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ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”) เป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำน
ไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรนำไอซีทีมำเป็ นเครื่ องมือเพื่อเสริ มสร้ ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริ กำรของบริ ษัทครอบคลุมตังแต่
้ บริ กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตเต็มรู ปแบบ
กำรให้ บริ กำรศูนย์ข้อมูลพร้ อมอุปกรณ์ต่ำงๆ สำหรับผู้ที่ต้องกำรบริ กำรที่มีประสิทธิภ ำพและมำตรฐำนใน
ระดับสำกลไปจนถึงกำรนำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solution (Cloud Solution Provider)
เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ
บริ ษัทได้ ก่อตัง้ มำตัง้ แต่วันที่ 1 มี นำคม 2538 ในชื่ อของ ศูนย์ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทัง่ เมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2539 คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติให้ ดำเนินกำรจัดตังเป็
้ นบริ ษัทและได้ จดทะเบียนเป็ นบริ ษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภำคม 2540 โดยมีทุนชำระแล้ วเท่ำกับ 16 ล้ ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ ุนละ 10 บำท บริ ษัท
ได้ รับอนุมตั ิจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนัน)
้ เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2540 ให้ ดำเนินกำรเป็ นผู้
ให้ บริ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแก่ลกู ค้ ำประเภทนิติบคุ คลหรื อองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีกำรสิ ้นสุด
ของอำยุกำรได้ สิทธิ ดำเนินกำรดังกล่ำว ต่อมำในวันที่ 28 สิงหำคม 2544 บริ ษัทได้ แปรสภำพเป็ นบริ ษัท
มหำชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ตงแต่
ั ้ วันที่
14 พฤศจิกำยน 2544 เป็ นต้ นมำ ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนเรี ยกชำระแล้ ว 250,020,790 บำท โดยมี
จำนวนหุ้นทังสิ
้ ้น 333,333,333 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท โดยสัดส่วนกำรถือหุ้น คือ
 พนักงำนและผู้ลงทุนทัว
่ ไปถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ 51
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ 17
 บริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ 16
 บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตรำร้ อยละ 16
บริษัทให้ บริกำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี ้
1. บริกำร Cloud Solutions
2. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet access)
3. บริกำร Co-Location
4. บริกำร EDC Network Pool
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1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่ าหลัก
วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนไอซีที ชันน
้ ำ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีคณ
ุ ภำพในระดับ
มำตรฐำนสำกล
ภารกิจ (Mission)
 มุง่ มัน
่ สร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลกู ค้ ำโดยกำรนำเสนอบริกำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนที่
มีควำมปลอดภัยและมีคณ
ุ ภำพในระดับมำตรฐำนสำกล สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรทำง
ธุรกิจ ด้ วยรำคำเป็ นธรรม
 ดำเนินธุรกิจที่สำมำรถสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้ เติบโตต่อเนื่องอย่ำ งยัง่ ยืน
 เป็ นสมำชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ อม
คุณค่ าหลัก (Core Value)
บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในลักษณะที่ใช้ นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศเปลี่ยนมำเป็ นโอกำสทำงธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่ ำย
ของบริษัทเพื่อสร้ ำงควำมมัน่ คงที่ยงั่ ยืนบนคุณค่ำหลัก 4 ประกำร ดังนี ้
1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟั งควำมคิดทุกควำมคิดเพื่อพัฒนำทำงออกที่ดีขึ ้น
และตอบสนองต่อควำมต้ องกำรของลูกค้ ำได้ ดีขึ ้น นวัตกรรมมีควำมหมำยกว้ ำงกว่ำกำรสร้ ำง
สินค้ ำหรื อบริ กำรที่ดีขึน้ แต่ยังรวมไปถึงกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงธุรกิจจนอยู่ในระดับที่
น่ำพอใจอีกด้ วย นวัตกรรมเป็ นหน้ ำที่ของบุคลำกรของบริ ษัททุกคน
2. ความเป็ นกลาง (Neutral) เรำเชื่ อ ว่ำ บริ ษั ทสำมำรถเติบ โตเจริ ญ รุ่ งเรื อ งไปพร้ อมผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องทังผู
้ ้ ถือหุ้น ลูกค้ ำ พนักงำน พันธมิตร คูค่ ้ ำและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำมที่สุด
ที่จะประสำนประโยชน์ระหว่ำงผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกด้ ำน
3. ความกระตือรือร้ น (Energetic) เรำใช้ ประโยชน์สงู สุดจำกควำมหลำกหลำยทำงประสบกำรณ์
ของบุคลำกร กิจกำรของบริ ษัทประสบควำมสำเร็ จโดยกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
กำรทำงำนทังร่้ วมกันและกับลูกค้ ำ มีควำมตื่นตัวต่อควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองกับ
ลูกค้ ำทังภำยในและภำยนอกด้
้
วยควำมรู้สึกกระตือรื อร้ น ทำงำนตรงตำมเวลำที่กำหนดอย่ำง
ต่อเนื่องและทำให้ มนั่ ใจว่ำ กำรดำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็ จอย่ำงรวดเร็ ว เพื่อที่จะตอบสนอง
ควำมต้ องกำรของลูกค้ ำของเรำในปัจจุบนั และในอนำคต
4. ความซื่ อสั ตย์ เชื่ อถือได้ และการยึดมั่ น ในคุ ณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริ ษัท
ปฏิบตั ิตนอย่ำงมืออำชีพที่มีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริ ยธรรม และเชื่อถือได้ ตลอดเวลำใน
ทุกกรณี บริ ษัทจะไม่เกี่ยวข้ องกับควำมไม่ถูกต้ อง เรำเชื่อว่ำกำรทำธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำก็
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สำมำรถนำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็ จได้ บริ ษัทปฏิบตั ิตอ่ คู่แข่งทำงกำรค้ ำด้ วยควำมเป็ นธรรม
ตำมหลักของกำรแข่งขันเสรี ซงึ่ จะนำประโยชน์สผู่ ้ บู ริโภค
กลยุทธ์
1. รักษำควำมเชื่อมัน่ และควำมสัมพันธ์กบั พันธมิตรและลูกค้ ำ
2. มีควำมเป็ นกลำงกับทุก Network Providers
3. เป็ นพันธมิตรกับผู้พฒ
ั นำในประเทศและเจ้ ำของผลิตภัณฑ์ตำ่ งประเทศ เพื่อสร้ ำงเป็ น Value
Added Services on Cloud ไปนำเสนอลูกค้ ำ
4. ปรับปรุงมำตรฐำนเรื่ อง cloud security ต่อไปจนถึงขันสู
้ งสุด (ISO27001, CSA STAR 1,
STAR2, STAR3)
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
ปี 2558
เดือนมี นำคม บริ ษัทได้ รับกำรส่ง เสริ ม กำรลงทุน บริ กำร Cloud จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริ มกำรลงทุน หรื อ BOI ทำให้ ได้ สิทธิ ประโยชน์ในกำรยกเว้ นอำกรขำเข้ ำในกำรนำเข้ ำอุปกรณ์ จำก
ต่ำงประเทศ และได้ รับกำรยกเว้ นภำษีเงินได้ นิติบคุ คลในส่วนบริกำร Cloud เป็ นระยะเวลำ 8 ปี ซึง่ จะส่งผล
ให้ บริ ษัททลดต้ นทุนค่ำใช้ จ่ำยจำกอุปกรณ์ และสำมำรถให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำได้ เพิ่มมำกขึน้ และในเดือน
เดียวกันนี ้ทำงบริ ษัทได้ กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้ ำนระบบบริ หำรจัดกำรสำรสนเทศ
ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions ศูนย์ปฎิบตั ิกำรข้ อมูล INET (IDC) และได้ เพิ่มขอบเขตกำรให้ บริ กำร
Enterprise Network Connectivity ที่มีคณ
ุ ภำพทังอำคำรไทยซั
้
มมิท ทำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์
เดือนกรกฎำคมได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ ำนระบบบริ หำรจัดกำรควำม
มัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบตั กิ ำรข้ อมูล INET (IDC) ทัง้
อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์
เดื อ นสิ ง หำคมได้ รั บ กำรรั บรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance – Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) ด้ ำ นกระบวนกำรจัด กำรทำงด้ ำ นควำมมั่น คงปลอดภั ย ส ำหรั บ
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำร Cloud Service Provider ซึ่ง ถื อ ว่ำ เป็ น เครื่ อ งหมำยยื น ยัน ควำมพร้ อมของบริ ษั ท และเพิ่ ม
ศักยภำพในกำรให้ บริกำรของบริ ษัทในกำรก้ ำวขึ ้นสูผ่ ้ ใู ห้ บริกำร Cloud Service Provider อย่ำงเต็มรูปแบบ
และนับเป็ นผู้ให้ บริกำร Cloud Solutions รำยแรกของประเทศที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน CSA-STAR นี ้
เดือนพฤศจิกำยน บริ ษัทได้ ร่วมมือกับบริ ษัท Synacor, Inc ในกำรให้ บริ กำรอีเมล์ออนคลำวด์ใน
รู ป แบบ Email as a Service โดยใช้ แพลตฟอร์ ม ชัน้ น ำของโลกในนำม Zimbra เพื่ อ ให้ บริ ก ำรอี เ มล์
ภำยในประเทศที่มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูงสำหรับลูกค้ ำภำครัฐและภำคเอกชน
เดือนธันวำคม ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมตั ิกำรลงทุน สร้ ำงศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้ อมูลไอเน็ต 3
(INET-IDC3) มูลค่ำ 750 ล้ ำนบำท โดยคำดว่ำจะแล้ วเสร็จต้ นปี 2560
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ปี 2557
บริ ษัทได้ ร่วมกับ บริ ษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรให้ บริ กำร
Cloud Solution ด้ วยกำรใช้ งำนผลิ ตภัณฑ์และโซลูชั่น บนระบบคลำวด์เพื่ อองค์กรของบริ ษัทเน็ตแอพฯ
เพื่อให้ ลูกค้ ำได้ รับประโยชน์สูงสุด โดยบริ ษัทเน็ตแอพฯได้ สร้ ำงสรรค์ระบบกำรบริ หำรจัดเก็บข้ อมูลและ
โซลูชั่นเพื่ อให้ ลูก ค้ ำของบริ ษั ท สำมำรถจัดเก็ บ และป้องกัน ข้ อมูลได้ อ ย่ำงมี ป ระสิ ทธิ ภ ำพ โดยที ม งำน
ผู้เชี่ยวชำญซึง่ ผ่ำนกำรอบรมอย่ำงเคร่งครัด
บริ ษั ท ได้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำนกำรให้ บริ ก ำร Cloud Service ชื่ อ Cloud Master Service
Provider Certification (CMSP) จำกบริ ษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด มีระยะเวลำกำรรับรอง 1 ปี นับตังแต่
้
วันที่ 19 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวำคม 2558 ด้ วยใบรับรองดัง กล่ำวของบริ ษัทซิสโก้ ฯ คือเครื่ อง
ยืนยันถึงควำมสำมำรถของบริ ษัท ในกำรจำหน่ำย นำเสนอบริ กำรคลำวด์และบริ กำรเอำต์ซอร์ ส เพื่อนำ
สินค้ ำบริกำรใหม่ๆออกสู่ตลำดและรับรองด้ วยประสบกำรณ์ควำมเป็ นผู้เชี่ยวชำญในธุรกิจคลำวด์ รวมถึงมี
กำรลงทุนพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่ำ งต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สงู สุดของลูกค้ ำ อีกทังช่
้ วยสร้ ำงควำม
เชื่อมัน่ ด้ วยบริ กำรที่มีคณ
ุ ภำพมำตรฐำนระดับสำกล ส่งผลให้ บริษัทสำมำรถขยำยฐำนตลำดของลูกค้ ำและ
มีรำยได้ เพิ่มมำกขึ ้น
บริ ษัทได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรสำรสนเทศและกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนคลำวด์ ทังที
้ ่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็ นรำยแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็ นเครื่ องรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรคลำวด์ของบริ ษัทว่ำลูกค้ ำจะ
ได้ รับบริกำรที่ดีและมีคณ
ุ ภำพ
นอกจำกนี ้ ในปี 2557 บริ ษัท ได้ รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิ จ กำรกระจำยเสี ย ง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญำตกำรให้ บริกำรอินเทอร์ เน็ต
แบบที่หนึ่ง คือ เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง (เช่ำใช้ ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคม
ของผู้ให้ บริ กำรอื่นๆ) ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กรกฎำคม 2557 และจะสิ ้นสุดกำรอนุญำตในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562
ซึง่ สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ ครำวละ 5 ปี
ปี 2556
บริษัทได้ ดำเนินกำรปรับปรุงศูนย์ INET IDC ที่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ เสร็จเรี ยบร้ อยและเปิ ดใช้
บริ กำรแล้ ว โดยใช้ เทคโนโลยีที่ช่วยปลอดฝุ่ นและประหยัดพลังงำน (clean and green) ตำมมำตรฐำน
ISO 14644 และระบบควบคุม ควำมปลอดภัยภำยในแบบ Centerline Management ที่ แสดงผลในรู ป
3 มิติ รวมถึงมำตรฐำนสำกลด้ ำนกำรปฏิบตั ิกำรตำมหลักแผนกำรให้ บริ กำรธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง (Business
Continuity Planning : BCP) ด้ ว ยควำมร่ ว มมื อ จำกผู้น ำ IT ด้ ำ น Network จำก บริ ษั ท ซิ ส โก้ ซิ ส เต็ม ส์
จำกัด และด้ ำนโครงสร้ ำงพืน้ ฐำน จำก บริ ษัท ฮิวเลตต์ - แพคกำร์ ด (ประเทศไทย) เพื่อให้ มั่นใจว่ำกำร
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ให้ บริ กำรของบริ ษัทอยู่บนศูนย์ ข้อมูลที่ทนั สมัย ได้ มำตรฐำน มีระบบสำรองข้ อมูลซึ่งกันและกันด้ วยระบบ
เครื อข่ำยที่เข้ มแข็ง สำมำรถให้ บริกำรได้ อย่ำงต่อเนื่องโดยไม่หยุดชะงัก
บริ ษัทได้ รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC
27001 : 2005 สำหรับกำรให้ บริ กำรศูนย์ข้อมูลอิ นเทอร์ เน็ต ที่อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ และอำคำรไทย
ซัมมิท ทำวเวอร์
ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ตที่อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ ได้ รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ ำน
ควำมมัน่ คงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 : 2005 บริกำรคลำวด์เป็ นรำยแรกของประเทศไทย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ปรับเปลี่ยนโครงสร้ ำงของบริ ษัทเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดค่ำใช้ จ่ำย โดย
ดำเนินกำรปิ ดสำขำในต่ำงจังหวัดลงทังหมด
้
7 สำขำ เมื่อกลำงปี 2556
ในด้ ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตร บริษัทร่วมมือกับบริษัท ทรำนแซคชัน่ เน็ตเวิร์ค เซอร์ วิสเซส จำกัด
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ำรเครื อ ข่ำยช ำระเงิ น ผ่ำ นบัต รเครดิต ระดับ โลกที่ ไ ด้ รั บ กำรรั บ รองมำตรฐำน PCI DSS เป็ น ที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ บริ กำรเครื อข่ำยชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิต (EDC network pool) ส่งผลให้ ลูกค้ ำธนำคำร
ของบริ ษัทได้ ใช้ บริ กำรเครื อข่ำยชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่ได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน PCI DSS ทันที ด้ วย
ควำมร่วมมือดังกล่ำว ทำให้ บริ ษัทได้ รับควำมไว้ วำงใจจำกบริ ษัท อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส (AMEX) ผู้ให้ บริ กำร
ชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตอเมริ กัน เอ็กซ์เพรส ครอบคลุมทัว่ โลก ที่เลือกใช้ บริ กำรระบบเครื อข่ำยชำระเงิน
ผ่ำนบัตรเครดิตของบริษัทในประเทศไทย
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บมจ. อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
99.99%

25%

บจ. แมนดำลำ คอมมูนเิ คชัน่
99.99%

บมจ. เน็ตเบย์

บจ. ไทยดอทคอม
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์ และบริการ
บริ ษัทเป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรนำ
ไอซีทีมำเป็ นเครื่ องมือเพื่อเสริ มสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริ กำรของบริ ษัทครอบคลุม
ตังแต่
้ บริ กำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตเต็มรู ปแบบ กำรให้ บริ กำรศูนย์ปฏิ บตั ิกำรข้ อมูลพร้ อมอุปกรณ์
ต่ำงๆ สำหรับผู้ที่ต้องกำรบริ กำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับสำกลไปจนถึงกำรนำเสนอระบบ
ไอซีทีแบบ Cloud Computing เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ บริษัท
แบ่งกลุม่ ธุรกิจออกเป็ น 4 ลักษณะ ดังนี ้
1)
บริการ Cloud Solutions
Cloud Solutions เป็ นบริกำรกำรใช้ ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ ร่วมกันผ่ำนเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตภำยใต้
มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบตั ิสอดคล้ องกับมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบ่งเป็ น
3 ประเภท ดังนี ้
 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรกำรใช้ โ ครงสร้ ำงพื น
้ ฐำนด้ ำนไอที เช่น
Server, Storage ช่วยให้ ผ้ ใู ช้ บริกำรประหยัดกำรลงทุนทำงด้ ำน IT และบริหำรรำยได้ ให้ สมั พันธ์
กับรำยจ่ำย
 Platform as Service (PaaS) เป็ นบริ กำรที่ให้ ผ้ ใู ช้ บริ กำรสำมำรถนำ Application มำทำงำนอยู่
บนระบบนี ้ โดยจะช่ วยให้ ผ้ ู ใช้ บริ กำร ใช้ ง ำนได้ โดยไม่ ต้ องลงทุ น ทำงด้ ำน Hardware และ
Software
 Software as a Service (SaaS) เป็ นกำรให้ บริ ก ำรทำงด้ ำ น Application เช่ น Email on Cloud,
Antivirus เป็ นต้ น
บริ ษัทให้ บริ กำรระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสำธำรณะ (Public Cloud) มำเป็ นเวลำกว่ำ
4 ปี โดยได้ รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001 :
2005 สำหรับกำรให้ บริ กำรศูนย์ข้อมูลอินเทอร์ เน็ต ที่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทย
ทำวเวอร์ มำตรฐำนด้ ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2005 ด้ ำนกำรให้ บริ กำร
Cloud Solutions และได้ กำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรสำรสนเทศ และ
กำรให้ บริกำรด้ ำน Cloud Solutions ทังที
้ ่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็ น
รำยแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็ นกำรรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนของกำรให้ บริ กำร Cloud Solutions
ของบริ ษัทว่ำลูกค้ ำจะได้ รับบริ กำรที่ดีและมีคุณภำพ อีกทัง้ ยังได้ กำรรับรองมำตรฐำน Cloud Security
Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็ นรำยแรกของประเทศไทย ซึ่ง CSASTAR เป็ นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศสำหรับระบบ Cloud Solutions โดยเฉพำะ ซึ่งถือเป็ น
เครื่ องหมำยยืนยันควำมพร้ อมของบริ ษัทและศักยภำพของกำรให้ บริ กำร ซึ่งมีองค์กรขนำดใหญ่ให้ ควำม
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ไว้ วำงใจและใช้ บริ กำรหลำยแห่งและมีแนวโน้ มกำรใช้ บริกำรเพิ่มขึ ้น รวมทังบริ
้ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ องค์กรที่
มีควำมสนใจใช้ บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้ งำน
ในปี 2558 บริ ษั ท ได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ก ำรลงทุ น บริ ก ำร Cloud Solutions จำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ทำให้ สำมำรถยกเว้ นภำษี เงินได้ นิติบคุ คลในส่วนของบริ กำร Cloud
Solutions เป็ นเวลำ 8 ปี ซึ่งจะส่งผลในปี 2559 นอกจำกนี บ้ ริ ษัทยัง มี กำรพัฒ นำบริ กำรใหม่ๆ บนระบบ
Cloud เพื่ อให้ ลูกค้ ำ เลื อกใช้ บริ กำรได้ อย่ำงเหมำะสมตำมประเภทธุรกิ จ เช่น พัฒ นำ Local Microsoft
Azure service, HP Cloud, Email on Cloud และ VDI เป็ นต้ น
2)
บริการเชื่อมต่ ออินเทอร์ เน็ต (Internet Access)
 บริ ษัทดำเนินธุรกิจเป็ นผู้ให้ บริ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตสำหรับธุรกิจด้ วยควำมเร็ วที่หลำกหลำย
มี พื น้ ที่ ให้ บริ กำรอินเทอร์ เ น็ตครอบคลุม ทุกจัง หวัด ทำให้ ผ้ ูใช้ บริ กำรสำมำรถเชื่ อมต่อเข้ ำสู่
เครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตได้ ทวั่ ประเทศ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตนี ้สำมำรถเชื่อมต่อได้ ผ่ำ นทุกช่องทำง
สื่ อ สำร ได้ แ ก่ เชื่ อ มผ่ำ นโครงข่ ำ ยอิ น เทอร์ เ น็ ต บรอดแบนด์ สำยวงจรเช่ำ (Leased Line)
โครงข่ ำ ย MetroLAN ที่ เ ชื่ อ มโยงเครื อข่ ำ ยภำยในส ำนั ก งำนบนอำคำรชั น้ น ำใจกลำง
กรุ ง เทพมหำนคร ด้ วยควำมเร็ วตัง้ แต่ 10 Mbps บนโครงข่ำย Fiber Optic ขนำด 10 Gbps
บริ ษั ท มุ่ง เน้ น กำรให้ บริ ก ำรที่ มี คุณ ภำพและเสถี ย รภำพสูง มี ก ำรบริ ห ำร Bandwidth ให้
เหมำะสมกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้ งำนแบบ Real Time ได้
ตลอดเวลำ พร้ อมเจ้ ำหน้ ำที่ที่ปรึกษำด้ ำนเทคนิค ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน ส่งผลให้ บริ กำรได้ รับ
กำรยอมรับและเลือกใช้ งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของประเทศหลำยองค์กร
3)
บริการ Co-Location
INET IDC เป็ นศูนย์กลำงกำรให้ บริ กำรสำหรับหน่วยงำนหรื อองค์กรธุรกิจต่ำงๆ ที่ต้องกำรนำเสนอ
ข้ อมูลผ่ำนเครื อข่ำย Internet/Intranet ทังที
้ ่เป็ นเครื อข่ำยสำธำรณะ (Public Network) และเครื อข่ำยส่วน
บุคคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
 Co-Location : บริ ก ำรแบบรั บ ฝำกเซิ ร์ ฟ เวอร์ ส ำหรั บ องค์ ก รที่ ต้ อ งกำรควำมปลอดภัย และมี
เสถียรภำพโดยนำเครื่ องที่มีอยูแ่ ล้ วมำฝำกในพื ้นที่ที่จดั ไว้
 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศู น ย์ ส ำรองข้ อมู ล เพื่ อ กำร
บริ หำรจัดกำรฐำนข้ อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ด้ วยพื ้นที่กำรทำงำนสำรองพร้ อม
อิ น เทอร์ เ น็ ต และอุป กรณ์ อ ำนวยควำมสะดวก และรองรั บ กำรท ำงำนของพนัก งำนในทุก
สถำนกำรณ์ฉกุ เฉิน เช่นวิกฤตน ้ำท่วม วิกฤตกำรเมือง
ศูนย์ IDC ของบริ ษัททัง้ 2 แห่ง คือ ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ มี
กำรสำรองระบบเครื อข่ำยกันระหว่ำงกันอย่ำงสมบูรณ์ในรู ปแบบ Full Redundancy ด้ วย Metro Ethernet
Ring ขนำด 10 Gbps จำนวน 2 เส้ นทำง พร้ อมกับระบบรักษำควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล และมี
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บริกำรอำนวยควำมสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชัว่ โมง สำหรับกำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำองค์กรชันน
้ ำของประเทศ
ตังแต่
้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทำธุรกรรมซื ้อขำยหลักทรัพย์บนอินเทอร์ เน็ตไปจนถึงผู้ให้ บริ กำรเว็บไซต์ที่มีผ้ ูเข้ ำ
เยี่ยมชมจำนวนมำก รวมถึงลูกค้ ำผู้ใช้ บริกำรจำกต่ำงประเทศที่ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ ในประเทศไทย
4)
บริการ EDC Network Pool
เป็ นศูนย์กลำงระบบเครื อข่ำยเครื่ องรับชำระเงินผ่ำนบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อธนำคำรกับร้ ำนค้ ำผ่ำน
โครงข่ำยโทรคมนำคมหลำยรูปแบบ อำทิ โทรศัพท์พื ้นฐำน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์ เน็ตทำให้ สำมำรถทำ
ธุรกรรมผ่ำนบัตรเครดิตได้ อย่ำงปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื ้นที่ทวั่ ไทย ในปี 2555 บริ ษัทได้ ร่วมเป็ นพันธมิตรกับ
บริ ษัท ทรำนแซคชั่น เน็ตเวิร์ ค เซอร์ วิสเซส จ ำกัด (TNS) ผู้นำด้ ำนกำรให้ บริ กำรกำรช ำระเงิ นระดับโลก
ให้ บริ กำร EDC Network Pool เพื่ อพัฒนำมำตรฐำนกำรให้ บริ กำรให้ รองรั บรู ปแบบและกฎเกณฑ์ ใหม่จำก
องค์กรกำรเงินระดับสำกลที่กำหนดกฎเกณฑ์มำตรฐำน PCI DSS ให้ ทกุ องค์กรที่เก็บรักษำ ประมวลผล หรื อ
ส่งต่อข้ อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มีกำรดูแลเครื อข่ำยและสร้ ำงสภำพแวดล้ อมทำงกำยภำพที่มั่นคง
ปลอดภัย เพื่ อปกป้องข้ อมูลส่วนตัวของผู้ถื อบัตร รวมถึงมี ระบบส ำรองข้ อมูล (Backup Switching) ที่ มี
เสถียรภำพและควำมมัน่ คงสำมำรถทำงำนแทนระบบหลักได้ ทนั ทีตลอด 24 ชัว่ โมง
โครงสร้ างรายได้ ของบริษัทและบริษัทย่ อยโดยสรุป
รายละเอียดของรายได้

งบการเงินรวม 1
ปี 2558
ล้ านบาท
%
242.68
39
129.67
21

งบการเงินรวม 1
ปี 2557
ล้ านบาท
%
143.62
28
117.11
23

งบการเงินรวม 1
ปี 2556
ล้ านบาท
%
93.18
24
98.42
25

บริ กำร Cloud Solutions
บริ กำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต
(Internet Access )
120.85
19
บริ กำร Co-Location
113.54
22
100.43
26
22.84
4
บริ กำร EDC Network Pool
22.16
4
20.97
5
93.93
15
รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรอื่น ๆ 2
95.80
19
65.91
17
609.96
98
รวมรำยได้ จำกกำรดำเนินกำร
492.23
97
378.90
98
14.08
2
รำยได้ อื่น 3
16.01
3
7.68
2
624.04
100
รำยได้ รวม
508.24
100
386.59
100
16.31
7.24
ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม 4
4.84
2.61
6.4
4.20
หมำยเหตุ :
1 งบกำรเงินรวม ได้ รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัท และของบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด
2 รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรอื่นๆ ได้ แก่ รำยได้ บริ กำร Software Services และรำยได้ จำกกำรขำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
หรื ออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น
3 รำยได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ และรำยได้ อื่น
4 บริ ษัทรับรู้สว่ นได้ เสียในผลกำไรของบริ ษัทร่วม (Equity Method) จำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญร้ อยละ 40 ของทุน
จดทะเบียนของบมจ. เน็ตเบย์ ในปี 2555-2556 และร้ อยละ 25 ในปี 2557-2558
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สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท
ในปี 2557 บริ ษัทได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์
และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญำตกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ
เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง (เช่ำใช้ ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ให้ บริ กำร
อื่นๆ) ตังแต่
้ วนั ที่ 7 กรกฎำคม 2557 และจะสิ ้นสุดกำรอนุญำตในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่งสำมำรถต่อ
อำยุใบอนุญำตได้ ครำวละ 5 ปี
สิทธิใบอนุญาตการให้ บริการอินเทอร์ เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จากัด
บริ ษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหำชน) ประกอบธุรกิ จให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต โดยได้ รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิ จ กำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้ เป็ นผู้รับใบอนุญำตกำร
ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็ นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็ นของตนเอง (เช่ำใช้ ผ่ำน
โครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ให้ บริ กำรอื่นๆ) ได้ รับใบอนุญำตตังแต่
้ วนั ที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 ปั จจุบนั ได้ รับ
กำรต่ออำยุจนถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ซึง่ สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ ครำวละ 5 ปี
2.2

การตลาดและการแข่ งขัน

ก.)

การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์ และบริการที่สาคัญ

บริ ษัทได้ เปลี่ยนทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจ จำกกำรให้ บริ กำรด้ ำนอินเทอร์ เน็ตมำมุ่งเน้ นกำร
ให้ บริ กำรในลักษณะโครงสร้ ำงพื ้นฐำน IaaS (Infrastructure as a Service) เพื่อเป็ นเครื่ องมือสำคัญด้ ำน
ไอซีทีที่ธุรกิจไทยสำมำรถนำมำใช้ ในกำรเสริมสร้ ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและบริ หำรจัดกำร
ต้ นทุนได้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น เป็ นกำรเตรี ยมตัวก้ ำวเข้ ำสู่สงั คมเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy) ได้
อย่ำงมั่นใจ เริ่ ม ต้ นจำกบริ กำร Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ ไ ด้ ม ำตรฐำนระดับ สำกล มี ควำม
ปลอดภัยสูง ตังอยู
้ ่ในประเทศไทย จะเป็ นบริ กำรหลักที่บริ ษัทมีควำมมุ่งมัน่ จะนำเสนอเป็ นทำงเลือกใหม่
ขององค์กรต่ำงๆ
เพื่อสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ บริ ษัทเสนอให้ บริ ษัท องค์กรที่สนใจมำเริ่ มต้ นด้ วยกำรทดสอบระบบก่อนใช้
บริกำร ซึง่ ได้ รับผลตอบรับดีมำก ส่งผลให้ มีลกู ค้ ำรำยใหม่เข้ ำมำทดสอบและใช้ บริ กำรเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง
และสำมำรถนำเสนอบริ กำรเพิ่ม เติม ส ำหรั บลู ก ค้ ำ ที่ ใช้ บ ริ ก ำรอยู่แ ล้ วได้ ด้ วย ทิศทำงธุ รกิ จ ของบริ ษั ท
สอดคล้ องกับแนวโน้ มกำรใช้ งำนของ Cloud Solutions ทัว่ โลก ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดย Gartner ได้
คำดกำรณ์ไว้ วำ่ IaaS จะมีกำรเติบโต 29% ปี ตอ่ ปี ตังแต่
้ ปี 2014 - 2019
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บริษัททำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้ อมและกำรแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
ทังภำยในและภำยนอก
้
และได้ กำหนดกลยุทธ์ ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภำพแวดล้ อมกำรแข่งขัน ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว นำไปสูก่ ำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ใช้ เป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้ บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
1. เน้ นกำรให้ บริ กำร Cloud Solutions โดยเฉพำะ Server, Storage ในกลุ่มลูกค้ ำรำยใหญ่ที่ให้
ควำมสำคัญกับคุณภำพกำรให้ บริกำร เช่น กลุม่ สถำบันกำรเงิน กลุม่ บริษัทไทย เป็ นต้ น
2. เพิ่มทำงเลือกให้ เหมำะสมกับกำรใช้ งำนของลูกค้ ำมำกขึ ้น เช่น พัฒนำ Local Microsoft Azure
Service , HP Cloud ,Email on Cloud , VDI เป็ นต้ น
3. ร่ วมมื อกับพันธมิ ต รในกำรให้ บริ ก ำร Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller เพื่ อ
ขยำยฐำนลูกค้ ำและบริกำรโดยมุง่ เน้ นลูกค้ ำเอกชน
ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มเป้ าหมาย
ลูกค้ ำของบริษัทประกอบด้ วยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน บริษัทเน้ นลูกค้ ำ ที่มีโอกำสขยำยบริ กำร
เพิ่มขึ ้นในส่วน Cloud Solutions และเสริมด้ วยบริกำรต่ำงๆ เพื่อตอบสนองกำรทำธุรกิจของลูกค้ ำ
1. ลูกค้ ำองค์กรที่ต้องกำรลดต้ นทุนทำงด้ ำน IT Infrastructure พร้ อมเพิ่มประสิทธิภำพ และมอง
หำนวัต กรรมใหม่ เพื่ อ ช่ว ยให้ อ งค์ ก รมี ค วำมคล่อ งตัว รวดเร็ ว และต้ อ งกำรบริ ก ำรที่ ไ ด้ รั บ
มำตรฐำน
2. องค์กรที่ต้องกำรควบคุมต้ นทุนให้ สมั พันธ์กับรำยได้ ต้ องกำรใช้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและ Cloud
Solutions โดยเน้ นบริกำรที่ได้ SLA น่ำเชื่อถือ เสถียรภำพ และคล่องตัว
การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
บริ ษัททำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง นำเสนอบริ กำรไปยังกลุ่มลูกค้ ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เพื่อให้
มัน่ ใจว่ำสินค้ ำและบริ กำรของบริ ษัทสำมำรถช่วยลูกค้ ำทำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำกำรขำยผ่ำน
พนักงำนขำยของบริ ษัท อีกทัง้ ยัง ร่ วมมือกับพันธมิ ตรในกำรให้ บริ กำร Cloud Solutions โดยใช้ Model
Cloud Reseller เพื่อขยำยฐำนลูกค้ ำและบริกำรโดยมุง่ เน้ นลูกค้ ำเอกชน
ข.)

สภาพการแข่ งขัน
สภาพการแข่ งขันภายในอุตสาหกรรมในปี ที่ผ่านมา
จำกสภำพเศรษฐกิ จ และรู ปแบบควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคที่ เ ปลี่ ยนแปลงของโลก ส่ง ผลต่อ
อุตสำหกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยตัวและควำม
ต้ องกำรสินค้ ำประเภทอุปกรณ์ พกพำในกลุ่ม สมำร์ ทดีไวซ์ (Smart Devices) รู ปแบบกำรให้ บริ กำรด้ ำน
ไอซีทีที่เปลี่ยนแปลงไป และกำรปรับตัวทัง้ จำกฝั่ งผู้ประกอบกำร Social Media for Business หรื อ SMB
ผู้ให้ บริ กำรด้ ำนสำรสนเทศ รวมถึงผู้บริ โภคทัง้ ระดับองค์กรและรำยย่อยในด้ ำนกำรเลือกซือ้ สินค้ ำและ
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บริ กำรเหล่ำ นี ้ จึง ก่อให้ เ กิ ดกระแสควำมต้ องกำรในกำรใช้ ง ำนผ่ำ นอุป กรณ์ สื่ อ สำรที่ พ กพำได้ ส ะดวก
(Mobility) ควบรวมกั บ กระแสกำรน ำเอำเทคโนโลยี ส ำหรั บ ผู้ บริ โภคมำปรั บ ใช้ ภำยในองค์ ก ร
(IT Consumerization) อย่ำงไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงได้ โดยกำรเติบโตและกำรใช้ งำนทำงด้ ำนไอซีที จะมำ
จำกแรงขับเคลื่อนหลักทัง้ 4 ประกำร ได้ แก่ Cloud Computing, Mobility, Social Business และ Big Data
แนวโน้ มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่ งขันในอนาคต
จำกนโยบำยเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทัล ของรั ฐ บำลเพื่ อ ผลั ก ดัน ให้ เศรษฐกิ จ ไทยเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น
ท ำให้ บริ ก ำรด้ ำนไอที ซี ของประเทศมี โ อกำสขยำยมำก ทั ง้ ด้ ำน Hard Infrastructure และ Soft
Infrastructure รวมไปถึ ง บริ ก ำรด้ ำ นไอที ซี ต่ำ งๆ ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษั ท เช่น Cloud Solutions, Internet
Access, Co-Location และ EDC Network Pool ล้ วนเป็ นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ องค์กรต่ำงๆทำธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทลั
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ำร Cloud Solutions มำเป็ น เวลำ 4 ปี โดยผ่ำ นกำรรั บ รองมำตรฐำน Security
ISO/IEC 27001 และมำตรฐำนบริ กำร ISO/IEC 20000 Cloud Solutions มี องค์กรขนำดใหญ่ ให้ ควำม
ไว้ วำงใจใช้ บริ กำรหลำยแห่งและมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นทุกไตรมำส นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังเปิ ดโอกำสให้ องค์กรที่
ต้ องกำรใช้ บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้ งำนเพื่อกำรเรี ยนรู้และตัดสินใจด้ วย
บริกำร Internet Access และกำรให้ บริกำรเฉพำะกำรเชื่อมต่อ Network เป็ นบริกำรที่มีกำรแข่งขัน
สูง มำก มี คู่แข่ง มำกรำย ตัง้ แต่รำยใหญ่ กลำง เล็ก เนื่ องจำกผู้ใช้ ม องว่ำไม่มี ควำมแตกต่ำงระหว่ำงผู้
ให้ บริ กำรแต่ละรำย ผู้ให้ บริ กำรที่มีโครงข่ำยกำรสื่อสำร (Network Provider) จะมีควำมได้ เปรี ยบในกำร
แข่งขันสูง กลยุทธ์ ของบริ ษัท คือกำรบริ หำรจัดกำรต้ นทุนให้ มีต้นทุนบริ กำรที่เหมำะสม และร่ วมมือกับ
พันธมิตรด้ ำนโครงข่ำย เพื่อกำรนำบริกำร Access เป็ นหนึง่ ใน Solution ที่ให้ บริกำรลูกค้ ำ
กลยุทธ์ การแข่ งขันของบริษัท
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยบริษัทที่วำงไว้ จึงได้ กำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี ้
 รักษำควำมเชื่อมัน
่ และควำมสัมพันธ์กบั พันธมิตรและลูกค้ ำ
 มีควำมเป็ นกลำงกับทุก Network Providers
 เพิ่มทำงเลือกให้ เหมำะสมกับกำรใช้ งำนของลูกค้ ำมำกขึ ้น เช่น พัฒนำ Local Microsoft Azure
Service , HP Cloud ,Email on Cloud , VDI เป็ นต้ น
 มุง่ เน้ นลูกค้ ำเอกชน
 ปรับปรุ งมำตรฐำนเรื่ อง Cloud Security ให้ นำมำปฏิบต
ั ไิ ด้ อย่ำงมีประสิทธิผล
 จัดตัง้ Security Operation Center for Cloud เพื่อรองรับเรื่ อง Security Solution โดยเฉพำะ
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จานวนคู่แข่ งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ งขัน และสถานภาพและ
ศักยภาพในการแข่ งขัน
ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริ ษัทมี ผ้ ูให้ บริ กำรที่ได้ รับอนุญำตประกอบกิจกำรอินเทอร์ เน็ตจำก
กสทช. เช่นเดียวกับบริ ษัท เป็ นจำนวน 103 รำย (ข้ อมูลจำก รำยชื่อผู้ที่ได้ รับใบอนุญำตอินเทอร์ เน็ตแบบที่
1 จำกสำนักงำนกสทช.)
บริ ษัทจัดว่ำเป็ นบริ ษัทขนำดกลำงในกลุ่มคูแ่ ข่งขัน และบริ ษัทมีศกั ยภำพเพียงพอที่จะแข่งขันกับ
คูแ่ ข่งขันได้

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 12

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

3.

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ปั จจัยความเสี่ยง

บริ ษัทตระหนักดีว่ำกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นพืน้ ฐำนที่ส ำคัญในกำรประกอบธุรกิจ เนื่องจำก
บริ ษัทจะต้ องเผชิญ กับควำมเสี่ ยงต่ำงๆ ทัง้ จำกกำรเปลี่ ยนแปลงของสภำพเศรษฐกิจ สังคม กำรเมื อง
กำรเงิน และกำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรม ทำงเทคโนโลยี สิ่งเหล่ำนี ้ส่งผลกระทบกับกำรดำเนินธุ รกิจของ
บริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ แต่ง ตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยงขึน้ ตังแต่
้ ปี 2550 เพื่อบริ หำร
จัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ยงจะต้ องดำเนินกำรเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำบริษัทมีกำรบริ หำรควำมเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภำพ
โดยกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมินปั จจัยควำมเสี่ยงทังที
้ ่เป็ นควำมเสี่ยงทัว่ ไปและควำมเสี่ยงเฉพำะกิจกำร
กำหนดมำตรกำรป้องกันและติด ตำมอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง กำรดำเนินกำรดัง กล่ำวเป็ นไปตำมนโยบำย
ที่กำหนดและสอดคล้ องกับกลยุทธ์ ขององค์กร เพื่อให้ เกิดควำมมั่นใจ ได้ ว่ำครอบคลุม ควำมเสี่ยงและ
ประเด็นสำคัญขององค์กรได้ อย่ำงครบถ้ วน ดังต่อไปนี ้
3.1

ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษัทดำเนินธุรกิจให้ บริ กำรกำรใช้ โครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนไอทีแบบครบวงจร โดยเน้ นกำรให้ บริ กำร
Cloud Computing Solution (Cloud Solutions Provider) ส ำหรั บ ลู ก ค้ ำองค์ ก รที่ ต้ องกำรบริ กำรที่ มี
เสถี ยรภำพ ได้ มำตรฐำน รวดเร็ ว ยืดหยุ่นในรำคำเหมำะสม อย่ำงไรก็ดี ตลำดของผู้ให้ บริ กำร Cloud
Solutions มีทงั ้ ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure,
Google ซึ่งจะมีควำมได้ เปรี ยบด้ ำนขนำด และเทคโนโลยี ทำให้ สำมำรถให้ บริ กำรได้ ในรำคำที่ ต่ำ กว่ำ
รวดเร็วกว่ำ
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรให้ บริ กำร Cloud แบบ Solution เป็ นกำรช่วยให้ ลกู ค้ ำปรับมำจำกกำร
ใช้ งำนของตัวเองมำใช้ Cloud นันจ
้ ำเป็ นต้ องอำศัยบริ กำรกำรให้ คำปรึ กษำ วำงแผนและพัฒนำร่ วมกัน
อย่ำงใกล้ ชิดระหว่ำงผู้ให้ บริ กำรกับลูกค้ ำ โดยใช้ ภำษำไทย ประกอบกับลูกค้ ำต้ องกำรควำมมัน่ ใจในด้ ำน
ควำมปลอดภัยที่ระบบและข้ อมูลอยู่ในประเทศ ทำให้ บริ ษัทเชื่อว่ำ ตลำดนีย้ ังสำมำรถจะแข่งขันได้ กับ
ผู้ให้ บริกำรจำกต่ำงประเทศ
3.2

ความเสี่ยงในการดาเนินงาน (Operations Risk)
บริกำร Cloud Solutions และ Infrastructure as a Service ปัจจัยสำคัญคือเสถียรภำพของบริ กำร
เพื่ อให้ ลูกค้ ำมั่นใจว่ำสำมำรถนำระบบงำนมำทำงำนบนระบบ Cloud Solutions ได้ อย่ำงปลอดภัย มี
เสถียรภำพและมีควำมต่อเนื่อง โดยบริ ษัทได้ ออกแบบระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมให้ มีโครงข่ำยหลัก และ
โครงข่ำยสำรองในจุดหลักของโครงข่ำยที่สำคัญ มีระบบ Network Monitoring ที่มีประสิทธิ ภำพในกำร
บริ หำรจัดกำรโครงข่ำยและกำรแจ้ งเตือนหำกเกิดเหตุกำรณ์ สุดวิสยั ขึน้ มีกำรสำรองในทุกระบบและนำ
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เทคโนโลยี Software-Defined Network (SDN) มำใช้ เพื่ อลดควำมเสี่ ยงจำกควำมผิดพลำดของมนุษย์
นอกจำกนี ้บริ ษัทได้ จดั ตัง้ Security Operation Center (SOC) เพื่อเฝ้ำระวังกำรโจมตีทำงเครื อข่ำยสำหรับ
ระบบของบริ ษัทและลูกค้ ำอย่ำงใกล้ ชิดตลอด 24 ชม. เพื่อกำรตรวจสอบสภำพของระบบและแก้ ไขปั ญหำ
ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ ้นได้ อย่ำงทันท่วงที
3.3

ความเสี่ยงในการดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง
(Compliance Risk)
เนื่องจำกกำรดำเนินธุ รกิ จของบริ ษัทมี ควำมเกี่ ยวข้ องกับธุรกิจ โทรคมนำคม ซึ่งในปั จจุบนั กำร
ประกอบกิ จ กำรโทรคมนำคมอยู่ภ ำยใต้ กำรก ำกับ ดูแลขององค์ ก รอิส ระที่ ท ำหน้ ำ ที่ กำกับ ดูแลกิ จ กำร
โทรคมนำคม คือ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(“กสทช.”) ซึง่ กำรออกนโยบำยหรื อมีกำรเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ โดย กสทช. อำจส่งผลกระทบอย่ำง
มี นัยสำคัญ ต่อกิ จ กำรโทรคมนำคม เช่น นโยบำยด้ ำนกำรแข่ง ขันเสรี นโยบำยด้ ำนค่ำธรรมเนี ยมและ
ค่ำบริกำร และนโยบำยคุ้มครองผู้ใช้ บริกำร
บริษัทได้ ให้ ควำมสำคัญกับกำรศึกษำข้ อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงละเอียดก่อนกำรตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวในประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนีอ้ ย่ำงใกล้ ชิดตลอดเวลำ
เพื่อให้ สำมำรถกำหนดแผนในกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยได้ อย่ำงเหมำะสมหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในข้ อ
กฎหมำยหรื อนโยบำยของรัฐ
3.4

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้ องกับการเงิน (Financial Risk)
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทบำงส่วนเกิด จำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินทังเงิ
้ นกู้ยืมระยะสันและ
้
ระยะยำว จึงทำให้ ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี ้ยส่งผลกระทบต่อต้ นทุนทำงกำรเงินของบริ ษัท อย่ำงไรก็
ตำม เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็ นเงินกู้ยืมระยะสันท
้ ำให้ อตั รำดอกเบี ้ยจะเปลี่ยนแปลงตำมภำวะตลำด
เงิน จึงเกิดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบีย้ ค่อนข้ ำงต่ำ สำหรับดอกเบี ้ยเงินกู้ระยะยำว บริ ษัทได้ รับอัตรำ
ดอกเบี ้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวสำหรับลูกค้ ำชันดี
้ (MLR) โดยหักส่วนต่ำงที่ตกลงไว้ ล่วงหน้ ำ และเป็ น
อัตรำดอกเบี ้ยที่ ลอยตัว นอกจำกนีบ้ ริ ษัทได้ ทำกำรติดตำมสถำนกำรณ์อตั รำดอกเบี ้ยอย่ำงใกล้ ชิด ดังนัน้
หำกมีสญ
ั ญำณของควำมผันผวนเกิดขึ ้น บริ ษัท สำมำรถใช้ เครื่ องมือป้องกันควำมเสี่ยงทำงกำรเงินต่ำงๆ
เพื่อจำกัดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
3.5

ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในการดาเนินธุรกิจที่
แข่ งขันกันเอง
บริษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ซึ่งแต่ละบริ ษัทดังกล่ำวถื อหุ้นบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน
และเรี ยกชำระแล้ วของบริ ษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ ส่งกรรมกำรเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่ำวเป็ นผู้มี
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 14
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อำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท ขณะนี ้ทัง้ กสท และทีโอที ได้ เปิ ดให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตเชิงพำณิชย์แก่บุคคล
ทัว่ ไปด้ วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ ดำเนินกำรป้องกันโดยกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลที่ดี (Code
of Conduct) เกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและข้ อมูลภำยในบริ ษัท และกำรกำหนดให้ กรรมกำรผู้มีส่วนได้
เสียไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงมติในเรื่ องที่มีส่วนได้ เสียดังกล่ำวไว้ ในระเบียบของบริ ษัท โดยคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ ลงนำมรับทรำบข้ อกำหนดตำมระเบียบดังกล่ำวแล้ ว ซึ่งกรรมกำรทุกท่ ำนได้ รับกำรแต่งตังจำก
้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ ชีแ้ จงให้ ผ้ ูถือหุ้นทรำบถึงควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ ำรับตำแหน่ง ตำม
พระรำชบัญญัตบิ ริ ษัทมหำชนจำกัด นอกจำกนี ้ บริษัทกับทัง้ กสท และทีโอที ได้ มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจใน
ลักษณะพันธมิตรในกำรให้ บริกำรลูกค้ ำร่วมกัน เพื่อเป็ นมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนนี ้อีกทำงหนึง่
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ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์ สินถาวรหลัก สินทรั พย์ ท่ ไี ม่ มีตัวตนที่สาคัญ
4.1.1 ลักษณะสาคัญของทรั พย์ สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
ลักษณะสาคัญของทรัพย์ สนิ
อุปกรณ์เครื อข่ำย
คอมพิวเตอร์

มูลค่ าทรัพย์ สนิ * (ล้ านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

397

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์

8

บริ ษัทเป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์

หมำยเหตุ : *รำคำทุน

4.1.2 รายชื่อโดเมน
รายชื่อโดเมน
(Domain Name)

หน่วยงำนที่รับจดชื่อโดเมน

วันที่จดชื่อโดเมน

วันที่หมดอำยุ

INET – TH.COM

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

6 มิถนุ ำยน 2540

5 มิถนุ ำยน 2559

INET – TH.NET

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

14 มกรำคม 2538

13 มกรำคม 2559

THAI.COM

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

25 พฤษภำคม 2538

24 พฤษภำคม 2559

THAI.NET

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

22 เมษำยน 2538

23 เมษำยน 2559

INET.CO.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

17 มกรำคม 2543

16 มกรำคม 2559

INET.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2544

1 พฤษภำคม 2559

INET – TH.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2544

1 พฤษภำคม 2559

INTER.NET.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

17 มกรำคม 2543

16 มกรำคม 2559

INTERNETTHAILAND.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2545

1 พฤษภำคม 2559

INTERNET-THAILAND.IN.TH

บริ ษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2545

1 พฤษภำคม 2559

หมำยเหตุ : กรณี ท่ีช่ือโดเมนใดหมดอำยุลง บริ ษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม
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4.1.3 เครื่ องหมายการค้ าและเครื่ องหมายบริการ
รูปแบบเครื่องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

ชื่อเจ้ าของ

ประเภทสินค้ า/บริการ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื่ องแปลงสัญญำณ
ข้ อมูลคอมพิวเตอร์ (โมเด็ม)
กำรหักบัญชีกำรใช้ บริ กำรหรื อกำรซื ้อ
สินค้ ำผ่ำนทำงอินเทอร์ เน็ต กำรรับ
ชำระเงิน

เครื่ องหมำยบริกำร

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื่ องหมำยบริกำร

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

เครื่ องหมำยบริกำร

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

กำรบริ กำรประสำนกำรรับและส่ง
บ27957/ไทย
สินค้ ำบริ กำรจองที่นงั่ เพื่อกำรเดินทำง,
กำรบริ กำรให้ เช่ำคลังสินค้ ำ,
กำรบริ กำรให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยว, กำรบริ กำรคำนวณค่ำ
ระวำงกำรขนส่งสินค้ ำ
กำรจัดกำรดำเนินกำรประชุมทำง
บ27958/ไทย
วิชำกำร, กำรจัดกำรและดำเนินกำร
ประชุม, กำรจัดกำรและดำเนินกำร
สัมมนำ, กำรจัดกำรและดำเนินกำร
อภิปรำย, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
บันเทิง, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
ศึกษำ, กำรจัดพิมพ์หนังสือ
(สำนักพิมพ์), กำรผลิตเทปภำพยนตร์
วีดีโอ
บริ กำรโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
บ51920/ไทย

เครื่ องหมำยกำรค้ ำ
เครื่ องหมำยบริกำร

เครื่ องหมำยบริกำร

บริ กำรด้ ำนเครื อข่ำยข้ อมูล
(อินเตอร์ เน็ต) ให้ บริ กำรด้ ำนกำร
สือ่ สำรแบบอินเตอร์ แอคทีฟมีเดียที่ใช้
กำรตอบโต้ อย่ำงรวดเร็ วระหว่ำง

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 17

ค356527/ไทย
บ27956/ไทย

บ51921/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง

22 กรกฎำคม 2553 –
21 กรกฎำคม 2563
18 มีนำคม 2548 –
17 มีนำคม 2558
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน
18 มีนำคม 2548 –
17 มีนำคม 2558
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน
18 มีนำคม 2548 –
17 มีนำคม 2558
ปั จจุบนั อยูร่ ะหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน

22 กรกฎำคม 2553 –
21 กรกฎำคม 2563
22 กรกฎำคม 2553 –
21 กรกฎำคม 2563

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
รูปแบบเครื่องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เครื่ องหมำยบริกำร

เครื่ องหมำยบริกำร
เครื่ องหมำยบริกำร

ชื่อเจ้ าของ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

ประเภทสินค้ า/บริการ
ผู้ใช้ งำนกับตัวคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ระบบ
Real Time System
บริ กำรข้ อมูลธุรกิจบันเทิง
บัตรบรรจุหมำยเลขและตัวอักษรเพื่อ
ใช้ บริ กำรที่เกี่ยวกับอินเทอร์ เน็ต
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เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

บ51922/ไทย
ค43114/ไทย

กำรหักบัญชีกำรใช้ บริ กำรหรื อกำรซื ้อ บ14245/ไทย
สินค้ ำผ่ำนอินเทอร์ เน็ต
กำรจัดซื ้อและขำยสิง่ พิมพ์ผำ่ น
บ48918/ไทย
อินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อและขำยเครื่ อง
แต่งกำยผ่ำนอินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อ
และขำยพืชและดอกไม้ ผำ่ นอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยของชำร่วยและของ
ที่ระลึกผ่ำนอินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อ
และขำยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผำ่ น
อินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อและขำยเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์รอบข้ ำงผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยเครื่ องใช้ ไฟฟ้ำผ่ำน
อินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อและขำยเครื่ อง
เขียนและเครื่ องใช้ สำนักงำนผ่ำน
อินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อและขำยงำน
ศิลปะและสินค้ ำหัตถกรรมผ่ำน
อินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อและขำย
อุปกรณ์และสือ่ บันทึก ภำพ เสียง และ
ข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผำ่ นอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยอัญมณีและ
เครื่ องประดับผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยยำรักษำโรคผ่ำน
อินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อและขำย
เครื่ องสำอำงผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 18

ระยะเวลาคุ้มครอง

22 กรกฎำคม 2553 –
21 กรกฎำคม 2563
20 กันยำยน 2553 –
19 กันยำยน 2563

20 กันยำยน 2553 –
19 กันยำยน 2563
20 กันยำยน 2553 –
19 กันยำยน 2563

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
รูปแบบเครื่องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เครื่ องหมำยบริกำร

ชื่อเจ้ าของ

บมจ.อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย

ประเภทสินค้ า/บริการ
กำรจัดซื ้อและขำยเครื่ องใช้ ใน
ครัวเรื อน,ผ่ำนอินเทอร์ เน็ต, กำรจัดซื ้อ
และขำยอำหำรผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผำ่ นอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยอุปกรณ์กีฬำและ
เครื่ องสันทนำกำรผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยผลิตภัณฑ์สำหรับ
แม่และเด็กผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยอุปกรณ์ก่อสร้ ำง
บ้ ำนและที่อย่อำศัยผ่ำนอินเทอร์ เน็ต,
กำรจัดซื ้อและขำยเครื่ องดนตรี ผำ่ น
อินเทอร์ เน็ต
บริ กำรรับจองชื่อ Domain Name

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

บ15072/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง

20 กันยำยน 2553 –
19 กันยำยน 2563

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่ อย
บริ ษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยเพื่อดำเนินกำรให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ต สำหรับลูกค้ ำขนำด
กลำงและเล็ก รวมทังบริ
้ กำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร ทังนี
้ ้บริ ษัทยังได้ ส่งตัวแทนเข้ ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทย่อย
4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่ วม
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อประกอบธุรกิจด้ ำนอีโลจิสติกส์ จัดทำและพัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เป็ นที่ปรึ กษำให้ คำแนะนำด้ ำนโทรคมนำคมและกำรสื่ อสำร ทัง้ นีบ้ ริ ษัทยัง ได้ ส่ง
ตัวแทนเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทร่วม
4.3

ราคาประเมินทรัพย์ สิน หากมีการได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ หรือมีการตีราคา
ทรัพย์ สินใหม่
ไม่มี

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 19

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

5.

