก.สอบบญัชีธรรมนิติ 
 บจก.สอบบญัชีธรรมนิติ 

 

 

 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 104 
 

 

 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง 
อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. นำยยศไกร รุจิพงษ์วำท ี
หวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำร
ปฏิบตัิงำน 

38 คุณวุฒิการศึกษา 
 นิติศำสตรบณัฑิต มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 
ประวัติการอบรม 
 ประกำศนียบตัรเนติบณัฑิต ส ำนกัอบรมศกึษำ

กฎหมำยแหง่เนติบณัฑิตยสภำ สมยัที่ 54 

เป็นศนูย์กลำงกำรก ำกบัดแูลกำร
ด ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำม
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบงัคบั 
นโยบำย และข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง 

2556 - ปัจจบุนั 
2555 - 2556 
2550 - 2555 

 ผู้จดักำร 
 รองผู้จดักำร 
 นิติกรอำวโุส 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 105 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเก่ียวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน) ไมไ่ด้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในปี 2558 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2558 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 106 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 

ไมมี่ 