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ข้ อพิพาททางกฎหมาย

ข้ อพิพำททำงกฎหมำยที่บริ ษัทเป็ นคูค่ วำมหรื อคูก่ รณี ซึง่ เป็ นคดีหรื อข้ อพิพำทที่ยงั ไม่สิ ้นสุดและ
เป็ นคดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทอย่ำงมีนยั สำคัญและเป็ นคดีที่มิได้ เกิดจำกกำร
ประกอบธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 มีรำยละเอียดดังนี ้
ข้ อพิพาทตามสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาคา้ ประกัน
ตำมที่บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ได้ ให้ บริ ษัทแห่งหนึง่ กู้ยืมเงิน โดยมีบคุ คล
ค ้ำประกัน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำรของบริ ษัท โดยตกลงชำระคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยใน
อัตรำร้ อยละ 7 ต่อปี ให้ เสร็จสิ ้นภำยในเดือนพฤษภำคม 2550 ต่อมำเนื่องจำกบริษัทดังกล่ำวผิดนัดชำระ
หนี ้และไอเน็ตได้ ดำเนินกำรติดตำมทวงถำมตำมเงื่อนไขของสัญญำจนถึงที่สดุ แล้ ว แต่บริษัทดังกล่ำวกลับ
เพิกเฉยมิได้ ชำระคืนเงินกู้และดอกเบี ้ยแก่บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ตำมสัญญำแต่
อย่ำงใด
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) จึงได้ ฟ้องร้ องดำเนินคดีกบั บริษัทดังกล่ำวและ
ผู้ค ้ำประกันต่อศำลแพ่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม 2550 เรี ยกต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยและค่ำเสียหำยตำม
กฎหมำย ซึง่ ศำลอุทธรณ์ได้ มีพิพำกษำให้ จำเลยทังสองร่
้
วมกันชำระเงินจำนวน 21,722,142.52 บำท
พร้ อมดอกเบี ้ยอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี ของต้ นเงินดังกล่ำวนับถัดจำกวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 11 พฤษภำคม
2550) เป็ นต้ นไปจนกว่ำจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้ จำเลยทังสองร่
้
วมกันใช้ คำ่ ฤชำธรรมเนียมทังสองศำล
้
แทนโจทก์ โดยกำหนดค่ำทนำยควำมรวม 10,000 บำท ซึ่งจำเลยทังสองได้
้
ใช้ สิทธิยื่นฎีกำคำพิพำกษำต่อ
ศำลฎีกำ ณ วันที่ 29 เมษำยน 2558 ศำลฎีกำได้ มีคำพิพำกษำยืนตำมคำพิพำกษำของศำลอุทธรณ์ ขณะนี ้
คดีถึงที่สดุ
ข้ อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จากัด
คดีนี ้บริ ษัท โลตัสทีวี จำกัด ได้ เป็ นโจทก์ยื่นฟ้องบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
เป็ นจำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2550 ให้ รับผิดฐำนละเมิด, เปิ ดเผยควำมลับทำงกำรค้ ำ,
เรี ยกคืนทรัพย์, เรี ยกค่ำสินไหมทดแทนหรื อค่ำเสียหำย โดยคดีนี ้ ศำลมีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 22 กันยำยน
2553 โดยสรุปใจควำมในประเด็นสำระสำคัญตำมคำพิพำกษำได้ ว่ำบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหำชน) จำเลย มิได้ กระทำละเมิดหรื อเปิ ดเผยควำมลับทำงกำรค้ ำในสัญญำร่ วมให้ บริ กำรอันเป็ นกำร
กระทำให้ บริษัท โลตัสทีวี จำกัด โจทก์ ได้ รับควำมเสียหำยตำมคำฟ้องแต่ประกำรใด
โจทก์ (บริษัท โลตัสทีวี จำกัด) ได้ ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำ และปัจจุบนั ศำลอุทธรณ์ได้ มีคำพิพำกษำ
ยืนตำมคำพิพำกษำของศำลชันต้
้ น ปัจจุบนั คดีอยูใ่ นระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ เนื่องจำกโจทก์ ได้
ยื่นคำร้ องขออนุญำตฎีกำคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ และศำลฎีกำได้ อนุญำตให้ โจทก์ยื่นฎีกำคำพิพำกษำ
ของศำลอุทธรณ์ ภำยในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 ซึง่ โจทก์ได้ ยื่นฎีกำภำยในเวลำที่ศำลกำหนด

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 20

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

6.
6.1

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ที่ตงส
ั ้ ำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
Home page
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ ว
ชนิดของหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ตอ่ หุ้น

บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชัน้ 10-12 และชัน้ IT
ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
ผู้ให้ บริกำรเชื่อมต่อโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรครบวงจร
0107544000094
0-2257-7000
0-2257-1379
http://www.inet.co.th
333,333,333 บำท
250,020,799 บำท
250,020,799 หุ้น
หุ้นสำมัญ
หุ้นละ 1 บำท

ข้ อมูลบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์
ชัน้ ไอที ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสำร 0-2257-7222
2. บจก. ไทย ดอท คอม
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์
ชัน้ 12 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสำร 0-2257-7222

ให้ บริกำรกิจกำร
โทรคมนำคม และ
ให้ บริกำรที่
เกี่ยวข้ อง

ให้ บริกำรจัดทำ
และพัฒนำระบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
33,250,000

ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว (บาท)
28,250,000

1,000,000

250,000

ส่วนที่ 1 หน้ ำ 21

จานวนหุ้นสามัญที่ สัดส่ วนการถือหุ้น
จาหน่ ายได้ แล้ ว (หุ้น)
(ร้ อยละ)
3,325,000
99.99

10,000

99.99
(ถือหุ้นโดย
บจ. แมนดำลำ
คอมมูนิเคชัน่ )

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
ชื่อบริษัท
3. บมจ. เน็ตเบย์
719/8-9 ถนนพระรำม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2612-3529
โทรสำร 0-2612-3051

ประเภทธุรกิจ
อีโลจิสติกส์ จัดทำ
และพัฒนำระบบ
ทำงอิเล็กทรอนิกส์
รวมทังเป็
้ นที่ปรึกษำ
ให้ คำแนะนำด้ ำน
โทรคมนำคมและ
กำรสื่อสำร

ทุนจดทะเบียน
(บาท)
200,000,000

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
ทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ ว (บาท)
160,000,000

จานวนหุ้นสามัญที่ สัดส่ วนการถือหุ้น
จาหน่ ายได้ แล้ ว (หุ้น)
(ร้ อยละ)
160,000,000
25

บุคคลอ้ างอิง
นายทะเบียนหลักทรั พย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชัน้ 4 และชัน้ 6-7
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200
โทรสำร 0-2359-1259
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
อำคำรว่องวำนิช 100/72 ชัน้ 22 อำคำรเลขที่ 100/2 ถนนพระรำม 9
แขวงห้ วยขวำง เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสำร 0-2645-0110
นำยเสถียร วงศ์สนันท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3495
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3500
นำยวิชยั รุจิตำนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 4054
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 5946
นำยยุทธพงศ์ เชื ้อเมืองพำน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 9445
บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ ทเนอร์ ส อินเตอร์ เนชั่นแนล
คอนซัลแตนท์ ซี จากัด
อำคำร เดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 อำคำร บี
เลขที่ 33/4 ชัน้ 25 ถนนพระรำม 9 แขวงห้ วยขวำง
เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2168-1222
โทรสำร 0-2168-1212
ส่วนที่ 1 หน้ ำ 22
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6.2

ข้ อมูลสาคัญอื่น
ข้ อมูลเพิ่มเติมของบริษัทสำมำรถดูได้ จำก http://www.inet.co.th
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ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้ อมูลหลักทรั พย์ และผู้ถือหุ้น

7.1

หลักทรั พย์ ของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทมี ทุนจดทะเบียน 333,333,333 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ
จำนวน 333,333,333 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ ว 250,020,790 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 250,020,790 หุ้น
มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท
7.2

ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นและผลกระทบต่ อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)
ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2558 บริ ษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด มีห้ ุนของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์อ้ำงอิง
สำหรับกำรออกใบแสดงสิทธิ ในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์ อ้ำงอิงไทย (Non-Voting Depository
Receipt : NVDR) จ ำนวน 7,837,600 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 3.13 ของหุ้น ช ำระแล้ ว โดยผู้ลงทุน ที่ ถื อ
NVDR สำมำรถรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงกำรเงิ น (Financial Benefit) ได้ เ สมื อ นลงทุน ในหุ้น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนทุกประกำรไม่ว่ำจะเป็ นเงินปั นผล สิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนหรื อใบสำคัญแสดงสิทธิในกำร
ซือ้ หุ้นสำมัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิ ในกำรออกเสียงในที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เว้ นแต่เป็ นกำรออกเสียงเพื่ อ
พิจำรณำมติเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์อ้ำงอิงจำกกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ วำ่ วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนของผู้ลงทุน
ชำวต่ำงประเทศแต่นกั ลงทุนไทยก็สำมำรถลงทุนใน NVDR ได้ เช่นกัน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จานวน 10 รายแรก
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จำนวน 10 รำยแรก ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวำคม 2558
ปรำกฏดังนี ้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

1
2
3
4
5
6

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ
บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยอนุรักษ์ บุญแสวง
นำยธวัชชัย ตันติพจน์

42,500,000
40,000,000
40,000,000
7,837,600
4,826,600
4,676,000

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 24

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
17.00
16.00
16.00
3.13
1.93
1.87

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ลาดับที่
7
8
9
10

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
นำยเจริญ ศศิลกั ษณำนุกลุ
นำยสมชำติ นำศรี เจริญสุข
นำยพงษ์ ศกั ดิ์ ฮุน่ ตระกูล

4,250,000
3,104,000
3,060,000
3,000,000

สัดส่ วนการถือหุ้น
(ร้ อยละ)
1.70
1.24
1.22
1.20

ที่มำ : บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2558

7.3

นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ของบริ ษัทหลังหัก
ภำษี หำกไม่มีเหตุจำเป็ นอื่นใด โดยขึ ้นอยู่กบั สภำวะเศรษฐกิจและโรงกำรดำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัท
และบริษัทย่อย และกำรจ่ำยเงินปันผลนันไม่
้ มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัท
ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2558 ได้ รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท เมื่อ
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2558 ซึ่งเป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทต่อไป
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัท
จ่ำยเงินปันผลประจำปี อัตรำหุ้นละ (บำท)
คิดเป็ นเงินปันผลจำนวน (ล้ ำนบำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

ปี 2558
0.015
3.75
34.22

ปี 2557
-

หมำยเหตุ :
แม้ ในปี 2557 บริ ษัทมีผลประกอบกำรเป็ นกำไร แต่บริ ษัทยังคงขำดทุนสะสม จึงไม่สำมำรถจ่ำยเงินปั นผลได้ ตำมกฎหมำย
และข้ อบังคับของบริ ษัท

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 25
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8.

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

โครงสร้ างการจัดการ

โครงสร้ ำงกำรจัดกำรของบริ ษัทประกอบด้ วยคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 5 ชุด
ได้ แก่ คณะกรรมกำรบริ หำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร
10.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้ วย
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
กรรมกำร / รองประธำนกรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง / กรรมกำรประเมินผล
กำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร
3. ดร.กำธร ไวทยกุล1
กรรมกำร
4. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของ
กรรมกำรผู้จดั กำร
5. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมกำร
6. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
7. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 26
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8. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
9. นำยสหัส ตรี ทิพยบุตร
10. นำงสำวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์
11. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
/ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมำยเหตุ :
1
ดร.กำธร ไวทยกุล ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป

จำนวนกรรมกำรดังกล่ำวเป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริ ษัทที่กำหนดให้ มีกรรมกำรจำนวนไม่น้อย
กว่ำ 11 ท่ำน และไม่เกิน 15 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่
อยูใ่ นประเทศไทย ที่มีคณ
ุ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่ อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้
เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ทุกประกำร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท ประกอบด้ วย "นำยไพรั ช ธัชยพงษ์ หรื อ นำยทวี ศักดิ์
กออนันตกูล คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยกำธร ไวทยกุล นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นำยอนิรุทธ์
หิ รั ญ รั ก ษ์ คนใดคนหนึ่ง รวมเป็ น สองคน และประทับ ตรำส ำคัญ ของบริ ษั ท หรื อ นำยก ำธร ไวทยกุล
ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรื อ นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็ นสองคน
และประทับตรำสำคัญของบริษัท"
ขอบเขต อานาจ หน้ าที่การอนุมัตขิ องคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมี อำนำจหน้ ำที่ จัดกำรบริ ษัทให้ เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริ ษัท
มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้ รวมถึงอำนำจหน้ ำที่ ดังนี ้
1. กำหนดทิศทำงธุรกิจของบริษัท
2. อนุมตั แิ ผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนกำรลงทุน และจัดหำเงินลงทุน
4. ควบคุมกำรปฏิบตั กิ ำรให้ เป็ นไปตำมแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดกำร และบริ หำรงำนของบริ ษัทให้ ได้ ผลดีที่สุด ตำมแนวทำงของข้ อบังคับของบริ ษัท
และตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมำยให้ กรรมกำรคนหนึ่ง หรื อหลำยคน หรื อบุคคลอื่นใดปฏิบตั ิกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง
แทนคณะกรรมกำรได้
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7. กรรมกำรจะต้ องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็ นกำรแข่งขันกับกิ จกำร
ของบริษัท หรื อเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบ
ในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัด หรื อเป็ นกรรมกำรของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมี
สภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทไม่ว่ำจะทำเพื่อประโยชน์สว่ นตนหรื อ
ประโยชน์ของผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง้
8. กรรมกำรต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททรำบโดยไม่ชักช้ ำ หำกมีส่วนได้ เสียไม่ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญำบริษัททำขึ ้นหรื อถือหุ้นหรื อหุ้นกู้เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงในบริษัทหรื อบริษัทในเครื อ
เว้ นแต่ เรื่ องดังต่ อไปนี ้ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัทต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่ อน
ดาเนินการ
1. เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดให้ ต้องใช้ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมลู ค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมตั ิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎ
ระเบียบหรื อประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่ องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน
3. กำรซื ้อขำยสินทรัพย์สำคัญ ซึง่ มีมลู ค่ำของสินทรัพย์ของบริ ษัทที่ต้องขออนุมตั ิที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ตำมกฎระเบียบหรื อประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่ องกำรได้ มำหรื อ
จำหน่ำยไป ซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ได้ มี ก ำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข องคณะกรรมกำรบริ ษั ท ให้ สอดคล้ อ งกับ
นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
8.2

คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551
มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำร เพื่อทำหน้ ำที่วำงนโยบำยหรื อกลยุทธ์ และสนับสนุนในกำรดูแ ลกำร
บริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรมีจำนวน 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
3. นำยสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมกำรบริหำร
4. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ นโยบำย แผนธุ ร กิ จ และงบประมำณของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
2. บริหำรกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้ บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้ วำงไว้
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3. กำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัททรำบเป็ นประจำทุก
เดือนที่มีกำรประชุม
4. แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจำรณำสอบทำนและอนุมตั ิรำยกำรเกี่ยวกั บกำรลงทุน จัดซื ้อ จัดจ้ ำง และจำหน่ำยทรัพย์สิน
กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและกำรบริ หำร กำรบริ หำรงำนทั่วไป และรำยกำรอื่นใดที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภำยในวงเงินไม่เกิน 30 ล้ ำนบำท
6. พิจำรณำและให้ ควำมเห็นต่อเรื่ องที่ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจ ำกคณะกรรมกำรบริ ษัท ยกเว้ นใน
กิ จ กรรมใดๆ ซึ่ ง คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ม อบหมำยให้ ค ณะกรรมกำรชุด ย่ อ ยชุ ด อื่ น เป็ น
ผู้ดำเนินกำรไว้ แล้ ว
ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมกำรบริหำรมีกำหนดวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ให้ สอดคล้ องกับกำร
ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริษัท
8.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544
มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบ
้
เพื่อทำหน้ ำที่เสริมสร้ ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรและเพิ่มมูลค่ำ
ให้ องค์กร ซึ่งจะก่อให้ เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมัน่ และควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ น้
ปรับปรุงหน้ ำที่และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้ กำรสื่อสำรระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัทสำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้ มีประสิทธิภำพมำกขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบ
อย่ำงน้ อย 1 ท่ำน มีควำมรู้ ควำมเข้ ำใจหรื อมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรื อกำรเงิน และมีควำมรู้ ต่อเนื่อง
เกี่ยวกับเหตุที่มีตอ่ กำรเปลี่ยนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมกำรตรวจสอบ
4. นำงสำวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์
กรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ :
1
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย เป็ นประธำนกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำน
งบกำรเงินของบริ ษัทฯ
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อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้ บ ริ ษั ท มี ร ำยงำนทำงกำรเงิ น อย่ ำ งถู ก ต้ อ งและเปิ ดเผยอย่ ำ งเพี ย งพอ โดย
ประสำนงำนกับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิ นทัง้
รำยไตรมำสและประจำปี
2. สอบทำนให้ บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ ควำม
เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตัง้ โยกย้ ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อ
หัวหน้ ำหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
3. สอบทำนให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำย ระเบียบ ข้ อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็ นอิสระ
ควำมน่ ำ เชื่ อ ถื อ ควำมเพี ย งพอของทรั พ ยำกร คุณ ภำพและปริ ม ำณงำนตรวจสอบของ
สำนักงำนตรวจสอบบัญชีนนั ้ รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคคลำกรที่ได้ รับมอบหมำยให้ ทำกำร
ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท รวมทังเข้
้ ำร่ วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ ำร่ วม
ประชุมด้ วยอย่ำงน้ อยปี ละ 1 ครัง้
5. พิ จ ำรณำสอบทำนกำรเปิ ด เผยรำยกำรเกี่ ย วโยงหรื อ รำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ งทำง
ผลประโยชน์ให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้ อง
6. จัดทำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
เสนอเป็ นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจ ำปี ของบริ ษัท ซึ่ง รำยงำนดัง กล่ำวลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และประกอบด้ วยสำระสำคัญอย่ำงน้ อย ดังต่อไปนี ้
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้ อง ครบถ้ วน เป็ นที่เชื่อถือได้ ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท
(3) ควำมเห็นเกี่ ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
ข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
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(7) ควำมเห็นหรื อข้ อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ตำมกฎบัตร
(8) รำยกำรอื่นที่เ ห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ ขอบเขตหน้ ำที่ และ
ควำมรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็ นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่ำจำเป็ น ด้ วยค่ำใช้ จำ่ ยของบริษัท
8. พิจ ำรณำทบทวนกฎบัต รคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็ นและเหมำะสม และ
นำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิ
9. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยด้ วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8.4

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549
มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและก
้
ำหนดค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ ำที่คดั เลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อ
เข้ ำดำรงตำแหน่งคณะกรรมกำรบริ ษัทและคณะกรรมกำรชุดอื่นๆ ช่วยดูแลระบบบริ หำรและระบบควบคุม
ภำยในองค์กร พร้ อมทังเสนอแนวนโยบำยกำรจ่
้
ำยค่ำตอบแทนให้ แก่คณะกรรมกำรบริ ษัท คณะกรรมกำร
ชุดอื่นๆ และกรรมกำรผู้จดั กำร
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำ ตอบแทน มี จ ำนวน 3 ท่ำ น
ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยสหัส ตรี ทิพยบุตร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำงสำวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1. เสนอแนวทำง วิ ธี ก ำร และหลัก เกณฑ์ ก ำรจ่ำ ยค่ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษั ทและ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทแต่งตัง้ รวมทังของกรรมกำรผู
้
้ จดั กำรที่เป็ นธรรม
และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรื อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
2. เสนอนโยบำยกำรพิจ ำรณำค่ำตอบแทนของคณะจัดกำร (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้ องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบตั งิ ำนของคณะจัดกำร เพื่อเสนอให้ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
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3. พิ จำรณำสรรหำผู้จะมำด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริ ษั ท กรรมกำรตรวจสอบกรรมกำรอิ ส ระ
กรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนและสรรหำ หรื อกรรมกำรอื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควร
ให้ มีคณะกรรมกำรนันๆ
้ ขึ ้น เพื่อเสนอให้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
4. กำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้ม ำดำรงตำแหน่ง ตำมข้ อ 3 และ/หรื อวิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนตำมหน้ ำที่ของคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
5. ปฏิบตั งิ ำนอื่นที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
8.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ำยน 2550
มี ม ติ แ ต่ง ตัง้ คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง เพื่ อ ท ำหน้ ำ ที่ ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้
ข้ อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัททัง้
ปัจจัยภำยในและภำยนอกให้ มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยูใ่ นระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบมจ.
อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
2. ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี ้และประเมินควำมเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมตั แิ ผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
5. รำยงำนต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อทรำบเป็ นประจำ
ในกรณีที่มีเรื่ องซึง่ กระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนยั สำคัญ ต้ องรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำโดยเร็วที่สดุ
6. สื่อสำรและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญ
7. พิจำรณำแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำงำนสอดประสำนกับ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็ นและเหมำะสม
9. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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8.6

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552
มีมติแต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
นผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร เพื่อทำหน้ ำที่กำหนดหลักเกณฑ์
และวิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร ทุก 6 เดือน
ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2558 คณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำนของกรรมกำรผู้จัด กำร
มีจำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร
2. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร
อานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของกรรมการผู้จัดการ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
2. แจ้ งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ ในกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ วให้ แก่
กรรมกำรผู้จดั กำรรับทรำบ
3. ติดตำมประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็ นต่อที่
ประชุมคณะกรรมกำรเพื่อพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน
4. แจ้ งผลกำรประเมินตำมที่คณะกรรมกำรเห็นชอบแล้ วให้ แก่กรรมกำรผู้จดั กำรรับทรำบ
8.7

คณะกรรมการที่เป็ นอิสระ
คณะกรรมกำรที่ เ ป็ นอิส ระมี หน้ ำที่ ดูแลไม่ให้ เกิ ดควำมขัดแย้ ง ทำงผลประโยชน์ ระหว่ำงบริ ษัท
จดทะเบียนกับผู้บริ หำรหรื อผู้ถื อหุ้นรำยใหญ่ หรื อกับบริ ษัทอื่ นซึ่งมี ผ้ ูบริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กลุ่ม
เดียวกัน และเป็ นอิส ระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทหรื อกลุ่ม ของผู้ถือหุ้น รำยใหญ่ รวมถึง กำรดูแล
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรำยให้ เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้ บริ ษัทต้ องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้ อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทังหมดที
้
่มีอยูจ่ ริงของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมกำรที่เป็ นอิสระ 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย
กรรมกำรอิสระ
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
กรรมกำรอิสระ
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมกำรอิสระ
4. นำงสำวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์
กรรมกำรอิสระ

ส่วนที่ 2 หน้ ำ 33

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

8.8

การเข้ าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2558
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ ำทุกปี และมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจำเป็ น โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนไว้ ล่วงหน้ ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็ น
ประจำ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จดั กำร และรองกรรมกำรผู้จดั กำร ได้ ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวำระ
กำรประชุมโดยพิจำรณำให้ มนั่ ใจว่ำเรื่ องที่สำคัญจะได้ นำเข้ ำสู่วำระกำรประชุม นอกจำกนี ้ กรรมกำรแต่ละท่ำน
มีควำมเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่ องเข้ ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรบริ ษัทได้ จัดทำหนังสือเชิญ ประชุม
พร้ อมระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ ำอย่ำงน้ อย 7 วัน
เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริษัทได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่วมประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทแต่ละครัง้ ประธำนกรรมกำรได้ จดั สรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จัดให้
มีกำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรอง
จำกประธำนกรรมกำร พร้ อมให้ คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ องตรวจสอบได้
รำยละเอียดกำรเข้ ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2558 ที่ผำ่ นมำ มีดงั นี ้
รายชื่อกรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม

การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
การประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ ร่ วมระหว่ าง
บริษัท
บริหาร
ตรวจสอบ
สรรหาและ บริหารความ ประเมินผล คณะกรรมการ
(รวม 14 ครัง้ ) (รวม 9 ครั ง้ ) (รวม 9 ครั ง้ )
กาหนด
เสี่ยง
การปฏิบัติงาน ตรวจสอบและ
ค่ าตอบแทน (รวม 4 ครั ง้ ) ของกรรมการ คณะกรรมการ
(รวม 2 ครั ง้ )
ผู้จัดการ
บริหารความ
(รวม 2 ครั ง้ )
เสี่ยง
(รวม 1 ครั ง้ )

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

13/14

9/9

-

-

-

-

-

2. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล

13/14

9/9

-

-

2/4

2/2

0/1

3. ดร.มนต์ชยั หนูสง1

9/9

-

-

-

-

1/2

-

4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร2

0/0

-

-

-

-

-

-

5. ดร.กำธร ไวทยกุล3

6/11

-

-

-

-

-

-

6. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

12/14

-

-

-

-

2/2

-

7. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

13/14

-

-

-

-

-

-

8. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย

13/14

-

9/9

-

-

-

1/1

9. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์

13/14

-

9/9

2/2

-

-

1/1

10. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ

14/14

-

9/9

-

4/4

-

1/1

11. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร

14/14

9/9

-

2/2

-

-

-

12. นำงสำวนิโลบล ตั ้งประสิทธิ์

12/14

-

9/9

2/2

-

-

1/1

13. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

14/14

9/9

-

-

4/4

-

1/1
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หมำยเหตุ :
1
ดร.มนต์ชยั หนูสง ลำออกจำกกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร มีผลตังแต่
้
วันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป
2
นำงปรี ยำ ด่ำนชัยวิจิตร ลำออกจำกกรรมกำรบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป
3
ดร.กำธร ไวทยกุล ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป

8.9

กรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2556 มีมติแต่งตังนำงมรกต
้
กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2556
อานาจหน้ าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14
กันยำยน 2544 ภำยใต้ ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติมอบอำนำจให้ แก่กรรมกำรผู้จดั กำรทำ
หน้ ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรให้ เกิดประสิทธิภำพและกระทำกำรแทนในนำมของบริษัท เช่น กำรทำนิติ
กรรม สัญญำ ข้ อตกลง เอกสำร และหลักฐำนใดๆ ที่บริ ษัททำกับบุคคลหรื อนิติบุคคลใดๆ กำรออกระเบียบ
ประกำศ หรื อคำสัง่ ใดๆ พร้ อมทังมี
้ กำรกำหนดวงเงินสำหรับกำรจัดหำวัสดุ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำว
จะไม่เป็ นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ ผ้ รู ับมอบอำนำจสำมำรถอนุมตั ิรำยกำร ซึง่ ผู้รับมอบอำนำจหรื อบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื อมีอำนำจควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริ ษัท
8.10 ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ผู้บริหำรบริษัท มีจำนวน 6 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี ้
1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรผู้จดั กำร
2. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
รองกรรมกำรผู้จดั กำร
3. นำยศักดิน์ นท์ กังสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
4. นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
5. นำยปิ ยเรศ แซ่หลี
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
6. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
8.11 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่
7 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติแต่งตังนำงมรกต
้
กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จดั กำร ปฏิบตั ิ
หน้ ำที่เลขำนุกำรบริ ษัท เพื่อทำหน้ ำที่จดั กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้
จัดทำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจำปี ตลอดจนจัดเก็ บ
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เอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนด และดูแลให้ บริษัทมีกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้
สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษัทได้ ในเอกสำรแนบ 1
8.12 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของกรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้ พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำร
ชุดย่อยสำหรับปี 2558 จำกควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทและขนำดขององค์กร เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทังให้
้ เหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
ตลอดจนภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย โดยเสนอให้ กำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 5.50 ล้ ำนบำท แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย
สำหรับเป็ นค่ำเบี ้ยประชุมและค่ำตอบแทนอื่น โดยค่ำตอบแทนในปี 2558 ได้ รับกำรอนุมตั โิ ดยที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีดงั นี ้
ค่ าเบีย้ ประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมการชุดย่ อย
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

25,000 บำท / คน / เดือน
20,000 บำท / คน / เดือน
12,500 บำท / คน / เดือน
10,000 บำท / คน / เดือน
12,500 บำท / คน / ครัง้ ที่มีกำรประชุม
10,000 บำท / คน / ครัง้ ที่มีกำรประชุม
10,000 บำท / คน / ครัง้ ที่มีกำรประชุม
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้ รับเป็ นรำยบุคคลในปี 2558 มีดงั นี ้
รายชื่อกรรมการ

เบีย้ ประชุม

รวม

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประชุมร่ วม
บริษัท บริหาร ตรวจสอบ สรรหาและ บริหาร ประเมินผล
ระหว่ าง
กาหนด ความเสี่ยง การปฏิบัติ กรรมการ
ค่ าตอบแทน
งานของ
ตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการ
ผู้จัดการ บริหารความ
เสี่ยง
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

300,000 112,500

-

-

-

-

-

412,500

2. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล

240,000

90,000

-

-

20,000

20,000

-

370,000

3. ดร.มนต์ชยั หนูสง1

200,000

-

-

-

-

10,000

-

210,000

4. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร2

40,000

-

-

-

-

-

-

40,000

5. นำยกำธร ไวทยกุล3

160,000

-

-

-

-

-

-

160,000

6. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

240,000

-

-

-

-

20,000

-

260,000

7. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

240,000

-

-

-

-

-

-

240,000

8. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย

240,000

-

150,000

-

-

-

12,500

402,500

9. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์

240,000

-

120,000

25,000

-

-

10,000

395,000

10. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ

240,000

-

120,000

-

50,000

-

12,500

422,500

11. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร

240,000

90,000

-

20,000

-

-

-

350,000

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

240,000

90,000

-

-

40,000

-

10,000

380,000

13. นำงสำวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์

240,000

-

120,000

20,000

-

-

10,000

390,000

หมำยเหตุ :
1
ดร.มนต์ชยั หนูสง ลำออกจำกกรรมกำรบริ ษัทและกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร
มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป
2
นำงปรี ยำ ด่ำนชัยวิจิตร ลำออกจำกกรรมกำรบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป
3
ดร.กำธร ไวทยกุล ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัท มีผลตังแต่
้ วนั ที่ 28 เมษำยน พ.ศ. 2558 เป็ นต้ นไป

ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินของผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริ หำรรวม 6 ท่ำน เท่ำกับ 13.0 ล้ ำนบำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรูปแบบ
ของเงินเดือน ค่ำประจำตำแหน่ง และโบนัส
ค่ าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ไม่มี
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ค่ าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษั ท ได้ จัด ให้ พ นัก งำนและผู้บ ริ ห ำรเข้ ำ ร่ ว มกองทุน ส ำรองเลี ย้ งชี พ เพื่ อ เป็ น สวัส ดิ ก ำรและ
หลักประกันแก่พ นักงำนและผู้บริ หำรเมื่ อออกจำกงำน ทุพพลภำพ ปลดเกษี ยน ตำย หรื อลำออกจำก
กองทุน โดยสำมำรถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
8.13 บุคลากร
จานวนบุคลากรและค่ าตอบแทนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทมีจำนวนพนักงำนทังสิ
้ ้น 303 คน แยกเป็ นแต่ละสำยงำนหลัก
ดังนี ้
1. ฝ่ ำยบริหำรระดับสูง
6 คน
2. สำยงำนธุรกิจ
74 คน
3. สำยงำนสนับสนุน
48 คน
4. สำยงำนวิศวกรรม
175 คน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด มีจำนวนพนักงำนทังสิ
้ ้น 20 คน
ในปี 2558 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจำนวน 297 คน (ไม่รวมฝ่ ำยบริ หำรระดับสูง ) เท่ำกับ
104.5 ล้ ำนบำท โดยเป็ นค่ำตอบแทนในรู ปแบบเงิ นเดือ น ค่ำล่วงเวลำ เงิ นโบนัส เงิ นช่วยเหลื อพิ เ ศษ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะพนักงำนที่เริ่ มงำนกับบริ ษัทตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน
2550 เป็ นต้ นไป พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ ดังนี ้
อายุงาน
น้ อยกว่ำ 3 ปี
ตังแต่
้ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
ตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป

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

บริ ษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสะสมของพนักงำน ในกรณีพนักงำนพ้ นจำกกำร
เป็ นสมำชิกกองทุน พนักงำนมีสิทธิได้ รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุกำรทำงำน ดังนี ้
อายุงาน
น้ อยกว่ำ 3 ปี
ตังแต่
้ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตังแต่
้ 5 ปี ขึ ้นไป

อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ ของเงินสมทบที่
กองทุนจะจ่ ายเมื่อพนักงานสิน้ สุดสมาชิกภาพ
0%
50%
100%
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สวัสดิการพนักงาน
นอกจำกค่ำ ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ นและโบนัส แล้ ว บริ ษั ท ได้ จัด ให้ มี ผ ลประโยชน์ แ ละ
ผลตอบแทนให้ กบั พนักงำนในรูปแบบอื่นๆ อีกหลำยประกำร ดังนี ้
1. เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร บริ ษัทได้ จดั ให้ มีสวัสดิกำรเงินค่ำรักษำพยำบำล เพื่อ
ช่วยเหลือค่ำใช้ จ่ำยให้ กับพนักงำน รวมทังจั
้ ดหำศูนย์ออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ เพื่อให้
เป็ นแหล่งสันทนำกำรในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสุขภำพของพนักงำนและผู้บริ หำร และจัดให้ มีกำร
ตรวจสุขภำพประจำปี เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ ม กำรดูแลตนเองให้ มีสุขภำพที่ ดีแบบยั่ง ยืน และมี
คุณภำพที่ดีในระยะยำว
2. กำรจัดให้ มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มให้ พนั กงำนมีที่อยู่อำศัยเป็ น
ของตนเองอย่ำงมัน่ คง อันเป็ นกำรส่งเสริ มขวัญและกำลังใจในกำรทำงำนให้ กบั พนักงำน และ
ก่อให้ เกิดควำมภักดีต่อองค์กร บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยกับธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ กับพนักงำนที่มีควำมประสงค์ จะขอสินเชื่อที่อยู่
อำศัยโดยได้ รับอัตรำดอกเบี ้ยที่เหมำะสม และได้ รับควำมสะดวกเนื่องจำกสำมำรถชำระคืน
สินเชื่อจำกยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. กำรจัดทำบันทึกข้ อตกลงกำรให้ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อเป็ นสวัสดิกำรแก่บริษัท เพื่อเสริมสร้ ำง
สภำพคล่อง และเป็ นค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว และครอบครัวของผู้ก้ อู นั ช่วยบรรเทำปั ญหำทำงกำรเงิน
ของผู้ก้ เู มื่อยำมจำเป็ น ตลอดจนสนับสนุนให้ สภำพควำมเป็ นอยูข่ องพนักงำนดีขึ ้น
4. กำรจัดให้ มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวำระต่ำงๆ เช่น กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรสมรส
กำรมอบเงิ นสงเครำะห์ ฌำปนกิ จ ส ำหรั บพนักงำน คู่สมรส บุต ร บิดำ มำรดำ กำรมอบเงิ น
ช่วยเหลืออุปสมบท กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
5. กำรจัดให้ มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุม่ และเงินช่วยเหลือกำรขำดรำยได้ เนื่องจำกทุพพลภำพอัน
มิใช่เนื่องจำกกำรปฏิบตั งิ ำน เพื่อช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวหำกประสบภัย
นโยบายการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในทุก
ระดับให้ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้ องกับเป้ำหมำยของงำน และผลสำเร็ จของธุรกิจ
รวมทัง้ กำรพัฒนำศักยภำพ เพื่อให้ บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึน้ ซึ่งจะสร้ ำงควำม
ได้ เปรี ยบในด้ ำนกำรแข่งขันให้ กับบริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืน โดยในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทสนับสนุนให้ บุคลำกรได้ รับกำร
ฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่องทังภำยในและภำยนอกควบคู
้
ไ่ ปกับกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge
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Management) ให้ บุคลำกร มี ก ำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ ำ น
หลำกหลำยช่องทำง พร้ อมทัง้ ให้ บุคลำกรมี ควำมพร้ อมในกำรรั บมื อกับกำรแข่ง ขันทำงธุ รกิ จและกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในอนำคต
1) การฝึ กอบรมภายในบริษัท
1.1) สาหรับพนักงานระดับบริหาร
บริ ษัทดำเนินกำรพัฒนำผู้บริ หำรโดยจัดหลักสูตรกำรบริ หำรระดับสูง เพื่อพัฒนำทักษะควำมเป็ น
ผู้นำควบคู่ไ ปกับกำรเพิ่ม องค์ควำมรู้ ใหม่ๆ ในกำรเสริ มสร้ ำงควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำรจัดกำรให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ ้น อีกทัง้ เป็ นกำรเตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรปรับหรื อเลื่อนตำแหน่งต่ ำงๆ ในอนำคต
ให้ สอดคล้ องกับควำมก้ ำวหน้ ำในสำยวิชำชีพและส่งเสริ มธุรกิจทุกสำยธุรกิจของบริ ษัทให้ สำมำรถแข่งขัน
และพร้ อมเป็ นผู้นำในอุตสำหกรรมธุรกิจที่ดำเนินกำรทังในปั
้ จจุบนั และอนำคต อำทิเช่น หลักสูตรกฎหมำย
แรงงำนสำหรับผู้บริหำร เป็ นต้ น
1.2) สาหรับพนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
บริ ษัทดำเนินกำรพัฒนำพนักงำนระดับปฏิบตั ิกำร โดยจัดหลักสูตรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ตำมหน้ ำที่ สำยวิ ช ำชี พ และกลุ่ม งำนที่ มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ ทัง้ นี ้ เพื่ อ เป็ นกำรพัฒ นำทัก ษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรปฏิ บัติง ำนตำมวิช ำชี พ และเพิ่ม ประสิทธิ ภำพกำรปฏิบัติง ำนตำมหน้ ำที่ ง ำน เช่น
หลัก สูต ร Awereness Training ISO/IEC 27001:2013 หัก สูต ร Awareness Training ISO/IEC 20000-1
หลักสูตร CSA STAR มำตรฐำนควำมปลอดภัยสำหรับระบบ Cloud Solutions หลักสูตร Interconnecting
Cisco Networking และหลักสูตร VMware
1.3) สาหรับพนักงานทุกคน
บริษัทดำเนินกำรพัฒนำพนักงำนทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึ กอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถหลัก เพื่อให้
พนักงำนทุกคนของบริ ษัทปฏิบตั งิ ำนได้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด อำทิเช่น
กำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ หลักสูตร INET Product&Service กำรปลูกฝั งวัฒนธรรมองค์กร INET DNA
และหลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพ
2) การฝึ กอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนือจำกกำรจัดฝึ กอบรมภำยในบริษัทแล้ ว บริษัทได้ สนับสนุนให้ ผ้ บู ริ หำรและพนักงำนเข้ ำรับ
กำรฝึ กอบรมจำกสถำบันหรื อองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทัง้ ผู้เชี่ยวชำญทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อ
พัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล อีกทังเป็
้ นกำรสร้ ำงควำมสัมพันธ์ ในกลุ่มธุรกิจและวิชำชีพ
เดียวกันอีก เช่น
 หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่ นที่ 4 โดยมูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำ
องค์กรภำครัฐ
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 หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) โดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ร่วมกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร กำรบัญชีเพื่อผู้บริหำร รุ่นที่ 15 โดยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร ข้ อพึงระวังในกำรจัดทำบัญชี กำรเตรี ยมตัวเพื่อรองรับกำรตรวจสอบและแนวทำงปฏิบตั ิ
สำหรับผู้จดั ทำบัญชีของกิจกำรที่ได้ รับส่งเสริมกำรลงทุน โดยสมำคมสโมสรนักลงทุน
 หลักสูตร Strategic CSR Management โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร กำรบริ หำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยัง่ ยืน โดยตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรผนึกเสียง 400 บริ ษัทเพื่อสู้ปัญหำคอร์ รัปชั่นเชิงระบบ โดยสมำคมส่งเสริ มสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
ในปี 2558 จำนวนชั่วโมงกำรฝึ กอบรมพนักงำนของบริ ษัท ทัง้ จำกหลักสูตรภำยในองค์กรและ
หลักสูตรภำยนอกองค์กร สรุปได้ ดงั นี ้
จานวนพนักงาน
303

จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรม
ของพนักงานทัง้ ปี
6,450.60

จานวนชั่วโมงการฝึ กอบรม
เฉลี่ยต่ อคนต่ อปี
21.29

นอกจำกนี ้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรบริ ษัทยังคำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของ
บุคลำกร โดยส่งเสริมกำรพัฒนำทังด้
้ ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้ มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยง
กับ Core Value โดยมีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกตังภำยในเป็
้
นหลักในกำรดำเนินกำรเพื่อ
เสริมสร้ ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีสว่ นร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและ
สังสรรค์ประจำปี เป็ นต้ น
ในปี 2558 อัตรำกำรลำของพนักงำนในบริษัท สรุปได้ ดงั นี ้
จานวนพนักงาน
303

อัตราเฉลี่ยวันลากิจ
ลาป่ วย ลาพักร้ อนต่ อปี
(วัน/คน)
9.05

อัตราเฉลี่ยการลาประเภท
อื่นต่ อปี
(วัน/คน)
1.29

หมำยเหตุ : กำรลำประเภทอื่นได้ แก่ ลำคลอด ลำอุปสมบท ลำทำหมัน ลำเพื่อรำชกำรทหำร ลำอบรมพัฒนำควำมรู้
ลำเพื่อแสวงบุญตำมศำสนำอิสลำม ลำเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ
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ข้ อพิพาทด้ านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปี ที่ผ่านมา
ในระยะ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ บริษัทมีข้อพิพำทด้ ำนแรงงำนที่สำคัญ 1 เรื่ อง ซึง่ เกิดขึ ้นในปี 2556 เป็ นกรณี
ที่ลกู จ้ ำงของบริ ษัทฟ้องร้ องคดีต่อศำลแรงงำนกลำง กล่ำวหำว่ำ บริ ษัทเลิกจ้ ำงไม่เป็ นธรรม และเรี ยกร้ อง
เงินชดเชย สินจ้ ำงแทนกำรบอกกล่ำว ค่ำจ้ ำงสำหรับวันหยุด รวมเป็ นเงิน 1,004,798 บำท และให้ บริ ษัทรับ
กลับเข้ ำทำงำนหรื อชดใช้ คำ่ เสียหำย เป็ นเงินจำนวน 10,000,000 บำท ศำลได้ ทำกำรไกล่เกลี่ยคูค่ วำมและ
ได้ พิพ ำกษำตำมสัญ ญำประนี ป ระนอมยอมควำมตำมที่ คู่ค วำมได้ ต กลงกันแล้ ว และคดีถึง ที่ สุด ตำม
กฎหมำย
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริ ษัทตระหนักและให้ ควำมสำคัญกับกำรบริ หำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซื่ อสัตย์
และควำมโปร่งใสในข้ อมูลที่สำมำรถเปิ ดเผยได้ และยึดมัน่ ในคุณค่ำหลักขององค์กรเพื่อใช้ เป็ นหลักในกำร
บริ หำรจัดกำรและกำรเสริ มสร้ ำงองค์กรให้ มีระบบกำรบริ หำรที่มีประสิทธิ ภำพ ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำร
บริ ษัทได้ ยึดมัน่ ในข้ อพึงปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำรบริ ษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ภำยใต้ นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อให้ มีกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบตั ิอย่ำงเป็ นรู ปธรรม คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงได้ นำแนวทำง
กำรบริ หำรงำนด้ วยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีกำหนดไว้ ในวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยของบริ ษัทเพื่อให้
เป็ นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้ เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรดังกล่ำว และติดตำม กำกับดูแล
ปรับปรุ ง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริ หำรจำกผู้บริ หำรระดับสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร อันจะส่งผลให้
รับทรำบปั ญหำที่เกิดขึ ้นภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทให้ บรรลุผลสำเร็ จตำมที่
ตังเป้
้ ำหมำยไว้
บริษัทได้ ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบตั ขิ องตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี ้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิและมีค วำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ กำหนด
ไว้ ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนเท่ำเทียมกัน ซึ่งได้ แก่ สิทธิในกำรรับ
สำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจสิทธิในกำรได้ รับใบหุ้น
และสิทธิในกำรโอนหุ้น
1.1 การเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ตระหนักถึงกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญของบริ ษัทอย่ำงมี
คุณภำพ โดยเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ เป็ นปั จจุบนั ทันเวลำ โปร่ งใส สำมำรถตรวจสอบได้
และที่สำคัญคือกำรเข้ ำถึงผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในปี 2558 บริ ษัทได้ ทำกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย ภำยในระยะเวลำที่กำหนด โดยนำส่งเอกสำรต่อสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ
ไทย รวมทังรำยงำนผ่
้
ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยเป็ นกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูล ประเภทสำรสนเทศที่ ต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบกำรเงิ น
ประจำปี งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนประจำปี แบบแสดงรำยกำร ข้ อมูลประจำปี เป็ นต้ น รวมทังประเภท
้
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สำรสนเทศสำคัญตำมเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุมและวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ ำ
ร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักกำรโอนหุ้น กำรจ่ำยเงินปั นผลและวันกำหนดรำยชื่ อผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิ รับเงินปั นผล (Record
Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอน
หุ้น แจ้ งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำรแต่งตังกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิ
้
สระ เป็ นต้ น
คณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรได้ ให้ ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับกำรปฏิบตั ิและกำรกระทำใดๆ
ที่จะต้ องไม่เป็ นกำรจำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริ ษัท ยิ่งไปกว่ำนันบริ
้ ษัทได้ จัดให้
มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทัว่ ไป และสำธำรณชน เพื่อให้ สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูล
ของบริ ษัทได้ อย่ำงสะดวกและทัว่ ถึงเป็ นปั จจุบนั โดยจัดให้ มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ที่เผยแพร่ข้อมูลทัง้
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้ อมูลไว้ เป็ นหมวดหมู่สะดวกต่อกำรสืบค้ นข้ อมูล และง่ำยต่อ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงบริษัท
1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทกำหนดให้ มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี ละ 1 ครัง้ ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับตังแต่
้ วัน
สิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัท และจัดกระบวนกำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สิทธิเท่ำเทียม
กันทุกรำย คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้ นโดยกำรส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เข้ ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผ้ ถู ือหุ้นซึ่งเป็ นเจ้ ำของกิจกำรจะได้ มีโอกำสรับรู้ผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัท
มีส่วนร่ วมในกำรตัดสินใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษัท รวมทัง้ ตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำร
บริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำร บริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคูม่ ือ
AGM Checklist ที่ จัดทำขึน้ โดยสมำคมส่ง เสริ ม ผู้ลงทุนไทย สมำคมบริ ษัทจดทะเบียน และส ำนักงำน
ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรถื อเป็ นหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบที่ต้องดำเนินกำรด้ วย
ควำมโปร่งใส ชอบธรรมและเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ ำย
ในปี 2558 บริ ษัทได้ จดั กำรประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครัง้ คือ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ใน
วันที่ 27 เมษำยน 2558 เวลำ 9.00 น. ณ ห้ องประชุม INET Hall ชันไอที
้
อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ เลขที่
1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร และกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธันวำคม 2558 เวลำ 13.30 น. ณ ห้ องประชุม INET Hall ชันไอที
้
อำคำรไทยซัมมิท
ทำวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีระบบขนส่ง
มวลชนที่ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถใช้ ในกำรเดินทำงไปเข้ ำร่ วมประชุมได้ อย่ำงสะดวก โดยบริ ษัทได้ จัดสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกสำหรับกำรประชุมไว้ อย่ำงครบครัน ได้ แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ ในกำรนำเสนอเรื่ องต่อที่ประชุม
ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ ในกำรลงทะเบียนเข้ ำร่วมประชุมและกำรนับคะแนนเสียงทำให้ เกิด
ควำมสะดวก รวดเร็ว และกำรนับคะแนนเสียงอย่ำงแม่นยำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
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บริ ษัทเปิ ดให้ มีกำรลงทะเบียนก่อนเวลำเริ่ มประชุมเป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทำงมำ
ภำยหลังสำมำรถลงทะเบียนเข้ ำร่ วมประชุม ได้ อย่ำงต่อเนื่องจนถึงเวลำเลิกประชุม สำหรับกำรตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ ำร่วมประชุมนัน้ บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ นิติกรของบริ ษัทเป็ นผู้ตรวจสอบ
ตำมขันตอนที
้
่พงึ ปฏิบตั ิ และเป็ นไปตำมรำยละเอียดที่ได้ แจ้ งต่อผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ในกำรประชุมครำวดังกล่ำว บริ ษัทได้ จัดให้ มีกรรมกำรของบริ ษัท ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุก
คณะพร้ อมฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทได้ เข้ ำร่วมในกำรประชุมครบทุกท่ำน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำย
ของบริษัท เพื่อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้ อซักถำมในรำยละเอียดแก่ที่ประชุม
ก่ อนการประชุม
บริ ษัทได้ เผยแพร่ ข้อมูลที่เกี่ ยวข้ องสำหรับกำรตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผ้ ูถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
อย่ำงเพียงพอและทันเวลำ กล่ำวคือ หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ แจ้ ง
กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมพร้ อมข้ อมูลที่เกี่ ยวข้ องและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริ ษัทในแต่ล ะเรื่ องที่ เ สนอต่อที่ ประชุม ให้ ผ้ ูถือหุ้นรั บ ทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเวลำ 9.00 น. ในวันทำกำรถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมได้ ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้ อมควำมเห็ นของคณะกรรมกำรบริ ษัท
รำยละเอียดของเรื่ องเพื่อพิจำรณำเหตุผลจำเป็ น ผลกระทบทังด้
้ ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้ เข้ ำประชุมแทนได้
รวมทังส่
้ งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมแก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ ำ 14 วันก่อนกำรประชุม และได้ โฆษณำบอกกล่ำว
นัดประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14
วัน เพื่อบอกกล่ำวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นกำรล่วงหน้ ำ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีเวลำศึกษำข้ อมูลประกอบกำรประชุมเป็ นเวลำล่วงหน้ ำอย่ำง
เพียงพอ โดยได้ เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบทังชุ
้ ด ซึ่งเหมือนกับข้ อมูลที่บริ ษัท
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบเอกสำรดังกล่ำวแล้ วข้ ำงต้ นไว้ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม
ในกำรประชุม สำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2558 บริ ษัทได้ นำแนวทำงปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลำด
หลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย ที่ ส่ง เสริ ม ให้ บริ ษัท จดทะเบีย นเปิ ด โอกำสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ส่ว นน้ อยเสนอเรื่ อ ง
คณะกรรมกำรบริ ษัทพิ จ ำรณำบรรจุใ นระเบี ยบวำระกำรประชุม รวมทัง้ เสนอชื่ อบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ
เหมำะสมเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ประกำศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำง
ของตลำดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริ ษัท ระบุรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำร
พิจำรณำ และช่องทำงกำรเสนอเรื่ องไว้ อย่ำงชัดเจน โดยให้ เวลำผู้ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม
ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2558 ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับกำร
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 อย่ำงไรก็ดี ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็ นกรรมกำรแต่อย่ำงใด นอกจำกนี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทยังเปิ ดโอกำสให้
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สอบถำมหรื อขอข้ อมูลเพิ่มเติมในเรื่ องที่ได้ บรรจุไว้ ในระเบียบกำรประชุม และ/หรื อเสนอแนะ ข้ อคิดเห็นอื่น
ใดที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม เพื่อที่บริ ษัทจะได้ ชี ้แจง
รำยละเอียดหรื อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป
1.2.1 ก่ อนการประชุม
ประธำนที่ประชุมจะแจ้ งองค์ประชุมแนะนำกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ ำร่ วมในกำร
ประชุม แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบตั ใิ นกำรออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตำมข้ อพึงปฏิบตั ิสำหรับกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่
บริ ษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนในทุกเรื่ องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ ำร่วมประชุมได้ รับเมื่อลงทะเบียนเข้ ำร่วม
ประชุม โดยบริษัทได้ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนนเสียง
ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ ประชุม ทำหน้ ำที่ ดำเนินกำรประชุม ไปตำมล ำดับที่ แจ้ ง ไว้ ใ น
ระเบียบวำระกำรประชุม โดยเมื่อมีกำรให้ ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ ว ประธำนที่ประชุ มจะเปิ ดโอกำสให้
ผู้เข้ ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมเห็น ข้ อเสนอแนะ ถำมคำถำมในแต่ละวำระ และให้ เวลำอภิปรำยอย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ จำกนัน้ ฝ่ ำยบริ หำรจะตอบข้ อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ควำมสำคัญกับ
ทุกคำถำมแล้ วจึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในเรื่ องที่พิจำรณำซึ่งประธำนที่ ประชุมได้ แจ้ งผลกำรออกเสียงในแต่ละ
เรื่ องให้ ที่ประชุมทรำบโดยแยกเป็ น “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ทังนี
้ ้ เมื่อมีกำรลงมติใน
แต่ละวำระนัน้ บริ ษัทได้ กำหนดให้ ใช้ บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรั บผู้เข้ ำร่ วมประชุม ทุกรำย โดยใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงกำรพิจำรณำเลือกตังกรรมกำร
้
โดยลงมติเป็ นรำยคนและกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้ มีกำรนำเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจำรณำลงมติแยกจำกกัน
1.2.2 ระหว่ างการประชุม
ประธำนที่ประชุมจะแจ้ งองค์ประชุมแนะนำกรรมกำร ฝ่ ำยบริ หำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ ำร่ วมในกำร
ประชุม แจ้ งให้ ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบตั ใิ นกำรออกเสียงลงคะแนนให้ เป็ นไปตำมข้ อพึงปฏิบตั ิสำหรับกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่
บริ ษัทจัดให้ มีบตั รลงคะแนนในทุกเรื่ องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ ำร่วมประชุมได้ รับเมื่อลงทะเบียนเข้ ำร่วม
ประชุม โดยบริษัทได้ ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนนเสียง
ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ ประชุม ทำหน้ ำที่ ดำเนินกำรประชุม ไปตำมล ำดับที่ แจ้ ง ไว้ ใ น
ระเบียบวำระกำรประชุม โดยเมื่อมีกำรให้ ข้อมูลตำมระเบีย บวำระแล้ ว ประธำนที่ประชุมจะเปิ ดโอกำสให้
ผู้เข้ ำร่วมประชุมทุกรำยแสดงควำมเห็น ข้ อเสนอแนะ ถำมคำถำมในแต่ละวำระ และให้ เวลำอภิปรำยอย่ำง
เหมำะสมเพียงพอ จำกนัน้ ฝ่ ำยบริ หำรจะตอบข้ อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ ควำมสำคัญกับ
ทุกคำถำมแล้ วจึงให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติในเรื่ อ งที่พิจำรณำซึ่งประธำนที่ประชุมได้ แจ้ งผลกำรออกเสียงในแต่ละ
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เรื่ องให้ ที่ประชุมทรำบโดยแยกเป็ น “เห็นด้ วย” “ไม่เห็นด้ วย” และ “งดออกเสียง” ทังนี
้ ้ เมื่อมีกำรลงมติใน
แต่ละวำระนัน้ บริ ษัทได้ กำหนดให้ ใช้ บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรั บผู้เข้ ำร่ วมประชุม ทุกรำย โดยใช้ ระบบ
คอมพิวเตอร์ ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียงกำรพิจำรณำเลือกตังกรรมกำร
้
โดยลงมติเป็ นรำยคนและกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรได้ มีกำรนำเสนอต่อที่ประชุม
เพื่อพิจำรณำลงมติแยกจำกกัน
1.2.3 หลังการประชุม
บริ ษัทได้ แจ้ งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่ องแยก
ประเภทคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง พร้ อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท
ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรื อภำยใน 9.00 น. ของวันทำกำร
ถัดไป
กำรจัดทำรำยงำนกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ได้ มี กำรจัด ท ำเป็ นลำยลัก ษณ์ อัก ษรโดยบัน ทึก
สำระสำคัญของแต่ละเรื่ องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้ อซักถำมของผู้ถือหุ้นและคำชี ้แจง
ของคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำร ข้ อเสนอแนะและข้ อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั ง้ มติที่
ประชุม พร้ อมคะแนนเสี ยงแต่ล ะประเภทและสัด ส่ว นคะแนนเสี ยงของแต่ละเรื่ องไว้ อย่ำงชัดเจนและ
ครบถ้ วน โดยบริ ษัทได้ นำส่งรำยงำนกำรประชุมที่จดั ทำแล้ วเสร็ จลงนำมรับรองโดยประธำนที่ประชุมส่งให้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ สำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ ำ) เพื่อเป็ นเอกสำรตรวจสอบ
และอ้ ำงอิง พร้ อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภำยในกำหนด 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรได้ ยึดถือหลักกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ไม่ว่ำจะเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ถือหุ้นชำวไทยและผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ตำมที่ได้ กำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรดำเนินดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนเท่ำเที ยมกัน เนื่องจำกเห็นว่ำเป็ นสิ่งที่มี
ควำมสำคัญและจำเป็ นต่อกำรดำเนินธุรกิจให้ มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยให้ ควำมสำคัญต่อสิทธิและ
มีควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ แก่สิทธิในกำรได้ รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และ
ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้ รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น
เนื่องจำกผู้ถือหุ้นในฐำนะมีส่วนร่ วมเป็ นเจ้ ำของกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถื อหุ้นในบริ ษัทจึงมีสิทธิ
ได้ รับกำรจ่ำยเงินปั นผลตำมผลประกอบกำรของบริ ษัทมำโดยตลอด อย่ำงไรก็ตำมในปี 2557 แม้ บริ ษัทมี
ผลประกอบกำรเป็ นกำไร แต่บริ ษัทยังคงขำดทุนสะสม ตำมกฎหมำยและข้ อบังคับของบริษัทได้ กำหนดมิให้
บริษัทจ่ำยเงินปันผล
ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐำนในกำรได้ รับข้ อมูลข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำง
เท่ำเทียมกันนัน้ นอกเหนือจำกกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลและสำรสนเทศของ
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สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย บริ ษัทได้ เพิ่มช่องทำงกำรเข้ ำถึงของข้ อมูลของ
บริษัททำงเว็บไซต์ของบริ ษัทซึง่ ได้ จดั ให้ มีกำรนำเสนอข้ อมูลทังภำษำไทยและภำษำอั
้
งกฤษที่ได้ ปรับปรุงให้
เป็ นปัจจุบนั เสมอ
บริษัทได้ จดั ทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ ำประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ ำ
ร่ วมประชุมด้ วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นหรื อกรรมกำรอิสระของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทจะ
ระบุรำยชื่อไว้ ในหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์กำหนดเพื่อให้ เป็ นผู้เข้ ำร่วมประชุมและออก
เสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้ โดยไม่มีเงื่อนไข รำยละเอียดและขันตอนต่
้
ำงๆ ได้ เปิ ดเผยบนเว็บไซต์ของบริ ษัท
ล่วงหน้ ำก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมได้ ทงทำงโทรศั
ั้
พท์หรื อช่องทำงอื่นๆ
กำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่วนน้ อยเสนอเรื่ องเพื่อคณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำบรรจุในระเบี ยบ
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทังเสนอชื
้
่อบุคคลเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษัทเป็ นกำรล่วงหน้ ำ นับเป็ นมำตรกำร
หนึง่ ในกำรปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกรณี กรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
บริ ษัทใช้ ข้อมูลภำยในเพื่ อหำผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็ นกำรเอำเปรี ยบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับคำสั่งที่เป็ นลำยลักษณ์ อักษรและถื อ
ปฏิบตั โิ ดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้ วตังแต่
้ ปี 2544
3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้ เสีย
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ทังภำยในและภำยนอก
้
บริ ษั ท ตัง้ แต่ ผู้ถื อ หุ้น คู่ค้ ำ เจ้ ำ หนี ้ คู่แ ข่ง ทำงธุ ร กิ จ พนัก งำน และสัง คม รวมถึ ง ควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยและจัดทำประกำศหลักกำรกำกับดูแ ลกิจกำรที่ดี
ของบริษัท ในปี 2544 เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ติ อ่ ผู้มีสว่ นได้ เสียเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรื่ อง
ต่ำงๆ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณ
พนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ขดั กัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน จรรยำบรรณของกำร
จัดหำ นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุน กิจกรรมสำธำรณะ
นโยบำยเกี่ยวกับควำมลับของบริ ษัทนโยบำยเกี่ยวกับกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริ หำร
และพนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบตั ิอย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด
3.1 การปฏิบัตติ ่ อผู้มีส่วนได้ เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท
ผู้ถือหุ้น
กำรปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กำรให้ ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคณ
ุ ภำพแก่ผ้ ูถือหุ้น กำรส่งเสริ มให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อให้ มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่ องสำคัญ รวมทังเพื
้ ่อรับทรำบกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของ
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บริ ษัท ตลอดจนเพื่อสำมำรถติดตำมกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำร กำรจัดให้ มี
มำตรกำรป้องกันกำรใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรเพื่อ
รักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำกำรใดอันเป็ นกำรละเมิดหรื อลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ลูกค้ า
บริ ษัทมุ่งมัน่ สร้ ำงควำมพึงพอใจและควำมมัน่ ใจให้ แก่ลูกค้ ำ โดยเน้ นที่ควำมเอำใจใส่ และควำม
รั บผิ ดชอบ โดยพัฒ นำคุณ ภำพของบริ ก ำรเพื่ อ ตอบสนองควำมต้ องกำรของลูก ค้ ำ อย่ำงต่อเนื่ อ งและ
สม่ำเสมอ เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ ที่ดี บริ ษัทมีกำรสำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ ำต่อกำรให้ บริ กำรของ
บริษัทอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อนำผลที่ได้ มำปรับปรุงกำรให้ บริกำรให้ ดียิ่งขึ ้น นอกจำกนี ้บริ ษัทยังได้ มี กำรพัฒนำ
บุคลำกรที่จะมำให้ บริ กำรกับลูกค้ ำ โดยมีกำรอบรมให้ ควำมรู้ และควำมเข้ ำใจกับพนักงำนทัง้ ก่อ นกำร
ปฏิบตั ิงำนจริ งและพัฒนำเพิ่มพูนทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
เพื่อให้ ลกู ค้ ำของบริษัทได้ รับบริกำรที่ดีที่สดุ
พนักงาน
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเสริ มสร้ ำง และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทักษะ ทัศนคติ ศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้ สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้ อง
กับเป้ำหมำยของงำน และผลสำเร็ จของธุรกิจ รวมทังเพื
้ ่อให้ บคุ ลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบตั ิ งำน
เพิ่มขึ ้น โดยสนับสนุนให้ บคุ ลำกรได้ รับกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่องทังภำยในและภำยนอก
้
พัฒนำคุณภำพ
ชี วิ ต กำรท ำงำนของบุค ลำกร พัฒ นำด้ ำ นร่ ำ งกำยและจิ ต ใจ จัด ให้ มี กิ จ กรรมต่ำ งๆ เพื่ อ เสริ ม สร้ ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรมีสว่ นร่วมของทุกส่วน
คู่ค้า
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกระบวนกำรจัดซื ้อจัดหำ ซึ่งเป็ นกระบวนกำรสำคัญเพื่อกำหนดค่ำใช้ จ่ำย
และคุณภำพสินค้ ำ จึงต้ องมีขนตอนกำรด
ั้
ำเนินงำนเพื่อให้ เกิดควำมโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุด บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับคูค่ ้ ำ อันเป็ นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็ นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทสำเร็ จลุล่วงไปได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริ ษัทปฏิบตั ิต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบน
พื ้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็ นธรรมและเคำรพซึง่ กันและกัน
คู่แข่ งทางธุรกิจ
บริ ษัทมี นโยบำยที่ จ ะปฏิ บัติต่อคู่แข่ง ทำงกำรค้ ำให้ สอดคล้ องกับหลักสำกลภำยใต้ กรอบแห่ง
กฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบตั กิ ำรแข่งขันทำงกำรค้ ำ ไม่ละเมิดควำมลับหรื อล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ ำของ
คูค่ ้ ำด้ วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี ้
(1) ประพฤติปฏิบตั ภิ ำยใต้ กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหำข้ อมูลที่เป็ นควำมลับของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำด้ วยวิธีกำรที่ไม่สจุ ริตหรื อไม่เหมำะสม
(3) ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทำงกำรค้ ำด้ วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ ำย
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เจ้ าหนี ้
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับบรรดำเจ้ ำหนี ้ทำงกำรค้ ำ ซึ่งเป็ นผู้มีส่วนสำคัญในกำรสนั บสนุนให้ ธุรกิจ
ของบริ ษัทสำมำรถดำเนินไปได้ อย่ำงเรี ยบร้ อย โดยบริ ษัทเข้ มงวดในกำรชำระหนีค้ ่ำบริ กำร และ/หรื อค่ำ
สินค้ ำที่ได้ ซือ้ จำกเจ้ ำหนี ้ทำงกำรค้ ำตำมกำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบตั ิว่ำเป็ นเจ้ ำหนีท้ ำง
กำรค้ ำรำยใหญ่หรื อรำยเล็ก
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญและอิทธิพลของกำรใช้ สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ ำน ทังด้
้ ำน
สังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ให้ บริ กำรอินเทอร์ เน็ตและระบบไอซีที บริ ษัทเคร่ งครัดในเรื่ องกำร
ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้ อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้ วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้ อินเทอร์ เน็ตอย่ำงปลอดภัย
3.2 ช่ องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ผู้มี ส่วนได้ เ สี ยสำมำรถติด ต่อ สื่ อสำรกับ บริ ษั ทได้ โ ดยตรงผ่ำ นทำงหลำยช่องทำงด้ วยกัน เช่น
เว็บไซต์ของบริ ษัท เลขำนุกำรบริ ษัท หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ หรื ออำจใช้
ช่องทำงอื่นที่ผ้ มู ีส่วนได้ เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ นอกจำกนี ้ ผู้มีส่วนได้ เสียยังสำมำรถแจ้ ง หรื อร้ องเรี ยนกำร
กระทำผิดกฎหมำย หรื อจรรยำบรรณมำยังกรรมกำรอิสระ หรื อกรรมกำรตรวจสอบ
4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปั ญญา
คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญต่อเรื่ องทรัพย์สินทำงปั ญญำ และถือเป็ น
นโยบำยหลักของบริ ษัท ดังนัน้ บริ ษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริ ม สนับสนุนทังทำงตรงและทำงอ้
้
อมในกำรใช้
ซอฟต์แวร์ ใดๆ ที่เป็ นกำรละเมิดทรัพย์ สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น โดยได้ กำหนดแนวปฏิบตั ิให้ พนักงำน
ทุกคนจะต้ องลงนำมรับทรำบนโยบำยขององค์กรที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล
นอกจำกนัน้ บริ ษัทยัง มี กำรประกำศภำยในบริ ษัทเรื่ อง “ห้ ำมกระทำกำรอันเป็ นกำรละเมิ ดหรื อฝ่ ำฝื น
กฎหมำย” เนื ้อหำโดยสรุ ปเป็ นกำรประกำศห้ ำมพนักงำนกระทำกำรใดๆ อันเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำง
ปัญญำ และ/หรื อกระทำกำรอันเป็ นควำมผิดตำมพระรำชบัญญัตวิ ำ่ ด้ วยกำรกระทำผิดทำงคอมพิวเตอร์
5.

การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส

5.1 คุณภาพของข้ อมูลที่เปิ ดเผย
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ผู้บริ หำรบริ ษั ท และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้ อมูลและสำรสนเทศที่
เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัทล้ วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิ ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
กระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียและกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท ทุกส่วนงำนจึงได้ ตระหนักและให้ ควำมสำคัญในกำร
กำกับดูแลให้ เปิ ดเผยข้ อมูลและสำรสนเทศที่มีนยั สำคัญของบริษัทอย่ำงมีคณ
ุ ภำพโดยยึดหลักควำมถูกต้ อง
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ควำมรวดเร็ ว ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ ข้อมูลเท่ำเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็ นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อ
หน้ ำที่และแสดงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ที่เกิดขึ ้น
สำรสนเทศที่เปิ ดเผยต้ องเป็ นข้ อมูลที่ถูกต้ องตรงกับข้ อเท็จจริ ง ชัดเจนไม่คลุมเครื อเป็ นข้ อมูลที่มี
ข้ อสรุปอย่ำงชัดเจน และเพียงพอต่อกำรใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ และ
ผ่ำนกำรรั บรองตำมหลักเกณฑ์ ของตลำดหลักทรั พ ย์ แห่ง ประเทศไทย เพื่ อให้ กำรรั บรู้ ข้ อมูลทั่วถึง และ
เท่ำเทียมกัน
5.2 ช่ องทางการเปิ ดเผยข้ อมูล
คณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำยบริ หำรได้ ยึดถือกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ
ของบริ ษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ ของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ทัง้
ข้ อกำหนดในกำรเปิ ดเผยสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) และกำร
เปิ ดเผยสำรสนเทศสำคัญตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทำงหลักที่ใช้ ในกำรเปิ ดเผยข้ อมูล
ของบริ ษัท ได้ แก่ กำรจัดส่งเอกสำรให้ แก่สำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย ผ่ำน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจำกนี ้ บริ ษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ องครบถ้ วนทันเวลำ และ
โปร่ งใส จึงได้ เพิ่มช่องทำงเลือกอื่นในกำรเปิ ดเผยข้ อมูลเพื่อให้ มีกำรเข้ ำถึงข้ อมูลได้ ทวั่ ถึง มำกยิ่งขึ ้น ได้ แก่
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทัง้ แบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำปี (แบบ 56-2)
5.3 นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัทจัดให้ มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้ ำที่เป็ นศูนย์กลำงในกำรเปิ ดเผย
ข้ อมูลข่ำวสำร และรับผิดชอบกำรติดต่อสื่ อสำร เพื่อสร้ ำงควำมสัมพันธ์ อันดีระหว่ำงบริ ษัทกับผู้ถื อ หุ้น
นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็ นธรรม รวมทัง้
ดูแลกระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรเสนอผลกำรดำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศที่บริษัทแจ้ งต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีกำรทำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) สำหรับกำรติดต่อ
ส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สำมำรถทำได้ โดยทำงโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 7222
เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.inet.co.th/ir และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th
5.4 นักวิเคราะห์ หลักทรั พย์
บริ ษั ท ได้ เ ปิ ด โอกำสในกำรให้ ข้ อ มูล ต่ำ งๆ ของบริ ษั ท กับ นัก วิ เ ครำะห์ ห ลัก ทรั พ ย์ จ ำกบริ ษั ท
หลักทรัพย์ตำ่ งๆ อย่ำงทัว่ ถึงและเป็ นธรรม ซึง่ บริษัทได้ ให้ ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องผลประกอบกำรของบริ ษัท
แนวโน้ มและทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อให้ นกั วิเครำะห์นำไปเป็ นข้ อมูลเพื่อสื่อสำรเปิ ดเผยต่อ
นักลงทุนทัว่ ไป
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6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทประกอบไปด้ วยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์ กำร
ท ำงำนจำกหลำกหลำยสำขำ ส่ ง ผลให้ กำรปฏิ บัติ ง ำนของกรรมกำรเป็ นไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
คณะกรรมกำรบริ ษัทมุง่ พัฒนำองค์กรสู่ควำมสำเร็ จ โดยเป็ นผู้วำงกลยุทธ์และนโยบำยที่เหมำะสม เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและดำเนินกิจกำรของบริษัทให้ เป็ นไปตำมข้ อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยควำมซื่ อตรง มี จริ ยธรรมภำยใต้ จรรยำบรรณในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จและนโยบำยกำรบริ หำรของบริ ษั ท
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีส่วนร่ วมในกำรกำหนดวิสยั ทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของ
บริ ษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะผู้บริ หำรและคณะจัดกำรของบริ ษัท
เพื่อให้ เป็ นไปตำมเป้ำหมำยและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและถูกต้ องตำม
กฎระเบียบ ข้ อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ กำกับดูแลและหน่วยงำนทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้ องและตำมมติ
ของที่ ประชุม ผู้ถื อ หุ้น เพื่ อเพิ่ม มูล ค่ำ ทำงเศรษฐกิ จ สูง สุด ให้ แ ก่ กิจ กำรและควำมมั่น คงให้ แ ก่ ผู้ถือ หุ้น
ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีสว่ นได้ เสียทุกฝ่ ำย
คณะกรรมกำรบริ ษัททุกคนตระหนักในหน้ ำที่ ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็ นเจ้ ำของกิจกำรและเป็ นผู้แ ต่ง ตัง้
กรรมกำร โดยกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลบริ หำรกิจกำรให้ เป็ นไป เพื่อประโยชน์ที่ดี
ที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ ำที่สำคัญ 4 ประกำร ได้ แก่ กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำม
ระมัดระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ด้วยควำมซื่ อสัตย์สุจริ ต (Duty of Loyalty) กำรปฏิบัติตำม
กฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วน (Duty of Disclosure)
6.1 การแบ่ งแยกอานาจหน้ าที่
เพื่ อให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท เป็ นไปด้ ว ยดี ได้ มี กำรแบ่ง แยกหน้ ำที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน
ประธำนกรรมกำรเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งถื อหุ้นร้ อยละ 17 ของหุ้นทังหมด
้
โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จดั กำร เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำร
กำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ ดังนัน้ ผู้มีสว่ นได้ เสียจึงมัน่ ใจได้ วำ่ กรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบตั ิงำน
ในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงเป็ นอิสระ ซึง่ จะทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริ หำรงำน
ประธำนกรรมกำรเป็ นผู้นำและเป็ นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทให้ มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลโดยกำรสนับสนุน และผลักดันให้ กรรมกำรบริ ษัททุกคนมีส่วนร่ วมในกำรประชุม เช่น กำรตัง้
คำถำมที่ สำคัญ ต่ำงๆ หำรื อ ช่วยเหลื อแนะนำและสนับสนุนกำรดำเนินธุ รกิ จ ของฝ่ ำยบริ หำรผ่ำนทำง
กรรมกำรผู้จดั กำรอย่ำงสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ ำไปก้ ำวก่ำยในงำนประจำที่ฝ่ำยบริ หำรมีหน้ ำที่เป็ นผู้รับผิดชอบ
ดูแล และมีกรรมกำรผู้จดั กำรเป็ นหัวหน้ ำของฝ่ ำยบริ หำร คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มอบอำนำจให้ กรรมกำร
ผู้จัด กำร หรื อ ผู้รั บ มอบอ ำนำจเท่ำ นัน้ เป็ น ผู้ที่ มี อ ำนำจลงนำมผูก พัน แทนบริ ษั ท ตำมอ ำนำจที่ ม อบไว้
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กรรมกำรผู้จดั กำรได้ มอบอำนำจให้ ผ้ บู ริ หำรของแต่ละสำยงำนบริ หำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอำนำจ
หน้ ำที่รับผิดชอบที่ได้ กำหนดไว้ อย่ำงชัดเจน ทัง้ นี ้ จะเห็นว่ำอำนำจของคณะกรรมกำรบริ ษัทและฝ่ ำย
บริหำรได้ มีกำรแบ่งแยกบทบำทหน้ ำที่อย่ำงชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน
6.2 กรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็ นผู้ดำรงตำแหน่ง ทำงกำรบริ หำรสูง สุดของบริ ษัททำหน้ ำที่ ในกำรบริ หำร
จัดกำรกิจกำรให้ เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดภำยใต้ กรอบนโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรของบริษัท
ทำหน้ ำที่ ควบคุม กำรดำเนิน งำนภำยในองค์กรทัง้ หมด อำทิเ ช่น อำนำจในกำรจัดจ้ ำง บรรจุ แต่ง ตัง้
กำรปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับอัตรำเงินค่ำจ้ ำง และกำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ วินยั ของบริษัท ออกคำสัง่ และประกำศวิธีกำรในกำรบริหำรงำนโดยไม่ขดั แย้ งกับระเบียบปฏิบตั ิ
ของบริษัท มีอำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำอนุมตั กิ ำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงในวงเงินครัง้ ละไม่เกิน 10 ล้ ำนบำท และ
อำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติในกำรบริ หำรด้ ำนอื่นๆ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทเป็ นไปด้ วยควำม
เรี ยบร้ อย ทังนี
้ ้ ต้ องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทให้ ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งกับควำมเป็ นอิสระในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนปฏิบตั หิ น้ ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่ำเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้ ำที่ใน
กำรสังเกตกำรปฏิบตั ิงำน ให้ คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำรอย่ำงใกล้ ชิด
บริ ษัทได้ กำหนดให้ มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นประจำอย่ำงน้ อย 3 เดือนครัง้ โดยมีกำรกำหนด
วำระกำรประชุมชัดเจนล่วงหน้ ำ และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยได้ จดั ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมพร้ อมทังวำระกำรประชุ
้
มและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็ นระยะเวลำล่วงหน้ ำ 7 วันก่อน
กำรประชุมทุกครัง้ เพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ มีเวลำศึกษำข้ อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ ำร่ วมประชุม
กำรประชุ ม แต่ ล ะครั ง้ จะใช้ เวลำโดยประมำณ 2 ชั่ ว โมง ในปี 2558 ที่ ผ่ ำ นมำได้ มี ก ำรจั ด ประชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัททัง้ สิน้ 14 ครัง้ (โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้ อ 8 โครงสร้ ำงกำรจัดกำร เรื่ องกำรเข้ ำ
ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี 2558)
กรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนถื อว่ำเป็ นหน้ ำที่ต้องเข้ ำร่ วมประชุมทุกครัง้ ยกเว้ นมีเหตุจำเป็ นที่ต้องลำ
ประชุม และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกครัง้ ได้ เชิญผู้บริ หำรระดับสูงของทุกสำยงำนเข้ ำร่ วม
ประชุม รวมทังได้
้ เชิญผู้บริ หำรบริ ษัทในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องเพื่อร่วมชี ้แจงข้ อมูลหรื อให้ ข้อมูลเพิ่มเติมในฐำนะ
ผู้เกี่ยวข้ องในเรื่ องนันๆ
้ โดยตรง เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท
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6.4 ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้ กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัทไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่ งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและ
รักษำกรรมกำรที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ต้องกำรและได้ ขออนุมตั จิ ำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว กรรมกำรที่ได้ รับมอบหมำย
ให้ เป็ นกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรบริ หำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย งและกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บัติง ำนของกรรมกำรผู้จัด กำรจ ะได้ รั บ
ค่ำตอบแทนเพิ่มตำมปริ มำณงำนที่เพิ่มขึ ้น โดยคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนเป็ นผู้พิจำรณำ
และนำเสนอจำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี เป็ นผู้พิจำรณำและอนุมตั ขิ นสุ
ั ้ ดท้ ำย
6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษัทมีนโยบำยกำรเตรี ยมควำมพร้ อมให้ แก่กรรมกำรที่เข้ ำรับตำแหน่งใหม่ โดยจัด
ให้ มีกำรบรรยำยสรุ ปให้ แก่กรรมกำรใหม่และจัดทำเอกสำรสำคัญต่ำงๆ ของบริ ษัท ได้ แก่ โครงสร้ ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้ อบังคับ ระเบียบ นโยบำยที่สำคัญ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทังข้
้ อมูลเกี่ยวกับ
ข้ อพึงปฏิบตั ิของกรรมกำรตำมข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และสำนักงำน ก.ล.ต.
เพื่อให้ สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริ ษัทได้ อย่ำงครบถ้ วน นอกจำกนี ้ยังได้ จดั ทำรำยงำน
สรุปภำพรวมทังหมดขององค์
้
กรทังของบริ
้
ษัทเองและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในด้ ำนกำรให้ ควำมรู้ แก่กรรมกำรบริ ษัทเพื่อกำรพัฒ นำ
อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเสริ มสร้ ำงควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในบทบำท หน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบ พร้ อมกันนี ้ยังส่งเสริ ม
ในด้ ำนทักษะในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริ ษัทจดทะเบียนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้ จดั
ให้ เข้ ำร่วมกำรสัมมนำที่จดั โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
และหลั ก สู ต ร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit
Committee Program (ACP) ซึ่ ง จั ด โดยสมำคมส่ ง เสริ ม สถำบัน กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of
Directors) และหลัก สูต รของตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ ส ำมำรถปฏิ บัติห น้ ำ ที่
กรรมกำรได้ ตำม Fiduciary Duties และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นอกจำกนี ้ บริ ษัทได้ ส่งผู้ปฏิบตั ิงำนที่เกี่ ยวข้ องเข้ ำรับกำรฝึ กอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริ ษัท
และหลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องที่จดั โดยสถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ทังภำครั
้
ฐและภำคเอกชน เพื่อเสริมสร้ ำง
ให้ มีควำมรู้ควำมเข้ ำใจในหน้ ำที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรทำงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้ ดำเนินงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่อีกด้ วย
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6.6 การประเมินการปฏิบัติหน้ าที่ของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการบริษัท (แบบทัง้ คณะ)
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมิ นผลกำรปฏิ บัติง ำนเป็ นประจ ำทุกปี โดยในปี 2557 จัดให้ มี กำร
ประเมิ นผลกำรปฏิ บัติง ำนในกำรประชุม ครั ง้ ที่ 8/2557 วัน ศุกร์ ที่ 17 พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2557 เป็ นกำร
ประเมินกำรปฏิ บัติหน้ ำที่ ของคณะกรรมกำรทัง้ คณะ ตำมแบบประเมิ นของศูนย์พัฒนำกำรกำกับ ดูแล
กิจกำรบริษัทจดทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหัวข้ อกำรประเมินจะครอบคลุมถึง
1. โครงสร้ ำงและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมกำร
2. บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
4. กำรทำหน้ ำที่ของกรรมกำร
5. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
ทังนี
้ ้ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรในปี 2557 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.96 (0 = ไม่เห็นด้ วยอย่ำงยิ่ง
หรื อไม่มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนัน,1
้ = ไม่เห็นด้ วย หรื อมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนันเล็
้ กน้ อย, 2 = เห็นด้ วย
หรื อมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนันพอสมควร,
้
3 = เห็นด้ วยค่อนข้ ำงมำก หรื อมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนันดี
้ ,
4 = เห็นด้ วยอย่ำงมำก หรื อมีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนันอย่
้ ำงดีเยี่ยม)
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจาปี ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ ประเมิ นผลกำรปฏิบตั ิงำนเป็ นประจำทุกปี โดยในปี 2558 จัดให้ มีกำร
ประเมินตนเองในกำรประชุม ครัง้ ที่ 7/2558 วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. 2558 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ นำ
ตัวอย่ำงแบบสอบทำนกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ วยตนเอง จำกคู่มือคณะกรรมกำร
ตรวจสอบซึง่ รวบรวบข้ อมูลโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มำ
ปรับใช้ โดยแบบสอบทำนดังกล่ำว ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้ ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และสภำพแวดล้ อมทัว่ ไปที่เอื ้อ
ต่อกำรทำหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 กำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริ ษัทได้ ยึดมัน่ ในกำรกระทำในสิ่งที่ถูกต้ องเป็ นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของกรรมกำรบริ ษัท
ผู้บริ หำรบริ ษัทและพนักงำนทุกคน โดยบริ ษัทมีนโยบำยจัดทำแนวทำงเกี่ยวกับจริ ยธรรมทำงธุรกิจ เพื่อให้
กรรมกำรบริษัทผู้บริหำรบริษัทและพนักงำนทุกคนได้ ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบตั หิ น้ ำที่ตำมภำรกิจของ
บริษัทด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริตและเที่ยงธรรม ทังกำรปฏิ
้
บตั ติ อ่ บริษัทและผู้มีสว่ นได้ เสียทุกกลุม่ ซึง่ ได้ ทำกำร
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เผยแพร่นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำรไว้ บนระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ ภำยในบริ ษัท กรรมกำรบริ ษัท
ผู้บริหำรบริษัท และพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลได้ อย่ำงสะดวกทัว่ ถึงตลอดเวลำ
6.8 ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงสำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรทำรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ไว้ อย่ำงชัดเจน เช่น ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำหนด
นโยบำย และวิธีกำรดูแลไม่ให้ คณะกรรมกำรบริ ษัท ผู้บริ หำร และผู้เกี่ยวข้ องนำข้ อมูลภำยในของบริ ษัทไป
ใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ รับทรำบถึง
รำยกำรที่มีควำมเกี่ ยวโยงกัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเกี่ ยวกับ
รำยกำรที่มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันเสมอ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครัง้ รวมทังมี
้ กำรปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย โดยกำหนดรำคำและเงื่ อนไขเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis)
รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญจะเปิ ดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คูส่ ญ
ั ญำ เหตุผล/ควำมจำเป็ นใน
รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้ เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้ กรรมกำรบริ ษัทปฏิบตั ิตำมนโยบำย โดยขอให้ กรรมกำรบริ ษัทผู้มีส่วนได้ เสียแจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อ
รับทรำบและงดออกเสียงหรื อควำมเห็นใดๆ ในวำระนันๆ
้
กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้ อมูลภำยในบริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษั ทและผู้บริ หำรของบริ ษั ท
(ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อครองหลักทรั พ ย์ ต่อ
สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ ยวกับกำรรั ก ษำ
ควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของบริ ษัท ซึ่งถ้ ำคณะกรรมกำรหรื อผู้บริ หำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้ เพื่ อ
ประโยชน์สว่ นตนจะต้ องมีโทษตำมที่ระบุในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทัง้ คณะกรรมกำรได้ พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้ เสีย
ของกรรมกำรและผู้บริ หำร โดยเป็ นหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรในกำรจัดทำรำยงำนและ
จัดเก็บหลักฐำนไว้ ที่บริษัท เพื่อให้ บริษัทได้ ทรำบถึงกำรมีสว่ นได้ เสียที่อำจจะเกี่ยวข้ องกับกำรบริ หำรจัดกำร
กิจกำรของบริษัท และไม่ก่อให้ ควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์เป็ นไปตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
6.9 ระบบการควบคุมภายใน
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทังในระดั
้
บบริ หำรและระดับปฏิบตั ิงำน โดยมี
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรปฏิบตั งิ ำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงิน
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ที่สำคัญของบริษัทได้ ดำเนินตำมแนวทำงที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิตำม
กฎหมำยและข้ อกำหนดที่เกี่ ยวข้ องกับบริ ษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
มีควำมเป็ นอิสระสำมำรถทำหน้ ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้ อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงกำหนดให้
ฝ่ ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้ รั บ กำร
ประเมินผลจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้ วย
บริ ษัทได้ จัดให้ มีกำรบริ หำรจัดกำรภำยในองค์กรที่มีควำมสอดคล้ องกับแนวทำงกำรกำกับดูแล
กิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มีควำมสอดคล้ องกับกล
ยุ ท ธ์ ข ององค์ ก ร และบู ร ณำกำรกั บ ระบบบริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งทั่ว ทัง้ องค์ ก ร (Enterprise Risk
Management) เพื่อให้ เป็ นองค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำวและสร้ ำงควำมเชื่อมัน่ ต่อ
ลูกค้ ำและผู้ถือหุ้น
6.10 รายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงิน
ที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รองรับทัว่ ไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้ นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบตั ิอย่ำงสม่ำเสมอและใช้ ดลุ ยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทังมี
้ กำรเปิ ดเผยข้ อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ดำรงไว้ ซงึ่ ระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรบันทึกข้ อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิด
กำรทุจริตหรื อกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
6.11 การควบคุมภายใน
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 4 ท่ำนเข้ ำร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริ ษัท ประจำปี 2558 ในด้ ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 ด้ ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร
กำรประเมินควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้ อมูล และระบบกำร
ติดตำม คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้ จดั
ให้ มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทัง้ มีระบบกำรควบคุมภำยใน
เพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อย ให้ เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท
6.12 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริ ษั ทได้ ก ำหนดให้ เ ป็ น ควำมรั บผิ ดชอบของคณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ย ง
เพื่อพิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
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ประเมินอนุมตั ิแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมิน กำหนดมำตรกำรป้องกัน หรื อ
ลดควำมเสี่ยง ติดตำมดูแลกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงให้ เป็ นไปอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริ มให้ นำนโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ยงไปสู่กำรปฏิบตั ิ และสื่อสำรผลดังกล่ำวให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัททรำบเพื่อพิจำรณำ
9.2

โครงสร้ างกรรมการบริษัท
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุด ย่ อ ย 5 ชุด ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง และ
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยกำหนดโครงสร้ ำงกำรจัดกำรเพื่ อให้
สอดคล้ องตำมข้ อกำหนดและแนวทำงที่บงั คับใช้ และเสนอแนะโดยกฎหมำยและหน่วยงำนกำกับดูแล ซึ่ง
เป็ นไปตำมข้ อบังคับของบริษัทจำกมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตำมระเบียบของบริษัทที่ได้ กำหนดขึ ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้ วยกรรมกำรจำนวน 11 ท่ำน ซึง่ มีขนำด
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริ ษัท กรรมกำรมีคุณสมบัติหลำกหลำยทำงด้ ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เฉพำะด้ ำน (วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ บัญชี กำรบริ หำรธุรกิจ) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำน ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ คุณวุฒิซงึ่ เป็ นประโยชน์ตอ่ กำรปฏิบตั งิ ำนของคณะกรรมกำร ทังกำรก
้
ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรบริ หำรงำนและกำรดำเนินงำนของฝ่ ำยบริ หำร กรรมกำรบริ ษัทมี
วำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมพระรำชบัญญัตบิ ริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
ทังนี
้ ้ กรรมกำรบริ ษัททุกท่ำนไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่ ง
ได้ กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัตกิ ำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริษัท
ในรอบปี ที่ผ่ำนมำ บริ ษัทมีกรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำร 1 ท่ำน คือ กรรมกำรผู้จัดกำร โดยประธำน
กรรมกำรเป็ นกรรมกำรที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำรและไม่ใช่บคุ คลเดียวกับกรรมกำรผู้จดั กำรที่ เป็ นเจ้ ำหน้ ำที่สงู สุด
ของฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัท และแม้ ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือสำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แต่ประธำนกรรมกำรได้ ปฏิบตั ิหน้ ำที่กำรเป็ นประธำน
อย่ำงเป็ นอิสระ ไม่ครอบงำหรื อชี ้นำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริ มให้ กรรมกำรทุกคนได้ มี
โอกำสร่วมอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้ เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อให้ ได้
ข้ อยุตริ ่วมกันอย่ำงเป็ นเอกฉันท์ในทุกเรื่ องที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัททุกครัง้
นอกจำกนี ้ ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 3 บริษัท ซึง่
สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพและกำรอุทิศ
เวลำในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริ ษัท และเพื่อให้ กรรมกำรผู้จดั กำรซึ่งเป็ น ผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทสำมำรถปฏิบตั หิ น้ ำที่ได้ อย่ำงเต็มที่และมีโอกำสได้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
สร้ ำงควำมสัมพันธ์ และเครื อข่ำยพันธมิ ตรธุ รกิจ กับหน่วยงำนอื่นๆ ซึ่งจะเอือ้ ประโยชน์ต่อกำรประกอบ
กิจกำรของบริษัท
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บริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลกำรดำรงตำแหน่งต่ำ งๆ ของกรรมกำรและผู้บริ หำรเป็ นรำยบุคคลในหัวข้ อ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ ว
9.2.1 การถ่ วงดุลของกรรมการที่ไม่ เป็ นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 11 ท่ำน ประกอบด้ วย
กรรมกำรที่เป็ น
กรรมกำรที่ไม่เป็ น
สถำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
5
กรรมกำรที่ไม่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้น
1
5
4
บริ ษัทมีกรรมกำรที่เป็ นอิสระทังหมด
้
4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
11 ท่ำน ซึ่ง
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ที่กฎหมำยกำหนดไว้ นอกจำกนี ้ กรรมกำรตรวจสอบไม่ได้ เป็ นตัวแทนของผู้ถื อหุ้น
รำยใหญ่และไม่ได้ เป็ นผู้บริ หำร ดังนัน้ ผู้มีส่วนได้ เสียจึงมัน่ ใจได้ ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบตั ิงำนในฐำนะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้ อย่ำงเป็ นอิสระ ทำให้ เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ใ ห้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้ อบังคับของบริ ษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยควำมซื่อสัตย์สจุ ริ ตและควำม
ระมัดระวัง รั กษำผลประโยชน์ ของบริ ษัท โดยกรรมกำรบริ ษัทมี วำระกำรดำรงตำแหน่ง ที่ แน่นอน ตำม
ข้ อบังคับของบริ ษัทกำหนดไว้ ว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมกำรจำนวน 1 ใน 3
ออกจำกตำแหน่ง โดยให้ กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง
9.2.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรบริ ษัท ได้ จดั ตังคณะกรรมกำรชุ
้
ดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพื่อพิจำรณำกลัน่ กรอง
และเสนอแนะกำรแก้ ไขปั ญหำต่ำงๆ แบ่งเบำภำระกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรบริ ษัท และช่วยให้ กำร
ดำเนินงำนของคณะกรรมกำรมีประสิทธิภำพยิ่งขึ ้น จำนวน 5 คณะ ประกอบด้ วย
1. คณะกรรมกำรบริ หำร
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรวำงนโยบำยหรื อกลยุทธ์
นอกจำกนี ้ยังสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริ หำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อให้ บรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ ที่ได้ กำหนดไว้ โดยอำนำจหน้ ำที่ของคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นไปตำม
รำยละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมกำร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษัท โดยอำนำจและ
หน้ ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้ อคณะกรรมกำร
3. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
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แต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้ รับกำรเสนอรำยชื่อเป็ นกรรมกำร
ใหม่ และเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้ อ
คณะกรรมกำร
4. คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
แต่ ง ตัง้ เมื่ อ วัน ที่ 25 มิ ถุ น ำยน 2550 เพื่ อ ท ำหน้ ำที่ ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำง และให้
ข้ อเสนอแนะแก่คณะกรรมกำรบริ ษัทในกำรกำกับดูแลเกี่ ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัท
ทัง้ ปั จ จัยภำยในและปั จจัยภำยนอกให้ มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่ เหมำะสมและยอมรั บได้ โดย
อำนำจและหน้ ำที่ของคณะบริหำรควำมเสี่ยงเป็ นไปตำมรำยละเอียดหัวข้ อคณะกรรมกำร
5. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร
แต่ง ตัง้ เมื่ อวันที่ 21 กันยำยน 2552 เพื่ อทำหน้ ำที่ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรในกำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำร พร้ อมทังติ
้ ดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จดั กำรทุก 6
เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
9.3

การสรรหาและแต่ งตัง้ กรรมการและผู้บริ หารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตติ ำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระ
ที่ประกำศโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี ้
 ถื อหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดในบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม ทัง้ นี ้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิตภิ ำวะ
 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริ หำรงำน รวมทังไม่
้ เป็ นลูกจ้ ำง พนักงำน ที่ปรึกษำได้ รับเงินเดือนประจำ
หรื อเป็ นผู้มีอำนำจควบคุม ของบริ ษัท หรื อบริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่ วม หรื อเป็ นบุคคลที่ อำจมี
ควำมขัดแย้ ง โดยต้ องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้ วเป็ นเวลำไม่
น้ อยกว่ำ 2 ปี
 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่วนได้ เสียไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อม ทังใน
้
ด้ ำนกำรเงิน และกำรบริ หำรงำนของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วม หรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งในลักษณะที่จะทำให้ ขำดควำมเป็ นอิสระ
 ไม่เป็ นญำติสนิทกับผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัท บริ ษัทในเครื อ บริ ษัทร่วมหรื อบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้ งและไม่ได้ รับกำรแต่งตังให้
้ เป็ นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำร
หรื อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
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9.3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษัทซึ่งให้ ควำมสำคัญกับ ควำม
โปร่ งใสและประโยชน์อย่ำงแท้ จริ ง ต่อบริ ษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษัท สำหรับพิจำรณำแต่งตังในกรณี
้
กำร
แต่งตังกรรมกำรที
้
่ไม่ได้ ออกตำมวำระ รวมทังกรณี
้
กำรแต่งตังแทนกรรมกำรที
้
่ออกตำมวำระ โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจำรณำแต่งตังต่
้ อไป
กรรมกำรที่ เ ป็ นตัว แทนของผู้ ถื อ หุ้ นรำยใหญ่ ประกอบด้ ว ยตัว แทนจำกส ำนั ก งำนพั ฒ นำ
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตัวแทนจำกบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน และตัวแทน
จำก บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้ รับกำรแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ดำเนินกำรดังนี ้
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริษัท ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทให้ มีคณะกรรมกำร
บริษัทไม่น้อยกว่ำ 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทังนี
้ ้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนกรรมกำรทังหมด
้
ต้ องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็ นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่ได้ รับเลือกตังเป็
้ น
กรรมกำรให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้พิจำรณำแต่งตังให้
้ ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดย
ข้ อบังคับบริษัทกำหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้แต่งตังกรรมกำรตำมหลั
้
กเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทงหมดตำมข้
ั้
อ 1 เลือกตังบุ
้ คคลคนเดียวหรื อหลำย
คนเป็ นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตังบุ
้ คคลหลำยคนเป็ นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่
ผู้ใดมำกน้ อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้ รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็ นผู้ไ ด้ รับกำรเลื อกตังเป็
้ นกรรมกำรเท่ำ
จำนวนกรรมกำรที่พงึ จะมี ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้ รับกำรเลือกตังในล
้ ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อให้ ได้ จำนวนกรรมกำรที่
จะพึงมี
ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำร
บริษัทอำจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ำมตำมกฎหมำยเข้ ำเป็ นกรรมกำร
แทน ในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( ¾ ) ของจำนวนกรรมกำร
ที่ยงั เหลืออยู่ เว้ นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งจะเหลือน้ อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึง่ เข้ ำเป็ นกรรมกำร
แทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งกรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้ กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ สำมในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง และมีห้ ุนนับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึง่ ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนัน้
องค์ ประกอบและแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรบริ หำร โดยแต่งตังจำกกรรมกำรบริ
้
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทเป็ นผู้แต่งตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตังจำกกรรมกำรบริ
้
ษัทและเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำม
ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรสรรหำและก
้
ำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตังจำกกรรมกำรบริ
้
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ น
ผู้แต่งตังคณะกรรมกำรบริ
้
หำรควำมเสี่ยง โดยแต่งตังจำกกรรมกำรบริ
้
ษัท
องค์ ประกอบและการแต่ งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกำรบริ ษัทเป็ นผู้แต่งตังคณะกรรมกำรประเมิ
้
นผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำร โดย
แต่งตังจำกกรรมกำรบริ
้
ษัท
สำหรั บกำรประชุม สำมัญ ผู้ถื อหุ้น ประจ ำปี 2558 ผู้ถือหุ้นรำยเดี ย วหรื อหลำยรำยรวมกัน ที่ มี
สัดส่วนกำรถื อหุ้นขัน้ ต่ำไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิ ออกเสี ยงทัง้ หมดของบริ ษัท และถื อหุ้น
ต่อเนื่องนับจำกวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็ นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน
สำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัท ได้ ระหว่ำงวันที่ 1
มกรำคม ถึงวันที่ 31 มกรำคม 2558
การสืบทอดตาแหน่ ง
เนื่องจำกบริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัดและบริ ษัท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนันในกำรสรรหำและแต่
้
งตังต
้ ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้ องปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญ ญัติห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ โดย
กรรมกำรผู้จดั กำรจะต้ องไม่มีคณ
ุ สมบัติต้องห้ ำมตำมกฎหมำยดังกล่ำว มีกำรทำสัญญำว่ำจ้ ำงชัดเจน และ
มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของกรรมกำรผู้จดั กำรอย่ำงสม่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ ำง
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การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริ ษัทร่ วม

บริ ษัทได้ ส่งตัวแทนเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษัทย่อยเพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินธุรกิจใน
บริ ษัทย่อยเพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกลยุทธ์ของบริ ษัท ผู้บริ หำรในบริ ษัทย่อยต้ องนำเสนอผล
กำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำรเป็ นประจำทุกเดือน
ส่วนกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วม บริษัทได้ สง่ ตัวแทนเข้ ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทร่วมเพื่อเป็ นกำรติดตำมกำรทำงำนของบริ ษัทร่วมว่ำได้ ดำเนินงำนตำมแนวทำงที่บริ ษัทได้ คำดหวังไว้
กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วมยึดถือตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่ งใส เป็ นธรรม บรรลุผลกำร
ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
9.5

การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดระเบี ย บเกี่ ย วกับ กำรรั ก ษำควำมลั บ และ/หรื อ ข้ อ มูล ภำยในของบริ ษั ท ซึ่ง มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
1. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงต้ องรักษำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในของ
บริษัท
2. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงต้ องไม่นำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยในบริ ษัทไป
เปิ ดเผยหรื อหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อเพื่อผลประโยชน์แก่บคุ คลภำยนอกไม่วำ่ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
และไม่วำ่ จะได้ รับผลตอบแทนหรื อไม่ก็ตำม
3. คณะกรรมกำร ผู้บริ หำร พนักงำน และลูกจ้ ำงต้ องไม่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์โดยใช้ ควำมลับ
และ/หรื อข้ อมูลภำยในบริ ษัทและ/หรื อเข้ ำทำนิติกรรมอื่ นใด โดยใช้ ควำมลับและหรื อข้ อมูลภำยในของ
บริษัทอันอำจก่อให้ เกิดควำมเสียหำยต่อบริ ษัทโดยทำงตรงหรื อทำงอ้ อม
4. บริ ษัทกำหนดให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทและผู้บริ หำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์
ต่อสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติห ลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกำหนดให้ กำรนำข้ อมูลภำยในไปใช้ เพื่อประโยชน์สว่ นตนมีโทษตำมที่ระบุ
ไว้ ในพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมกำรบริ ษัทให้ ควำมสำคัญในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกรณี กรรมกำรหรื อผู้บริ หำร
บริ ษัทใช้ ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้ แก่ตนเองหรื อผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็ นกำรเอำเปรี ยบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับคำสั่งที่เป็ นลำยลักษณ์ อักษรแล ะถื อ
ปฏิบตั โิ ดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้ วตังแต่
้ ปี 2544
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9.6

ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2558 ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชี ให้ แก่ บริ ษัท เอเอ็นเอส
ออดิท จำกัด เป็ นจำนวนทังสิ
้ ้น 985,047 บำท
และบริษัทย่อยได้ จำ่ ยค่ำตอบแทนกำรสอบกำรสอบบัญชีให้ แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็ น
จำนวนทังสิ
้ ้น 150,000 บำท
ค่ าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มี
9.7

การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้ ควำมสำคัญกับกำรปฏิบตั ิอย่ำง
เท่ำเทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ ำย จึงได้ จดั ทำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและคูม่ ือจริยธรรม
เป็ น ลำยลัก ษณ์ อัก ษร เพื่ อ เป็ น กำรส่ ง เสริ ม ให้ ก ำรด ำเนิ น กิ จ กำรของบริ ษั ท และกำรปฏิ บัติ ง ำนของ
คณะกรรมกำรผู้บ ริ ห ำรและพนัก งำนของบริ ษั ท สอดคล้ อ งกับ นโยบำยกำรก ำกับ ดูแ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละ
จริยธรรมธุรกิจของบริษัท
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ความรั บผิดชอบต่ อสังคม

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุร กิจเพื่อควำม
เติบโตอย่ำงยัง่ ยืน โดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ เสียทุกภำคส่วน บริ ษัทได้ กำหนด
นโยบำยและแนวทำงปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดำเนินธุรกิจภำยใต้ หลักกำรกำกับดูแล
กิ จ กำรที่ ดี ซึ่ ง เป็ น ไปตำมแนวทำงควำมรั บ ผิ ด ชอบต่อ สัง คมทัง้ 8 ข้ อ ของสถำบัน ธุ ร กิ จ เพื่ อ สัง คม
(Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ แก่
1)
การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษัทได้ ให้ ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ เสียทุกกลุ่ม ทังภำยในและภำยนอก
้
บริ ษัท ตังแต่
้ สงั คม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คู่ค้ำ เจ้ ำหนี ้ คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนักงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อ
สิ่งแวดล้ อม โดยคณะกรรมกำรบริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยและจัดทำประกำศหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ของบริ ษัทและจรรยำบรรณ (Code of Conduct) ในปี 2544 เพื่อเป็ นแนวทำงปฏิบตั ิตอ่ ผู้มีส่วนได้ เสียเป็ น
ลำยลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรื่ องต่ำงๆ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำร
บริ หำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกั บผลประโยชน์ขดั กัน นโยบำยเกี่ยวกับ
กำรควบคุมภำยใน จรรยำบรรณของกำรจัดหำ นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำย
เกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรมสำธำรณะ ระเบียบบริษัทฯ ว่ำด้ วยกำรรักษำควำมลับและ/หรื อข้ อมูลภำยใน
ของบริ ษัท นโยบำยเกี่ ยวกับกำรซื อ้ ขำยหลักทรัพ ย์ เป็ นต้ น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนทุก คน
รับทรำบและยึดถือปฏิบตั อิ ย่ำงเคร่งครัดมำโดยตลอด
2)
การต่ อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชั่น
บริ ษัทต่อต้ ำนกำรทุจริ ตและคอร์ รับชัน่ ทุกรูปแบบ ด้ วยตระหนักถึงควำมสำคัญและผลกระทบจำก
กำรทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 ตุลำคม 2557
ได้ มีมติเห็นชอบในกำรสมัครเข้ ำร่วมแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยใน
กำรต่อ ต้ ำ นกำรทุจ ริ ต เพื่ อ สนับ สนุน นโยบำยของรั ฐ บำล และส ำนัก งำนคณะกรรมกำร ป้อ งกัน และ
ปรำบปรำมกำรทุจริ ตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) รวมทัง้ แสดงให้ เห็นถึงควำมมุ่งมัน่ ของบริ ษัทที่จะส่งเสริ มให้ เกิด
กำรต่อต้ ำนกำรทุจริตในวงกว้ ำง
เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทำงบริษัท ได้ รับเอกสำรตอบรับและคำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อยืนยัน
กำรเข้ ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย โดยบริษั ทจะวำงแผนกำหนด
มำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ กำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร เพื่อให้ หน่วยงำนทังภำยในและภำยนอก
้
สำมำรถแจ้ งข้ อมูลเบำะแสเกี่ ยวกับกำรทุจริ ต (whistle-blower hotline) ได้ อย่ำงปลอดภัย และเพื่อให้
พนักงำนใช้ เป็ นแนวทำงในกำรถือปฏิบตั ติ อ่ ไป
บริ ษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ ำนทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ซึ่งได้ ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริ ษัท
เมื่อวันที่ 24 กันยำยน 2558 โดยเผยแพร่ผำ่ นทำงอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท
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นอกจำกนี ้ บริษัทยังส่งพนักงำนเข้ ำร่วมสัมมนำหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหำ
คอร์ รัปชัน่ เชิงระบบ ซึง่ จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริ ษัทไทย
ช่ องทางการรับแจ้ งเบาะแส หรือร้ องเรี ยนการคอร์ รัปชั่น
คณะกรรมกำรบริ ษัทมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นผู้พิจำรณำรับเรื่ องแจ้ งเบำะแส
ข้ อร้ องเรี ยนหรื อกำรกระทำที่อำจทำให้ เกิดควำมสงสัยได้ วำ่ เป็ นกำรคอร์ รัปชัน่ ที่เกิดขึ ้นกับบริษัทฯ โดย
ทำงตรงหรื อทำงอ้ อมผ่ำนช่องทำงกำรรับแจ้ งเบำะแสที่กำหนดไว้ ในนโยบำยฉบับนี ้
โดยผู้ร้องเรี ยนจะต้ องระบุรำยละเอียดของเรื่ องที่แจ้ งเบำะแส หรื อข้ อร้ องเรี ยน พร้ อมชื่อ ที่อยู่ และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่สำมำรถติดต่อได้ ส่งมำยังช่องทำงรับแจ้ งเบำะแส ดังนี ้
1. แจ้ งผ่ำนช่องทำง อีเมล์ของประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ที่
achandrachai@gmail.com, chandrachai@hotmail.com
หรื อ เลขำนุกำรบริษัท ที่ CS@inet.co.th
และ สำนักตรวจสอบภำยใน ที่ watasat@inet.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิ ดผนึก มำยัง ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
เรี ยน
ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ ร.ท.หญิง ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชัน้ 10-12 และชัน้ IT
ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
ผู้ที่แจ้ งเบำะแสหรื อข้ อร้ องเรี ยนเกี่ยวกับกำรทุจริ ตหรื อคอร์ รัปชัน่ ไม่วำ่ จะเป็ น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ ำ คูแ่ ข่ง
ทำงกำรค้ ำ เจ้ ำหนี ้ ภำครัฐบำล ชุมชน สังคม ผู้บริหำรและพนักงำนของบริ ษัทฯ จะได้ รับกำรปกป้องและ
คุ้มครองสิทธิตำมกฎหมำยหรื อแนวทำงที่บริ ษัทกำหนดไว้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรี ยน หรื อผู้แจ้ งเบาะแสการคอร์ รัปชั่นและการรั กษาความลับ
1. บริ ษัทจะเก็บข้ อมูลและปกปิ ดชื่อ ที่อยู่หรื อข้ อมูลใดๆ ที่สำมำรถระบุตวั ผู้ร้องเรี ยนหรื อผู้ให้ ข้อมูล
และเก็ บรั กษำข้ อมูล ของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นควำมลับ โดยจ ำกัดเฉพำะผู้มี หน้ ำที่
รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนเท่ำนันที
้ ่สำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลดังกล่ำวได้
2. ผู้ ได้ รั บ ข้ อมู ล จำกกำรปฏิ บัติ ห น้ ำที่ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย น มี ห น้ ำที่ เ ก็ บ รั ก ษำข้ อมู ล
ข้ อร้ องเรี ยน และเอกสำรหลักฐำนของผู้ร้องเรี ยนและผู้ให้ ข้อมูลไว้ เป็ นควำมลับ ห้ ำมเปิ ดเผยข้ อมูล
แก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีหน้ ำที่เกี่ยวข้ อง เว้ นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมหน้ ำที่ ที่กฎหมำยกำหนด
3. บริ ษัทจะเปิ ดเผยข้ อมูลเท่ำที่จำเป็ น โดยคำนึงถึงควำมปลอดภัยและควำมเสียหำยของผู้รำยงำน
แหล่งที่มำของข้ อมูล หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง
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4. ผู้ที่ได้ รับควำมเสียหำยจะได้ รับกำรบรรเทำควำมเสียหำยด้ วยกระบวนกำรที่มีควำมเหมำะสมและ
เป็ นธรรม
หำกพนักงำนพบเห็นเรื่ องที่อำจเป็ นกำรกระทำผิดสำมำรถแจ้ งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้ งเบำะแสผ่ำน
ช่องทำงอีเมล์ตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น กรรมกำรตรวจสอบจะตรวจสอบและนำข้ อร้ องเรี ยนหำรื อร่วมกัน จำกนัน้
ส่งเรื่ องให้ กรรมกำรผู้จดั กำรเพื่อดำเนินกำรหำข้ อเท็จจริ งและนำผลที่ได้ รับมำรำยงำนต่อคณะกรรมกำร
บริ ษัท หำกผู้ถกู ร้ องเรี ยนได้ กระทำกำรทุจริ ตจริ งจะได้ รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ตำมระเบียบที่บริ ษัทฯ
กำหนดไว้ หรื อได้ รับโทษทำงกฎหมำย
3)
การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริ ษัทได้ ดำเนินกำรกิ จกำรโดยให้ ควำมสำคัญกับสิทธิ และเสรี ของบุคคล ไม่มีกำรละเมิ ด สิ ทธิ
มนุษยชนรวมทังมี
้ กำรปฏิบตั ิตอ่ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทในทุกระดับและทุกด้ ำนด้ วยควำมเท่ำเทียมกัน
โดยไม่เ ลื อกปฏิ บัติ บริ ษัทปฏิ บัติต ำมกฏหมำยแรงงำนอย่ำงถูก ต้ องเคร่ ง ครั ด และเพิ่ม เติม ประโยชน์
นอกเหนือจำกกฎหมำยตำมควำมสำมำรถและหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงไม่เลือกปฏิบตั ิ ทำให้ พนักงำน
ได้ ทำงำนร่วมกับบริษัทมำเป็ นเวลำนำน
4)
การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษัทให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับ ให้
สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้ องกับเป้ำหมำยของงำน และผลสำเร็ จของธุรกิจ ช่วย
สร้ ำงควำมได้ เปรี ยบในด้ ำนกำรแข่งขันให้ กับบริ ษัทอย่ำงยัง่ ยืน ในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ ดำเนินกำรพัฒนำ
ทักษะด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรขัน้ สูงสำหรับผู้บริ หำร และบริ ษัทยังสนับสนุนให้ บคุ ลำกรได้ รับกำรฝึ กอบรมอ
ย่ ำ งต่อ เนื่ อ งทัง้ ภำยในและภำยนอกควบคู่ไ ปกับ กำรจัด กำรควำมรู้ (Knowledge Management) ให้
บุคลำกร มีกำรแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนกำรสื่อสำรภำยในองค์กร
พร้ อมทัง้ มี น โยบำยกำรบริ ห ำรผลตอบแทนที่ เ ป็ นธรรมและเหมำะสมตำมศัก ยภำพ โดยพิ จ ำรณำ
ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำงๆ ให้ ทดั เทียมกับกลุม่ ธุรกิจประเภทเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่งงำน
ประสบกำรณ์ ผลประกอบกำรของบริษัทและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสังคม
นอกจำกนี ้ บริ ษัทยังคำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร โดยส่งเสริ มกำร
พัฒนำทังด้
้ ำนร่ ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้ มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมี
คณะกรรมกำรสวั ส ดิ ก ำรที่ ม ำจำกกำรเลื อ กตัง้ ภำยในเป็ นหลัก ในกำรด ำเนิ น กำรเพื่ อ เสริ ม สร้ ำง
ควำมสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่ วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณี สงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์
ประจ ำปี เป็ นต้ น รวมถึง สวัส ดิกำรอื่ น ๆ เช่นกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรศูนย์ ออกกำลัง กำย
(Fitness Center)ให้ พนักงำน
และในปี ที่ผ่ำนมำบริ ษัทได้ จดั ให้ มีกำรเลือกตังคณะกรรมกำรสวั
้
สดิกำรในสถำนประกอบกำร ตำม
พระรำชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงำน พ.ศ. 2541
ส่วนที่ 2 หน้ ำ 67

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

5)

ความรั บผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ด้ วยปณิธำนที่จะมุ่งมัน่ พัฒนำและเสริ มศักยภำพบริ กำรที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรแก่
ลูกค้ ำทำให้ บริ ษัทได้ รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกล ISO 9001:2008 มำอย่ำงต่อเนื่อง
มี ข อบเขตกำรรั บ รองคุณ ภำพฯ ครอบคลุ ม บริ ก ำร Corporate Node, MetroLAN และ Data Center
นอกจำกนี ้ในปี 2558 บริษัทยังได้ กำรรับรองมำตรฐำน ดังนี ้
 มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศสำหรับ Cloud Security Alliance - Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) รำยแรกของประเทศไทย
 มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ ำนบริกำรCloud Solutions และศูนย์ปฎิบตั กิ ำรข้ อมูล INET
ทังอำคำรไทยซั
้
มมิททำวเวอร์ และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ที่มีควำมมัน่ คงปลอดภัยตำม
มำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรควำมมัน่ คงปลอดภัยสำรสนเทศ
 มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้ บริ กำรด้ ำน
บริกำร Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบตั ิกำรข้ อมูล INET ที่มีคณ
ุ ภำพทังอำคำรไทยซั
้
มมิททำวเวอร์
และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์
บริ ษัทยังมีนโยบำยในกำรรักษำข้ อมูลและควำมลับของลูกค้ ำซึ่งถื อเป็ นนโยบำยสำคัญที่ บริ ษัท
ยึดถือตลอดมำ
6)
การดูแลรั กษาสิ่งแวดล้ อม
บริ ษัทส่งเสริ ม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้ พนักงำนในบริ ษัทร่ วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
น ้ำประปำ ด้ วยกำรเปิ ดใช้ ไฟฟ้ำเท่ำที่จำเป็ น ปิ ดไฟฟ้ ำในจุดที่ไม่มีควำมจำเป็ นต้ องใช้ งำนในช่วงเวลำพัก
และหลังเวลำงำน กำรใช้ กระดำษให้ เ กิ ดประโยชน์ สูงสุดโดยกำรใช้ กระดำษทัง้ สองหน้ ำและลดกำรใช้
กระดำษโดยไม่จำเป็ นด้ วยกำรรณรงค์ให้ รับส่งเอกสำรภำยในบริ ษัทด้ วยดิจิตอลไฟล์แทนกำรถ่ำยสำเนำ
เอกสำร (paperless office)
สำหรับศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้ อมูล INET ถูกสร้ ำงโดยใช้ เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
อำทิเช่นใช้ ผนังที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นฉนวนสำมำรถป้องกันควำมร้ อนภำยนอกเข้ ำสู่ภำยในศูนย์ฯและไม่ตดิ ไฟ
ทำให้ เ ครื่ องปรั บอำกำศภำยในศูนย์ ฯ ไม่ต้องทำงำนหนักส่ง ผลให้ ประหยัดพลัง งำนไฟฟ้ ำ นอกจำกนี ้
ภำยในศูนย์ฯ ยังเลือกใช้ ผลิตภัณฑ์หลอดไฟ LED motion sensor ซึง่ หลอดจะสว่ำงเมื่อจับควำมเคลื่อนไหว
ได้ และจะดับเองหลังจำกไม่มีกำรเคลื่อนไหว ทำให้ ประหยัดพลังงำน อีกทัง้ อำยุกำรใช้ งำนนำน 15 ปี ใช้
น ้ำยำดับเพลิงและน ้ำยำแอร์ ที่ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้ อมและไม่ทำให้ เกิดภำวะโลกร้ อน
7)
การร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคัญ ของกำรใช้ งำนอิ น เทอร์ เ น็ ต ที่ มี อิ ท ธิ พ ลอย่ ำ งสู ง ต่ อ กำรใช้
ชี วิ ต ประจ ำวัน ของสัง คมสมัย ใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้ ง ำนในเด็ก และเยำวชน บริ ษั ท สนับ สนุน กำรใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่ำงปลอดภัยและสร้ ำงสรรค์โดยให้ กำรสนับสนุนกำรทำงำนของมูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่วมพัฒนำไทย
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(www.inetfoundation.or.th) อย่ำงต่อเนื่ องมำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ในกำรส่ง เสริ ม กำรนำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และอินเทอร์ เน็ตมำใช้ เป็ นสื่อกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท
ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้ สำมำรถเรี ยนรู้ คุ้นเคยและสำมำรถใช้ เทคโนโลยีชนิดนี ้ ยกระดับควำมเป็ นอยู่
ของสังคมไทยให้ ดีขึ ้น อีกทัง้ บริษัทยังได้ เปิ ดโอกำสให้ สถำบันกำรศึกษำและองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ ำเยี่ยม
ชมศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้ อมูล INET พร้ อมทังเรี
้ ยนรู้ กำรดำเนินงำนของบริ ษัทโดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจ
เข้ ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทมำกมำย
บริ ษัทได้ ร่วมให้ กำรสนับสนุนกิจกรรมทำควำมดี เพื่อสังคม มุ่งสร้ ำงประโยชน์แก่สั งคมไทยผ่ำน
โครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยรูปแบบ ได้ แก่
1. บริ ษัทร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์ เน็ตร่วมพัฒนำไทยบริ จำคผ้ ำห่ม เสื ้อผ้ ำ ถุงเท้ ำและเสื ้อกันหนำว
นักเรี ยนโรงเรี ยนแม่ฮ่ำงวิทยำ อำเภองำว จังหวัดลำปำง ที่ขำดแคลนเครื่ องนุ่งห่มเพื่อบรรเทำ
ภัยหนำว ภำยใต้ แคมเปญ “หนำวนี ้ส่งไออุ่น ให้ น้อง” อีกทังยั
้ งจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้ อมเลี ้ยง
อำหำรและมอบของขวัญให้ ร่วมสนุก
2. บริ ษัทสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรี ยนเพื่อเป็ นของขวัญมอบควำมสุขให้ แก่เด็กและเยำวชน ผ่ำน
หน่วยงำนห้ องสมุดเพื่อกำรเรี ยนรู้ ลำดกระบัง ที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติเพื่ อ
กระตุ้นให้ เด็กและเยำวชนได้ ตระหนักถึงควำมสำคัญของตน รู้ จกั หน้ ำที่เป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม
โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรปลูกฝังให้ เด็กเห็นควำมสำคัญในกำรมีสว่ นร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
8)
นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรม
บริ ษัทดำเนินธุรกิจมุ่งเน้ นควำมสำเร็ จอย่ำงยัง่ ยืน โดยมีนโยบำยในกำรเป็ นผู้นำกำรให้ บริ กำรด้ ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทย โดยควำมมุ่งมัน่ ในกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมสำรสนเทศใหม่ๆ ให้ เกิ ดขึ ้นในประเทศไทย
ตลอดมำ และได้ ร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ให้ กบั สถำบันกำรศึกษำเพื่อเตรี ยมควำมพร้ อมในกำร
ทำงำนทำงด้ ำนสำรสนเทศ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อให้ ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจในกำรนำ
เทคโนโลยีประยุกต์ใช้ ในกำรพัฒนำองค์กรของแต่ละองค์กร
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 4 ท่ำนเข้ ำร่วมประชุมด้ วย คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ประจำปี 2558 ของบริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) โดย
กำรสอบถำมข้ อมูลจำกฝ่ ำยบริหำร และตรวจสอบหลักฐำน ซึง่ แบบประเมินนี ้เป็ นเครื่ องมือเพื่อให้ เกิดควำม
มัน่ ใจว่ำ บริ ษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้ เป็ นไปตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้ อกำหนดที่เกี่ยวข้ องได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน
จำกกำรทุจริ ต เสียหำย รวมทังมี
้ กำรจัดทำบัญชี รำยงำนที่ถกู ต้ องน่ำเชื่อถือ ในด้ ำนต่ำงๆ ทัง้ 5 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์ กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมัน่ ในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็ นอิสระจำกฝ่ ำยบริ หำร และทำหน้ ำที่กำกับดูแล (Oversight) และ
พัฒนำกำรดำเนินกำรด้ ำนกำรควบคุมภำยใน
3. ฝ่ ำยบริ หำรได้ จดั ให้ มีโครงสร้ ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสัง่ กำรและควำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้ องค์กรบรรลุวตั ถุประสงค์ ภำยใต้ กำรกำกับดูแล (Oversight)
ของคณะกรรมกำร
4. องค์กรแสดงถึงควำมมุง่ มัน่ ในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
5. องค์กรกำหนดให้ บุคลำกรมีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ บรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่ วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
6. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้ สำมำรถระบุและประเมินควำม
เสี่ยงต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรบรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้
อย่ำงครอบคลุมทัว่ ทังองค์
้ กร
8. องค์ ก รได้ พิ จ ำรณำถึ ง โอกำสที่ จ ะเกิ ด กำรทุจ ริ ต ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน
ส่ วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัตงิ าน (Control Activities)
10. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร ให้ อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
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11. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้ วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุ น
กำรบรรลุวตั ถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้ มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ กำหนดสิ่งที่คำดหวังและขัน้ ตอน
กำรปฏิบตั ิ เพื่อให้ นโยบำยที่กำหนดไว้ นนสำมำรถน
ั้
ำไปสูก่ ำรปฏิบตั ไิ ด้
ส่ วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
13. องค์กรข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและมีคณ
ุ ภำพ เพื่อสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไป
ได้ ตำมที่กำหนดไว้
14. องค์กรสื่อสำรข้ อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในที่จำเป็ นต่อกำรสนับสนุนให้ กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ ตำมที่วำงไว้
15. องค์กรได้ สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน
ส่ วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
16. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้ มั่นใจได้ ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง
ดำเนินไปอย่ำงครบถ้ วน เหมำะสม
17. องค์ กรประเมิ นและสื่ อสำรข้ อบกพร่ องของกำรควบคุม ภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่
รับผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริ ษัทเห็นว่ำ บริ ษัทมีระบบควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้ จดั ให้ มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์
ที่กำหนดไว้ รวมทัง้ มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อย ให้
เป็ นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท
กำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในในเรื่ องข้ ำงต้ น คณะกรรมกำรตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่
เป็ นประโยชน์ในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น เสนอให้ บริ ษัทให้ ควำมรู้ในเรื่ องกำร
บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ทกุ ครัง้ และให้ ฝ่ำยบริหำรประเมินโอกำสที่อำจจะเกิดกำร
ทุจริ ต พร้ อมกำหนดมำตรกำรรองรับ รวมทัง้ สื่อสำรเรื่ องควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้ อง ไว้ บนหน้ ำเวป
ไซด์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทำงแจ้ งข้ อมูลเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต (whistle-blower hotline) เป็ นต้ น ซึง่
ฝ่ ำยบริหำรรับทรำบและจะนำไปวำงแผนในกำรปฏิบตั ิตำมข้ อเสนอแนะต่อไป
นอกจำกนี ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท คือ นำยยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพำน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่
9445 ซึง่ เป็ นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 มิได้ แสดงควำมเห็นว่ำ บริษัทมี
ข้ อบกพร่องที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ในรำยงำนกำรสอบบัญชีดงั กล่ำวแต่ประกำรใด
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ผู้ตรวจสอบภายใน
จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ ที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2557
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิจำรณำบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่ำเป็ นบริษัทที่มีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม
สำหรับเป็ นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท สำหรับปี 2558 ซึง่ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ มอบหมำย
ให้ นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จดั กำร เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่ผ้ ตู รวจสอบภำยใน
ของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณำคุณ สมบัติ และขอบเขตบริ ก ำรที่ ท ำงบริ ษั ท สอบบัญ ชี
ธรรมนิติ จำกัด และนำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ แล้ วเห็นว่ำ มี ควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบตั ิหน้ ำที่
ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็ นอิสระ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็ นระยะเวลำ 12 ปี
เคยเข้ ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั งิ ำนด้ ำนตรวจสอบภำยใน ได้ แก่ หลักสูตร COSO
2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบ
ภำยใน CPIAT โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หลักสูตรมำตรฐำน
กำรบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ และหลักสูตรแนว
ทำงกำรประเมินระบบบัญชีกำรเงิน โดยบริษัทยังได้ มอบหมำยให้ เจ้ ำหน้ ำที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภำยใน
ทำหน้ ำที่ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบที่วำ่ จ้ ำงภำยนอก (outsource) ด้ วย
ทังนี
้ ้ กำรพิจำรณำและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทจะต้ องผ่ำนกำรอนุมตั ิ (หรื อได้ รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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12.

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

รายการระหว่ างกัน

12.1 รายการที่บริษัทรับและให้ บริการ
บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ ร่วม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1. กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน1 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2. บมจ. เน็ตเบย์

บริ ษัทร่วม

ลักษณะของ
รายการระหว่ างกัน

มูลค่ ารายการ
ระหว่ างกัน
(พันบาท)
ปี 2558

นโยบาย
การกาหนดราคา

ค่ำเช่ำวงจรสือ่ สำร
ระหว่ำงประเทศ
และในประเทศ

62,678

รำคำตลำด

รำยได้ จำกกำรให้
บริ กำรอินเทอร์ เน็ต
และสัญญำจ้ ำง
ดำเนินกำร

4,376

รำคำตลำด

รำยได้ จำกกำรให้
บริ กำรอินเทอร์ เน็ต

12,189

รำคำตลำด

หมำยเหตุ :
1 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) บริ ษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“บมจ.
กสท”) และบริ ษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริ ษัทเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 17 ร้ อยละ 16 และร้ อยละ
16 และมีผ้ บู ริ หำรเป็ นกรรมกำรของบริ ษัท จึงถือว่ำเป็ นกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน

12.2 รายการที่เป็ นลูกหนีแ้ ละเจ้ าหนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน1
(หน่วย : พันบำท)
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ-บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
2,687
- รำยได้ จำกกำรให้ บริกำรที่ยงั ไม่เรี ยกเก็บ
0
- เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
5,994
บมจ. เน็ตเบย์
(หน่วย : พันบำท)
- ลูกหนี ้กำรค้ ำ-บริษัทร่วม
3,075
12.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็ นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไปในกำรให้ บริ กำร
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแก่ประชำชน ซึง่ บริษัทได้ คำนึงถึงควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์สงู สุด
ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทโดยบริ ษัทได้ รับและจ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดที่ยตุ ิธรรมตำมที่แสดง
ในตำรำงข้ ำงต้ น
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12.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในอนำคต รำยกำรระหว่ ำ งกั น ดัง กล่ ำ วจะยัง คงเกิ ด ขึ น้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง โดยบริ ษั ท ได้ แต่ ง ตัง้
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจำรณำกำรเปิ ดเผยข้ อมูลของบริ ษัทในกรณีที่เกิดรำยกำร
เกี่ยวโยง หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ให้ มีควำมถูกต้ องและครบถ้ วน นอกจำกนี ้ บริษัท
มี ม ำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุมัติก ำรทำรำยกำรระหว่ำ งกัน ในอนำคต โดยเลื อ กด ำเนิ น กำรตำมวิธี
ดังต่อไปนี ้
 ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ ำปกติทว
ั่ ไป
 อนุมต
ั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรบริ ษัท (ตำมควำมจำเป็ น)
 เปิ ดเผยรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน ตำมกฎระเบีย บของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรั พย์ แ ห่ง
ประเทศไทย
 เปิ ดเผยมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชี
12.5 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ขันตอนกำรอนุ
้
มัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับประกำศคำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มี
ส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิ ออกเสียงอนุมัติกำรทำรำยกำรนัน้ ๆ ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ กำหนด
มำตรกำรดังกล่ำว ในข้ อบังคับของบริษัท
12.6 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน
 บริ ษัทมีข้อกำหนดที่ชด
ั เจนเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันในข้ อบังคับของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมี
ส่วนได้ เสียในเรื่ องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนัน้
 บริ ษั ท จะเปิ ดเผยประเภทและมูล ค่ำ ของรำยกำรระหว่ำ งกัน พร้ อมทัง้ เหตุผ ลในกำรเลื อ กทำ
รำยกำรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทในรำยงำนประจำปี
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ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุ ป (เปรี ยบเทียบ 3 ปี ที่ผ่านมา)
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่ นำเสนอประกอบด้ วย ผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงิน
สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด
ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และแสดงเปรี ยบเทียบ
กับผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557และ 31 ธันวำคม 2556 ที่ผำ่ น
กำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2558
จานวน

ปี 2557
%

จานวน

ปี 2556
%

จานวน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

8,355

0.71%

24,457

2.32%

12,309

1.47%

2,846

0.24%

3,580

0.34%

7,201

0.86%

5,762

0.49%

5,810

0.55%

3,214

0.39%

104,665

8.84%

68,141

6.46%

75,432

9.04%

1,559

0.13%

4,267

0.40%

8,532

1.02%

18,733

1.58%

23,381

2.21%

25,814

3.09%

เงินลงทุนชัว่ ครำว
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย
ลูกหนี ้กำรค้ ำ
กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้และเงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรที่ไม่
เกี่ยวข้ องกัน
สินค้ ำคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

141,920 11.99%

129,636 12.28%

132,503 15.88%

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำ
ประกัน

114,379

119,820 11.35%

96,198 11.53%

9.66%

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 77

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ปี 2558
จานวน

ปี 2557
%

จานวน

ปี 2556
%

จานวน

%

ลูกหนี ้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ
จำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่
ปี เงินให้ ก้ ยู ืมแก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ อง
กัน
ภำษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย รอขอคืน

63,610

5.37%

51,467

4.88%

40,656

4.87%

เงินลงทุนในบริ ษัทร่วม

39,344

3.32%

26,630

2.52%

37,596

4.50%

ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

750,075 63.35%

659,321 62.46%

472,117 56.57%

49,539

4.18%

37,874

3.59%

18,790

2.25%

สินทรัพย์ภำษี เงินได้ รอตัดบัญชี

7,801

0.66%

14,644

1.39%

21,714

2.60%

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

17,285

1.46%

16,226

1.54%

15,064

1.80%

1,042,033 88.01%

รวมสินทรัพย์

1,183,953

925,983 87.72%

100% 1,055,619

100%

702,135 84.12%
834,638

100%

หนีส้ นิ และส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสัน้
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

264,440 22.34%

242,003 22.93%

106,898 12.81%

5,994
117,689
10,075

0.51%
9.94%
0.85%

8,011 0.76%
122,976 11.65%
6,606 0.63%

8,630 1.03%
146,937 17.60%
3,372 0.40%

หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

94,001

7.94%

54,599

5.17%

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี

22,308

1.88%

19,008

1.80%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

13,519

1.14%

12,949

1.23%

กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รำยได้ คำ่ บริ กำรรับล่วงหน้ ำ

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

528,026 44.60%

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 78

466,152 44.16%

26,502

3.18%

9,563

1.15%

301,902 36.17%

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2558
จานวน

หนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินสุทธิ
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี ้สินอื่น

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
ปี 2557
%

จานวน

119,050 10.06%

ปี 2556
%

จานวน

%

70,295

6.66%

44,593

5.34%

0.65%

27,425

2.32%

49,740

4.71%

7,485

0.63%

5,890

0.56%

5,452

207

0.02%

207

0.02%

207

0.02%

50,252

6.02%

รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน

154,167 13.02%

126,132 11.95%

รวมหนีส้ ิน

682,193 57.62%

592,284 56.11%

352,154 42.19%

ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุ้น

250,021 21.12%

250,021 23.68%

250,021 29.96%

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

272,134 22.99%

272,134 25.78%

272,134 32.61%

(19,208) (1.62%)

(19,208) (1.82%)

(9,138) (1.09%)

ขำดทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้ กำร
ควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม
กำไรสะสม
จัดสรรแล้ ว - สำรองตำมกฎหมำย
ยังไม่ได้ จดั สรร

6,794

0.57%

25,492

2.41%

25,492

3.05%

(3,766) (0.32%)

(61,476) (5.82%)

(54,660) (6.55%)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

(4,215) (0.36%)

(3,627) (0.34%)

(1,365) (0.16%)

ส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัทใหญ่

501,760 42.38%

463,336 43.89%

482,484 57.81%

ส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

0

-

501,760 42.38%
1,183,953

0

463,336 43.89%

100% 1,055,620

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 79

100%

0

-

482,484 57.81%
834,638

100%

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ปี 2558
จานวน

รำยได้ จำกกำรให้ บริ กำร

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
ปี 2557

ร้ อยละ

จานวน

ปี 2556

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

598,404

98.10%

482,099

97.94%

371,718

98.10%

11,559

1.90%

10,126

2.06%

7,185

1.90%

รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

609,963

100%

492,225

100%

378,903

100%

ต้ นทุนในกำรให้ บริ กำร

441,678

72.41%

374,999

76.18%

279,109

73.66%

8,669

1.42%

8,111

1.65%

5,631

1.49%

รำยได้ จำกกำรขำย

ต้ นทุนขำย
รวมต้ นทุนในการให้ บริการและ
ต้ นทุนขาย
กาไรขัน้ ต้ น

(450,347) (73.83%)

(383,110) (77.83%)

(284,740) (75.15%)

159,616

26.17%

109,115

22.17%

94,163

24.85%

14,076

2.31%

15,181

3.08%

7,682

2.03%

173,692

28.48%

124,296

25.25%

101,845

26.88%

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย

50,348

8.25%

50,017

10.16%

50,572

13.35%

ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริ หำร

69,966

11.47%

62,092

12.61%

52,480

13.85%

53,378

8.75%

12,187

2.48%

(1,207)

(0.32%)

16,314

2.67%

4,838

0.98%

6,379

1.68%

69,692

11.43%

17,025

3.46%

5,172

1.37%

(23,590)

(4.79%)

(17,822)

(3.62%)

(1,743)

(0.46%)

รำยได้ อื่น
กาไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายดาเนินงาน

กาไร (ขาดทุน) ก่ อนส่ วนแบ่ งกาไร
จากบริษัทร่ วม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนค่ าใช้ จ่าย
ทางการเงินและภาษีเงินได้
นิติบุคคล
ต้ นทุนทำงกำรเงิน
กาไร (ขาดทุน) ก่ อนภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล
ภำษี เงินได้ นิติบคุ คล

46,102

7.56%

(797)

(0.16%)

3,430

0.91%

(6,990)

(1.15%)

(6,612)

(1.34%)

(366)

(0.10%)

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

39,112

6.41%

(7,409)

(1.51%)

3,064

0.81%

38,425

6.30%

(9,078)

(1.84%)

0.3

0.00%

(0.1)

0.00%

0

0.00%

การแบ่ งปั นกาไร (ขาดทุน) สุทธิ
ส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็ นของส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจ
ควบคุม
กาไร / ขาดทุนสุทธิ

38,425

6.30%

(9,078)

(1.84%)

กาไร(ขาดทุน)ต่ อหุ้นขัน้ พืน้ ฐาน
กำไร (ขำดทุน )สุทธิสำหรับปี (บำท)

0.16

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 80

(0.03)

0.01

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
(หน่วย : พันบำท)

งบกระแสเงินสด

2558

2557

2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

46,102

(797)

3,430

-

-

-

(16,314)

(4,838)

(6,379)

-

-

-

108,811

64,373

41,557

-

-

330

1,578

(1,596)

1,086

-

(625)

(3,246)

(536)

(259)

(559)

-

(28)

-

(3,492)

-

-

1,511

1,272

448

รำยได้ ดอกเบี ้ยรับ

(1,983)

(2,894)

(3,709)

ดอกเบี ้ยจ่ำย

23,590

17,822

1,743

159,267

72,431

34,702

(38,157)

6,586

5,915

สินค้ ำคงเหลือ

2,709

4,265

(2,081)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

4,647

2,434

(16,273)

(1,059)

(1,161)

57

-

-

833

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

(9,768)

(6,064)

25,281

รำยได้ คำ่ บริ กำรรับล่วงหน้ ำ

3,469

3,234

1,331

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

570

3,385

3,468

เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน

121,678

85,109

53,233

รำยกำรปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี เงินได้
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยได้ เงินปั นผลรับ
ค่ำเสือ่ มรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี
ตัดจำหน่ำยค่ำเบี ้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ ำ
หนี ้สงสัยจะสูญ(กลับรำยกำร)
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สนิ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
กลับรำยกำรสำรองค่ำเผื่อผลเสียหำยทำงคดีควำม
ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลง
ในสินทรัพย์และหนี ้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิ่มขึ ้น) ลดลง
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษี เงินได้ ถกู หัก ณ ที่จ่ำย รอขอคืน
หนี ้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ ้น(ลดลง)

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 81

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
(หน่วย : พันบำท)

งบกระแสเงินสด

2558

ดอกเบี ้ยรับ

2557

2556

2,085

2,599

4,294

-

-

(783)

จ่ำยดอกเบี ้ย

(23,590)

(17,822)

(1,743)

จ่ำยภำษี เงินได้

(12,159)

(10,811)

(5,057)

88,014

59,075

49,945

-

-

862

5,441

(23,622)

(92,401)

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย

-

5,335

183,980

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิ่มขึ ้น

-

-

(4,393)

เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

(4,000)

3,600

2,600

10,632

(52,485)

(169,392)

(281,080)

611

427

2,464

(18,845)

(23,295)

(3,069)

-

28

-

(61,678)

(207,919)

(187,005)

22,437

135,104

106,899

(45,860)

(42,860)

(3,880)

-

112,000

-

เงินสดจ่ำยชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

(19,015)

(43,252)

-

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

(42,438)

160,992

103,019

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

(16,102)

12,149

(34,041)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดต้ นปี

24,457

12,309

46,350

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดสิน้ ปี

8,355

24,458

12,309

จ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

เงินสดสุทธิได้ มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำวลดลง
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค ้ำประกันเพิ่มขึ ้น

เงินปั นผลรับ
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้ออุปกรณ์
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์
เงินสดจ่ำยเพื่อซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้น-สุทธิ
เงินสดจ่ำยหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน
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งบกระแสเงินสด

2558

2557

2556

การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้ ำหนี ้ซื ้อทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้น (ลดลง)
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ ้นจำกหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
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5,957

(18,515)

8,580

134,016

96,659

74,975

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

14.

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็ นผู้ให้ บริ กำรโครงสร้ ำงพื ้นฐำนด้ ำนไอซีทีแบบ
ครบวงจร โดยบริกำรของบริษัทครอบคลุมตังแต่
้ บริกำรเชื่อมต่อเครื อข่ำยอินเทอร์ เน็ตเต็มรูปแบบ (Internet
Access) กำรให้ บริ ก ำรศู น ย์ ป ฏิ บัติ ก ำรข้ อมู ล พร้ อมอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ Co-Location และบริ ก ำร Cloud
Solutions ปั จจุบนั องค์กรต่ำงๆ มีแนวโน้ มที่จะใช้ กลยุทธ์ทำงธุรกิจแบบดิจิทลั มำกขึ ้นเรื่ อยๆ เพื่อเสริ มสร้ ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่ง ขัน ทำงธุ รกิ จ ท ำให้ บ ริ กำรคลำวด์ข องบริ ษั ท มี อัต รำกำรเติบ โตที่ สูง ขึน้ อย่ำง
ต่อเนื่อง
บริ ษั ท ให้ บ ริ ก ำรระบบ Cloud Solutions มำเป็ น เวลำ 4 ปี โดยบริ ษั ท ได้ รับ ใบประกำศรั บ รอง
มำตรฐำนด้ ำนควำมมัน่ คงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2015 และได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011
ด้ ำนกำรบริ หำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้ บริ กำรด้ ำน Cloud Solutions ซึง่ เป็ นเครื่ องรับประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรให้ บริกำรว่ำลูกค้ ำจะได้ รับบริ กำรที่ดี มีควำมปลอดภัยและมีคุณภำพ รวมทังยั
้ งได้ รับกำร
รั บ ร อ ง ม ำ ต ร ฐ ำ น Cloud Security Alliance- Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR)
รำยแรกในไทย ซึ่งเป็ นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศสำหรับระบบ Cloud โดยเฉพำะ ถื อเป็ น
เครื่ องหมำยยืนยันควำมพร้ อมในกำรให้ บริ กำรของบริ ษัท โดยมีองค์กรขนำดใหญ่ ให้ ควำมไว้ วำงใจใช้
บริ กำรหลำยแห่ง และมีแนวโน้ มกำรใช้ บริ กำรเพิ่ม ขึ ้น รวมทัง้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกำสให้ องค์กรที่ต้องกำรใช้
บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้ งำนด้ วย
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2558 บริ ษัทมีรำยได้ รวมเท่ำกับ 624.04 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 22.99 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ปี 2557 โดยรำยได้ ห ลัก ที่ เพิ่ ม ขึน้ มำจำกรำยได้ ก ำรให้ บ ริ ก ำร Cloud Solutions ซึ่ง มี อัต รำกำรเติบ โต
เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 68.97 ส่ ว นรำยได้ จำกบริ ก ำรเชื่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต (Internet Access) และบริ ก ำร
Co-Location ก็ ยัง คงมี อัต รำกำรเติ บ โตที่ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งโดยเพิ่ มขึ น้ ร้ อยละ 11 และร้ อยละ 6
ตำมลำดับ จำกรำยได้ ที่เพิ่มขึน้ ทำให้ ต้นทุนในกำรให้ บริ กำรและต้ นทุนขำยเพิ่มขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 17.55
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ ปี 2557 ท ำให้ บ ริ ษั ทมี อัต รำกำไรขัน้ ต้ นเพิ่ ม ขึน้ จำกร้ อยละ 22.17 ในปี 2557 เป็ น
ร้ อยละ 26.17 ในปี 2558 ในขณะเดียวกันค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรของบริ ษัทเพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนคิด
เป็ นร้ อยละ 7.32 เนื่องจำกจำนวนพนักงำนที่เพิ่มขึ ้น และในส่วนต้ นทุนทำงกำรเงินก็เพิ่มขึ ้นเนื่องจำกกำร
ลงทุนซื ้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้ อมูลและปรับปรุงระบบเครื อข่ำยเพื่อให้ มีเสถียรภำพมำกขึ ้น
ทำให้ ปี 2558 บริ ษัทมีกำไรสุทธิ 39.11 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนที่มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 7.41 ล้ ำนบำท
หรื อมีกำไรเพิ่มขึ ้น 46.52 ล้ ำนบำท โดยอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 6.27 ของรำยได้ รวม
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บริ ษัทไม่มีค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ นิติบุคคลสำหรับปี 2558 เนื่องจำกมีผลขำดทุนสะสมยกมำ โดย
รำยกำรค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ ที่ปรำกฏในงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2557 เป็ นผลจำกภำษี เงินได้
รอกำรตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำว ซึง่ บริษัทได้ ปฏิบตั ติ ำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ องภำษีเงินได้
รายได้ จากการให้ บริการและการขาย
บริษัทมีรำยได้ รวมสำหรับปี 2558 จำนวน 624.04 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรและ
กำรขำย 609.96 ล้ ำนบำท และรำยได้ อื่น 14.08 ล้ ำนบำท โดยรำยได้ จำกกำรให้ บริ กำรและกำรขำยแยก
ตำมประเภทบริ กำรได้ ตำมตำรำง โดยมีสัดส่วนของรำยได้ หลักอยู่ที่บริ กำร Cloud Solutions คิดเป็ นร้ อย
ละ 40 และมีอตั รำกำรเติบโตเมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 68.97 ซึ่งเป็ นไปตำมแผนกลยุทธ์
ของบริ ษัทที่มุ่งเน้ นกำรให้ บริ กำรในลักษณะ IaaS ( Infrastructure as a Service ) โดยเน้ นกำรให้ บริ กำร
Cloud Solutions ที่วำงอยูบ่ น Infrastructure ขนำดใหญ่ที่ได้ รับมำตรฐำนระดับสำกล
สัดส่ วนรายได้ จากการให้ บริการและการขาย
บริกำร Cloud Solutions
บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ต (Internet Access)
บริกำร Co-Location
บริกำรอื่น
บริกำร EDC Network Pool

40%
21%
20%
15%
4%

ต้ นทุนในการให้ บริการและต้ นทุนขาย
ในปี 2558 บริษัทมีต้นทุนกำรให้ บริกำรและต้ นทุนขำยรวมจำนวน 450.35 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นคิดเป็ น
ร้ อยละ 17.55 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 โดยแปรผันตำมรำยได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยต้ นทุนหลักที่เพิ่มขึ ้นมำ
จำกค่ำเสื่อมรำคำเนื่องจำกมีกำรรับรู้โครงกำรระหว่ำงสร้ ำงที่แล้ วเสร็จเป็ นสินทรัพย์
ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2558 บริ ษัทมีค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรเพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 คิดเป็ นร้ อยละ 7.32 เนื่องจำก
บริ ษัทมีคำ่ ใช้ จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ ้น อันเนื่องมำกจำกกำรสรรหำพนักงำนเพิ่มเพื่อรองรับกำรเติบโต
ของธุ รกิ จ ในอนำคตและต้ น ทุน ทำงกำรเงิ น ที่ สูง ขึน้ จำกกำรลงทุน พัฒ นำธุ รกิ จ โดยจัด หำอุป กรณ์ ที่ มี
ประสิทธิภำพและได้ มำตรฐำนควำมปลอดภัยแก่ผ้ ใู ช้ บริ กำร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
สาหรั บงบการเงินรวม กำไรสุทธิ สำหรับปี 2558 เท่ำกับ 39.11 ล้ ำนบำท เพิ่มขึน้ เป็ นจำนวน 46.52
ล้ ำนบำท จำกปี 2557 ที่มีผลขำดทุนสุทธิจำนวน 7.41 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทสำมำรถลดผลขำดทุนสะสม
จำก 61.48 ล้ ำนบำทในปี 2557 คงเหลือขำดทุนสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เป็ นจำนวน 3.77 ล้ ำนบำท
สาหรั บ งบการเงินเฉพาะกิ จการ กำไรสุทธิ ส ำหรับปี 2558 เท่ำกับ 22.62 ล้ ำนบำท ลดลงเป็ น
จำนวน 1.46 ล้ ำนบำท จำกปี 2557 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 24.08 ล้ ำนบำท เนื่องจำกในปี 2558 มีต้นทุนทำง
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กำรเงินที่สูงขึ ้น ทำให้ บริ ษัทสำมำรถลดผลขำดทุนสะสมจำก 30.36 ล้ ำนบำท คงเหลือกำไรสะสม ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558 เป็ นจำนวน 11.02 ล้ ำนบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิน้ ปี 2558 บริ ษัทมีสินทรัพ ย์รวมทัง้ สิน้ จำนวน 1,184 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำนวน 128 ล้ ำนบำท
หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 12.16 เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2557 โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนยั สำคัญมี
ดังนี ้
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลดลง 16.11 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 65.86 เนื่องจำกบริ ษัท
มีกำรลงทุนในอุปกรณ์และมีกำรชำระหนี ้มำกขึ ้น
ลูกหนี ้กำรค้ ำ เพิ่มขึ ้น 36.48 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 49.33 โดยแปรผันตำมผลกำรดำเนินงำนของ
บริษัทที่มียอดขำยเพิ่มขึ ้น
ส่วนปรับ ปรุ งอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ -สุทธิ , สิน ทรัพ ย์ ไม่มี ตัวตน-สุทธิ มี มูลค่ำเพิ่ ม ขึน้ รวมจ ำนวน
102.42 ล้ ำนบำท เกิดจำกกำรปรับปรุ งศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้ อมูล IDC ที่อำคำรไทยซัมมิท และอำคำรบำงกอกไทย
รวมทังซื
้ ้ออุปกรณ์ Core network และ Software
หนิส้ ิน
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีหนี ้สินรวมจำนวน 682.19 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหนี ้สินหมุนเวียน 528.03 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นร้ อยละ 77.4 และหนี ้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 154.17 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 22.6 ของหนี ้สินรวม
บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสันจำกสถำบั
้
นกำรเงินเพิ่มขึ ้นจำกปี 2557 เนื่องจำกกำร
ลงทุนเพื่ อขยำยและพัฒ นำธุรกิ จ โดยสิ นเชื่อดังกล่ำวคำ้ ประกันโดยเงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ ติดภำระ
คำ้ ประกัน และมี ห นี ส้ ิ นตำมสัญ ญำเช่ำทำงกำรเงิน เพิ่ ม ขึน้ เนื่ อ งจำกบริ ษั ท มี กำรลงทุนเพื่ อ ปรับ ปรุ ง
ศูนย์ปฏิบตั ิกำรข้ อมูล IDC และซื ้ออุปกรณ์เครื อข่ำยเพื่อขยำยกำรบริกำรให้ กบั ลูกค้ ำและเพิ่มเสถียรภำพใน
กำรให้ บริกำร โดยสัญญำเช่ำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 3-5 ปี
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิน้ ปี 2558 บริ ษัทมี ส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 501.76 ล้ ำนบำทประกอบด้ วยทุนที่ออกจำหน่ำย
และชำระเต็มมูลค่ำแล้ วจำนวน 250 ล้ ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 272 ล้ ำนบำท สำรองตำม
กฎหมำยจำนวน 6.79 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงจำกปี 2557 เนื่องจำกบริษัทนำสำรองตำมกฎหมำยไปลดขำดทุน
สะสมที่บริ ษัทมี โดยที่ในงบกำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2558 บริ ษัทมีขำดทุนสะสมคงเหลือจำนวน 3.77
ล้ ำนบำท และสำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริ ษัทมีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 11.02 ล้ ำนบำท และ
สำหรับมูลค่ำตำมบัญชีงบกำรเงินรวมหุ้นละ 2.01 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 2.16 บำท (มูลค่ำที่
ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น)
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งบกระแสเงินสด
ณ สิ ้นปี 2558 บริ ษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 8.35 ล้ ำนบำท โดยมีกระแสเงินสดรับต้ นปี 24.46 ล้ ำน
บำท และมีกระแสเงินสดใช้ ไประหว่ำงปี อีก 16.10 ล้ ำนบำท โดยกระแสเงินสดรับระหว่ำงปี มำจำกกระแส
เงิ น สดจำกกิ จ กรรมด ำเนิ น งำน 88.84 ล้ ำนบำท เพิ่ ม ขึน้ จำกปี 2557 คิด เป็ น อัต รำส่ว นร้ อยละ 50.39
ในขณะที่บริ ษัทมีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน 62.51ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2557 เป็ นจำนวนเงิน
145.41 ล้ ำนบำท และบริ ษัทมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินเป็ นจำนวน 42.44 ล้ ำนบำท เป็ นกำร
จ่ำยชำระหนี ้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินและจ่ำยชำระคืนเงินกู้ระยะยำว
อัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนทางการเงิน

2558

2557

2556

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratios)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)

0.27

0.28

0.44

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

0.23

0.22

0.33

6.62

6.45

4.63

55.00

57.00

79.00

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ถำวร (เท่ำ)

0.89

0.90

1.18

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.56

0.53

0.53

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)

1.36

1.28

0.72

อัตรำส่วนหนี ้สินต่อสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.58

0.56

0.42

อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผล (%) 1

9.59

N/A

N/A

26.17

22.17

24.85

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)

8.75

2.65

(0.32)

อัตรำกำไรสุทธิ (%)

6.27

(1.46)

0.79

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)

3.49

(0.78)

0.42

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

8.11

(1.57)

0.63

มูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้น (บำท)

2.01

1.85

1.97

กำไร (ขำดทุน) สุทธิตอ่ หุ้นสำมัญ (บำท) 1

0.16

(0.03)

0.01

0.015

N/A

N/A

อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้ สนิ ทรัพย์ (Activity Ratios)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี ้กำรค้ ำ (เท่ำ)
ระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ (วัน)

อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขันต้
้ น (%)

ข้ อมูลต่ อหุ้น

เงินปั นผลต่อหุ้น (บำท)

หมำยเหตุ : 1. คำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลีย่ ถ่วงน ้ำหนักทีอ่ อกจำหน่ำยและได้ รับชำระแล้ วระหว่ำงงวด
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จำกตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินพบว่ำ ในปี 2558 อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัทใกล้ เคียงกับปี
ก่อน และมีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ ้นเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน เนื่องจำกบริ ษัทยังคงมี
กำรลงทุนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้ บริ กำรกับลูกค้ ำอย่ำงต่ อเนื่อง ทำให้ บริ ษัทมีกำรใช้ แหล่งเงินทุน
จำกสถำบันกำรเงินโดยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้จำกกำรลงทุนดังกล่ำวทำให้ บริ ษัทได้ รับ
ควำมเชื่อมัน่ จำกลูกค้ ำในกำรให้ บริกำรจนมีรำยได้ ที่เพิ่มสูงขึ ้นถึงร้ อยละ 22.99 เมื่อเทียบกับปี ก่อน และทำ
ให้ บริ ษัทมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไรเพิ่มขึ ้น ทังอั
้ ตรำกำไรขันต้
้ นซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 22.17
ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 26.17 ในปี 2558 และอัตรำกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 22.17 ในปี 2557 เป็ นร้ อย
ละ 26.17 ในปี 2558 และอัตรำกำไรสุทธิเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ -1.34 ในปี 2557 เป็ นร้ อยละ 6.41 ในปี 2558
ทำให้ บริ ษัทสำมำรถดำเนินกำรจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำดำเนินงำนของปี 2558 โดยมีอตั รำกำรจ่ำยปั นผล
อยูท่ ี่ร้อยละ 9.59 และพิจำรณำจ่ำยที่ 0.015 บำทต่อหุ้น เป็ นจำนวนเงินทังสิ
้ ้น 3.75 ล้ ำนบำท
นอกจำกนีบ้ ริ ษัทมีประสิทธิภำพในกำรเก็บหนีท้ ี่ดีขึ ้น โดยดูจำกอัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ำรค้ ำ
เพิ่มขึน้ จำก 6.45 เท่ำ ในปี 2557 เป็ น 6.62 เท่ำ ในปี 2558 รวมทัง้ ระยะเวลำในกำรเก็บหนี เ้ ฉลี่ ยก็ดีขึน้
โดยมีระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ำกับ 55 วัน และปี 2557 เท่ำกับ 57 วัน
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การรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษัทได้ ส อบทำนข้ อมูล ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ฉบับนี แ้ ล้ ว ด้ วยควำมระมัดระวัง
บริ ษัทขอรับรองว่ำ ข้ อมูลดังกล่ำวถูกต้ องครบถ้ วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทำให้ ผ้ อู ื่นสำคัญผิด หรื อไม่ขำดข้ อมูลที่
ควรต้ องแจ้ งในสำระสำคัญ นอกจำกนี ้ บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้ อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี ได้ แสดงข้ อมูล
อย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริ ษัท
และบริษัทย่อยแล้ ว
(2) บริ ษัทได้ จดั ให้ มีระบบกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ดี เพื่อให้ แน่ใจว่ำบริ ษัทได้ เปิ ดเผยข้ อมูลในส่วนที่
เป็ นสำระสำคัญ ของบริ ษัท และบริ ษัทย่อยอย่ำงถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้ มีกำรปฏิบตั ิ
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริ ษั ท ได้ จัดให้ มี ระบบกำรควบคุม ภำยในที่ ดี และควบคุม ดูแลให้ มี ก ำรปฏิ บัติต ำมระบบ
ดังกล่ำว และบริ ษัทได้ แจ้ งข้ อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2558 ต่อ
ผู้สอบบัญ ชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัทแล้ ว ซึ่งครอบคลุม ถึงข้ อบกพร่ องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ ของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้ กำรกระทำที่ มิชอบที่ อำจมี ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี ้ เพื่ อเป็ นหลักฐำนว่ำเอกสำรทัง้ หมดเป็ นเอกสำรชุดเดียวกันกับ ที่บริ ษัทได้ รับรองควำม
ถูกต้ องแล้ ว บริ ษัทได้ มอบหมำยให้ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี ้ไว้ ทกุ หน้ ำ
ด้ วย หำกเอกสำรใดไม่มีล ำยมือชื่อของ นำงมรกต กุลธรรมโยธิ น กำกั บไว้ บริ ษัทจะถื อว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้ รับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูลแล้ วดังกล่ำวข้ ำงต้ น

นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมกำร

ดร.กำธร ไวทยกุล
กรรมกำร

นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรผู้จดั กำร
(ผู้รับมอบอำนำจ)
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เอกสารแนบ 1.1 ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท

71

วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด)

2. ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
 กรรมกำร
 รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
กรรมกำรผู้จดั กำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท

62

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำเอก
สำขำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำเอก
สำขำ Digital Communication
Imperial College of Science and Technology
มหำวิทยำลัยลอนดอน สหรำชอำณำจักร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2544 – ปั จจุบนั
 ประธำนกรรมกำร
2551 – ปั จจุบนั
 ประธำนกรรมกำรบริ หำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น



บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2550 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

 กรรมกำร

 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

 กรรมกำรทรัพยำกรบุคคลและ

 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

กำหนดอัตรำค่ำตอบแทน
บริษัทอื่น

-

-

2551 – ปั จจุบนั
องค์ กรอื่น

 ประธำนกรรมกำร



2548 – ปั จจุบนั

 ที่ปรึกษำอำวุโส

 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และ

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

2552 – 2553

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 90

 กรรมกำร
 รองประธำนกรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรประเมินผลกำร

ปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร
ผู้จดั กำร
 ที่ปรึกษำคณะกรรมกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของกรรมกำรผู้จดั กำร

บมจ.เน็ตเบย์

เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

 หลักสูตรประกำศนียบัตร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2550 – 2554

Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

ตาแหน่ ง
 ประธำนกรรมกำรบริ หำร

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ควำมเสี่ยง
องค์ กรอื่น
2553 – ปั จจุบนั

2549 – 2553

3. ดร.กำธร ไวทยกุล
 กรรมกำร
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
28 เมษำยน 2558

56

คุณวุฒิการศึกษา
 Diplome de Docteur, Computer ,
L’Universite Paris VI,France
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

-

-

2558 – ปั จจุบนั

 ผู้อำนวยกำร

 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และ

 กรรมกำร

เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง
วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

 บมจ.ทีโอที

 กรรมกำร

 บจก.ไทยลองดิสแทนส์ เทเลคอม

 รองผู้อำนวยกำร

บริษัทอื่น
2555 – ปั จจุบนั
2555 - 2557

มิวนิเคชัน่ ส์
องค์ กรอื่น
2558 – ปั จจุบนั
2555

 กรรมกำรบริ หำร ชุดที่ 12

 สมำคมโทรคมนำคมแห่ง

 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำร

ประเทศไทย ในประบรมรำชูปถัมป์
 วุฒิสภำ

ส่งเสริ มกำรใช้ วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสคู่ วำมเป็ นเลิศ
(องค์กรภำคเอกชน)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 91

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

4. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
 กรรมกำร
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของกรรมกำรผู้จดั กำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
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วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
24 เมษำยน 2552

5. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
 กรรมกำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
24 เมษำยน 2552

43

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท วิศวกรรมศำสตร์ มหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
University of Miami, U.S.A.
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Engineering (Electrical –
Communications) Cornell University U.S.A.
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2552 – ปั จจุบนั
2552 – ปั จจุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรประเมินผลกำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ปฏิบตั ิงำนของกรรมกำร
ผู้จดั กำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปั จจุบนั

 กรรมกำร

 บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชัน่

 รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่

 บมจ.กสท โทรคมนำคม

บริษัทอื่น
2558 – ปั จจุบนั

2556 – 2558
2552 – 2555
-

-

 บมจ.กสท โทรคมนำคม
 บมจ.กสท โทรคมนำคม

2552 – ปั จจุบนั
บริษัทอื่น

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2556 – ปั จจุบนั

 ผู้จดั กำรฝ่ ำย 10

 บมจ.กสท โทรคมนำคม

2552 – 2556

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 92

สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยงำนกลยุทธ์องค์กร
 รองกรรมกำรผู้จดั กำรใหญ่
สำยงำนธุรกิจโทรศัพท์

ฝ่ ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อบริหำรองค์กร
 ผู้จดั กำรฝ่ ำย 10
ฝ่ ำยโครงข่ำยระหว่ำงประเทศ

 บมจ.กสท โทรคมนำคม

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้
6. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

อายุ
(ปี )
67

วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
27 เมษำยน 2549

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำเอก สำขำ Quantitative Business
Analysis Arizona State University,
สหรัฐอเมริกำ
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

2549 – ปั จจุบนั
 กรรมกำรอิสระ
2552 – ปั จจุบนั
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2556 – ปั จจุบนั

 กรรมกำรอิสระและประธำน

 บมจ.สหยูเนี่ยน

2550 – ปั จจุบนั

กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.ไดเม็ท (สยำม)

2548 – ปั จจุบนั

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

 บมจ.แพน

ปั จจุบนั

ตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.เจ้ ำพระยำมหำนคร

2549 – ปั จจุบนั

 ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

2548 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

หลักสูตรเทคโนโลยีและกำร
จัดกำรนวัตกรรม
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริษัทอื่น
รำชเทวี กรุ๊ป

องค์ กรอื่น

7. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ

71

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย

-

-

2551 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 93

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

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด)

8. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
26 กุมภำพันธ์ 2552

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

0.02

-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial

61

Reporting (MFR) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท ศศ.ม. (เศรษฐศำสตร์ ) สำขำวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ ระหว่ำงประเทศ Marquette
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
 ปริ ญญำโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) สำขำวิชำเอก
Data Communication, University of
Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

2552 – ปั จจุบนั
2554 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2552 – 2554

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 94

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 ประธำนกรรมกำรบริ หำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ควำมเสี่ยง
 กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประวัติการอบรม
 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็ นบริษัทมหำชนจำกัด)

68

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท สำขำ Computer and Information
Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกำ
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – 2557

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

 บมจ.เอแคป แอ๊ ดไวเซอรี่ จำกัด

2546 – 2557

พิจำรณำค่ำตอบแทน
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

 กลุม
่ บริษัท ACAP Advisory Group

 Chief Information Officer

 บจก.ไทยสมำร์ ทคำร์ ด

 กรรมกำรบริ ษัท

 บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส

บริษัทอื่น
2545 – ปั จจุบนั
2553 - 2555
-

-

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

 กรรมกำร
 กรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรสรรหำและกำหนด

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

ค่ำตอบแทน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2555 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 95

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.ออริ จิ ้น พร็ อพเพอร์ ตี ้

 ประธำนกรรมกำร

 บมจ.เธียรสุรัตน์

 ประธำนกรรมกำร

 บมจ.ซีโอแอล

 กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.ซีโอแอล

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.ซีโอแอล

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

10. นำงสำวนิโลบล ตั ้งประสิทธิ์
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
12 พฤษภำคม 2557

อายุ
(ปี )

54

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

 หลักสูตรประกำศนียบัตร

บริษัทอื่น

How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท สำขำนิตศิ ำสตร์ มหำบัณฑิต (“LL.M.”)
โรงเรียนกฎหมำยมหำวิทยำลัยเทมเปิ ล,
ฟิ ลลำเดเฟี ย มลรัฐเพนซิลวำเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Temple University School
of Law, at Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.)
 เนติบณ
ั ฑิตไทย (Barrister - at - law)
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

2556 – ปั จจุบนั
2551 – 2555
2551 – 2555
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 96

-

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 กรรมกำร

 บมจ.เน็ตเบย์

 กรรมกำร

 บจก.เทรดสยำม

 ประธำนกรรมกำร

 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริ กำร

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรสรรหำและกำหนด

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

ค่ำตอบแทน
2557 – ปั จจุบนั
 กรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2552 – ปั จจุบนั
บริษัทอื่น

 เลขำนุกำรบริ ษัท

 บมจ.สยำมแม็คโคร

2548 – ปั จจุบนั
2549 – ปั จจุบนั

 กรรมกำร

 บจก.สำนักงำนกฎหมำยสยำมซิตี ้

 กรรมกำร

 บจก.ฮำนนำ อินสทรูเม้ นทส์

2550 – ปั จจุบนั
2550 – ปั จจุบนั

 กรรมกำรผู้จดั กำร

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

 กรรมกำร

 กรรมกำร

 กรรมกำร
 กรรมกำร

(ประเทศไทย)
 บจก.ชวลิต แอนด์ พำร์ ทเนอร์ ส
 บจก.เซเบอร์ ทรำเวล เนทเวิร์ค
(ไทยแลนด์)
 บจก.เอสซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล
 บจก.โทนำมิ (ไทยแลนด์)
 บจก.สำนักงำนที่ปรึกษำภำษี เอสซีแอล

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้
11. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริ หำร
 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรผู้จดั กำร
 รักษำกำรเลขำนุกำรบริ ษัท
วันที่ได้ รับแต่งตังเป็
้ นกรรมกำร :
23 เมษำยน 2546

อายุ
(ปี )
49

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท สำขำ Computer Science University
of Missouri Columbia, U.S.A.
 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Effective Minutes Taking (EMT) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Company Secretary Program (CSP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร ภูมิพลังแผ่นดิน
ศูนย์บริกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
0.17

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 97

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2546 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2542 – 2556

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริ หำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ยง

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 รักษำกำรเลขำนุกำรบริ ษัท

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 รักษำกำรกรรมกำรผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำร

 บจก.ไทยดอทคอม

 ประธำนกรรมกำร

 บจก.แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่

บริษัทอื่น
ปั จจุบนั
2551 – ปั จจุบนั

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้
12. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
 รองกรรมกำรผู้จดั กำร

13. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

อายุ
(ปี )
41

48

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Leadership Succession Program (LSP) จัดโดย
มูลนิธิสถำบันวิจยั และพัฒนำองค์กรภำครัฐ
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท สำขำบริ หำรจัดกำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2556 – ปั จจุบนั
2555 – 2556
2554 – 2555

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 รองกรรมกำรผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จดั กำร

 บจก.วอลล์ เทคโนโลยี

 ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยขำยและ

 บจก.วอลล์ เทคโนโลยี

บริษัทอื่น
2550 – 2554
2550 – 2554

กำรตลำด

-

-

2555 – ปั จจุบนั
2554 – 2555
2550 – 2554

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 ผู้อำนวยกำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 ที่ปรึกษำอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2557 – ปั จจุบนั

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย



14. นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

45

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำโท วิทยำศำสตร์ มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ ำไทย
ประวัติการอบรม
 ITIL V3. Expert
 CDCP : Certified Data Centre Professional
 CDFOM : Certified Data Centre Facilities
Operations

-

-

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 – 2556

 Services Management

Director

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 98

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้
15. นำยปิ ยเรศ แซ่หลี
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

16. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

อายุ
(ปี )
50

44

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 วุฒิบตั ร มินิเอ็มบีเอ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติการอบรม :
 TOI solaris by SUN Micro System
 ITIL foundation by Pink
 Informix/ Oracle Administor
คุณวุฒิการศึกษา
 Master of MIS & Marketing City University of
Seattle, U.S.A.
ประวัติการอบรม
 Consulting Sale จัดโดย Microsoft Cooperation
 Project Management จัดโดย Project Decision
(PMI Certify)
 Supervisory Skill and Service Quality for
Supervisory จัดโดย Thailand Management
Association (TMA)
 Telecom industry and technology trend of
2.5G, 3G and 4G จัดโดย Hutchison CAT
Wireless Multimedia Ltd.
 3G Technology & Trend with BREW and JAVA
จัดโดย Qualcomm

สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร
-

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา
2557 – ปั จจุบนั
บริษัทอื่น
2556 – 2557
2552 – 2556

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 99

-

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 ผู้อำนวยกำร

 บจก.จีเอเบิล

 ผู้อำนวยกำร

 บจก.จีเอเบิล

ปั จจุบนั
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

2555 – 2557

 Business Development

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

2548 – 2553

Director
 Business Development
Manager

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง/วันที่ได้ รับ
แต่ งตัง้

อายุ
(ปี )

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
สัดส่ วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครั ว
ระหว่ าง
กรรมการและ
ผู้บริ หาร

 Wireless and Mobile Network integration

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ช่ วงเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

บริษัทอื่น

technology จัดโดย Cisco (Thailand)
 S mall Business Management
(Entrepreneurship) จัดโดย Bellevue
Community College: Bellevue, WA. USA

2557 – 2558
2553 – 2555

 Head of Commercial
 Business Development

Director

เอกสารแนบ 1.2 หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท
(โปรดพิจำรณำรำยละเอียดในหัวข้ อ 8.11 เลขำนุกำรบริษัท)

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 100

บจก.ทรู อินเทอร์ เน็ต ดำต้ ำเซ็นเตอร์
 บจก.สวัสดีช้อป


บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ข้ อมูลการดารงตาแหน่ งของกรรมการและผู้บริ หารในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รำยชื่อ

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
3. ดร.กำธร ไวทยกุล
4. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
5. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
6. ศ. กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ ฉำย
7. นำยอรัญ เพิ่มพิบลู ย์
8. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
10. นำงสำวนิโลบล ตังประสิ
้
ทธิ์
11. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
12. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
13. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
14. นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
15. นำยปิ ยเรศ แซ่หลี
16. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
หมำยเหตุ :

C = ประธำนกรรมกำร
D = กรรมกำร

บมจ. อินเทอร์ เน็ต
ประเทศไทย
C

บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่วม
บจก. แมนดำลำ
บจก. ไทย ดอท คอม บจก. เน็ตเบย์
คอมมูนิเคชัน่
C

D
D
D
D
D
D
D
D

D

D
D, MD

C

D

M

MD

D

M
M
M
M
MD = กรรมกำรผู้จดั กำร
M = ผู้บริ หำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ ำ 101

D

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รำยชื่อ

บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่

บจก. ไทย ดอท คอม

1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

C

D

2. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์

MD

D

3. นำยทรงศักดิ์ ทะนุบำรุงสำสน์

D

4. นำงสำวหรรษำ นวำระพรรณ

D

5. นำยภัทร์ หอสิริ
C = ประธำนกรรมกำร

D
D

D = กรรมกำร

MD = กรรมกำรผู้จดั กำร

หมำยเหตุ :
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้ แก่ บริ ษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชัน่
จำกัด และบริษัทไทย ดอท คอม จำกัด ซึง่ ทัง้ 2 บริษัท มีรำยได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของรำยได้ รวมตำมงบกำไร
ขำดทุนรวมของปี บญ
ั ชีลำ่ สุด

เอกสำรแนบ 2 หน้ ำ 102

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

1. นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์
หัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน

อายุ
(ปี )
36

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ช่ วงเวลา

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริ ญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ ประยุกต์
สำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ สถำบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ ำพระนครเหนือ
 ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุรกิจ
สำขำบัญชี มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
 ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย
(CPIAT)
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบตั ิ
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี
 อมรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIAT
 โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบ
ภำยในของหน่วยงำน
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำร
คอร์ รัปชัน่
 แนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทุจริ ต

2555 - 2558
2553 - 2554

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 103

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 ผู้จดั กำร

 บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ

 ผู้ชว่ ยผู้จดั กำร

 บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ประสบการณ์ ทางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ ง

2. นำยยศไกร รุจิพงษ์ วำที
หัวหน้ ำงำนกำกับดูแลกำร
ปฏิบตั ิงำน

อายุ
(ปี )
38

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 นิติศำสตรบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติการอบรม
 ประกำศนียบัตรเนติบณ
ั ฑิต สำนักอบรมศึกษำ
กฎหมำยแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภำ สมัยที่ 54

หน้ าที่ความรับผิดชอบ

ช่ วงเวลา

เป็ นศูนย์กลำงกำรกำกับดูแลกำร
2556 - ปั จจุบนั
ดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ เป็ นไปตำม 2555 - 2556
กฎหมำย กฎระเบียบ ข้ อบังคับ
2550 - 2555
นโยบำย และข้ อกำหนดของ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง

เอกสำรแนบ 3 หน้ ำ 104

ตาแหน่ ง

ชื่อหน่ วยงาน/บริ ษัท

 ผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 รองผู้จดั กำร

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

 นิติกรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ไม่ได้ มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในปี 2558

เอกสำรแนบ 4 หน้ ำ 105

บริ ษัท อินเทอร์ เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
ไม่มี

เอกสำรแนบ 5 หน้ ำ 106

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

