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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
1.

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
ไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรนำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำร
ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ สำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภ ำพและมำตรฐำนในระดับ
สำกลไปจนถึงกำรนำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ
บริ ษั ท ได้ ก่ อ ตั้ ง มำตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 มี น ำคม 2538 ในชื่ อ ของ ศู น ย์ บ ริ ก ำรอิ น เทอร์ เ น็ ต ประเทศไทย
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่
14 พฤษภำคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินกำรจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภำคม 2540 โดยมีทุนชำระแล้วเท่ำกับ 16 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทได้รับ
อนุมัติจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2540 ให้ดำเนินกำรเป็นผู้ให้บริกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้ำประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีกำรสิ้นสุดของอำยุกำร
ได้สิทธิดำเนินกำรดังกล่ำว ต่อมำในวันที่ 28 สิงหำคม 2544 บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน
2544 เป็นต้นมำ ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2559 บริษัทจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจำนวน 262,520,799 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 250,020,799 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพิ่ม ทุนจ ำนวน 262,520,799 หุ้น ปัจ จุ บันบริษัทมี ทุนจดทะเบีย น 512,541,598 บำท ทุน เรียกช ำระแล้ ว
500,041,575 บำท โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,041,575 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท สัดส่วนกำรถือหุ้น
ดังนี้
 พนักงำนและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 51
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 17
 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16
 บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16
บริษัททำธุรกิจให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้
1. บริกำร Cloud Solutions
2. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access)
3. บริกำร Co-Location
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1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก
วิสัยทัศน์ (Vision)
 เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีที ชั้นนำ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีคุณภำพในระดับ
มำตรฐำนสำกล
ภารกิจ (Mission)
 ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมปลอดภัยและได้มำตรฐำนสำกล
 ดำเนินธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน
 เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม
คุณค่าหลัก (Core Value)
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ประกอบกิจ กำรในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทำง
เทคโนโลยีสำรสนเทศเปลี่ยนมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
ของบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่ำหลัก 4 ประกำร ดังนี้
1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟังควำมคิดทุกควำมคิดเพื่อพัฒนำทำงออกที่ดีขึ้น
และตอบสนองต่ อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำรสร้ำง
สิ นค้ำหรือบริกำรที่ดีขึ้น แต่ยัง รวมไปถึง กำรปรับปรุง กระบวนกำรทำงธุ รกิจ จนอยู่ในระดั บ ที่
น่ำพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนของบริษัท
2. ความเป็นกลาง (Neutral) เรำเชื่อว่ำบริษัทสำมำรถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้ง ผู้ ถือหุ้น ลู กค้ำ พนักงำน พันธมิ ตร คู่ค้ำและสัง คมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำมที่สุ ด ที่ จ ะ
ประสำนประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้ำน
3. ความกระตือรือร้น (Energetic) เรำใช้ประโยชน์สูงสุดจำกควำมหลำกหลำยทำงประสบกำรณ์
ของบุคลำกร กิจกำรของบริษัทประสบควำมสำเร็จโดยกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำร
ทำงำนทั้งร่วมกันและกับลูกค้ำ มีควำมตื่นตัวต่อควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองกับลูกค้ำ
ทั้งภำยในและภำยนอกด้วยควำมรู้สึกกระตือรือร้น ทำงำนตรงตำมเวลำที่กำหนดอย่ำงต่อเนื่อง
และทำให้มั่ นใจว่ำ กำรดำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็จ อย่ำงรวดเร็ว เพื่อที่จ ะตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำของเรำในปัจจุบันและในอนำคต
4. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริษัทปฏิบัติ
ตนอย่ำงมืออำชีพที่มีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลำในทุกกรณี
บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับควำมไม่ถูกต้อง เรำเชื่อว่ำกำรทำธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำก็สำมำรถ
นำพำองค์กรไปสู่ควำมสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรมตำมหลัก
ของกำรแข่งขันเสรีซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค
ส่วนที่ 1 หน้ำ 2
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กลยุทธ์
1. บริหำรตลำด
2. มุ่งเน้นบริกำร
3. บริหำรต้นทุน
1.2

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
ปี 2559
เดือนมิถุนำยน บริษัทจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัท โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จำนวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ
1 บำทแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering: RO) ในรำคำหุ้นละ 3 บำท ใน
อัตรำจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง
บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริกำร Data Center จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน หรือ BOI ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในกำรนำเข้ำเครื่องจักร และได้รับกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริกำร Data Center เป็นระยะเวลำ 8 ปี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
จำกอุปกรณ์
เดือนกรกฎำคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จำกเดิม 333,333,333 บำท เป็น 512,541,598
บำท และทุนชำระแล้วเดิม 250,020,799 บำท เป็น 500,041,575 บำท
เดื อ นธั น วำคม บริ ษั ท ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ำรข้ อ มู ล ไอเน็ ต (INET-IDC3) แล้ ว เสร็จ
เตรียมพร้อมเพื่อเปิดให้บริกำร Co-Location และ Cloud services อย่ำงเต็มรูปแบบในปี 2560
ปี 2558
เดือนมีนำคม บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริกำร Cloud จำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน หรือ BOI ทำให้ได้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในกำรนำเข้ำอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ
และได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริกำร Cloud เป็นระยะเวลำ 8 ปี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทลด
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกอุปกรณ์และสำมำรถให้บ ริกำรแก่ลูกค้ำได้เพิ่มมำกขึ้น และในเดือนเดียวกันนี้ทำงบริษัท
ได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ขอบเขตของระบบ
Cloud Solutions ศูนย์ปฎิบัติกำรข้อมูล ไอเน็ต ( INET- IDC) และได้เพิ่มขอบเขตกำรให้บริกำร Enterprise
Network Connectivity ที่มีคุณภำพทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์
เดือนกรกฎำคมได้ รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบัติกำรข้อมูล ไอเน็ต( INETIDC) ทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์
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เดือนสิงหำคมได้รบั กำรรับรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance
Registry (CSA-STAR) ด้ ำ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท ำ ง ด้ ำ น ค ว ำ ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ส ำ ห รั บ
ผู้ให้บริกำร Cloud Service Provider ซึ่งถือว่ำเป็นเครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมของบริษัทและเพิ่มศักยภำพ
ในกำรให้บริกำรของบริษัทให้ก้ำวขึ้นสู่ผู้ให้บริกำร Cloud Service Provider อย่ำงเต็มรูปแบบ และนับเป็นผู้
ให้บริกำร Cloud Solutions รำยแรกของประเทศที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CSA-STAR นี้
เดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc ในกำรให้บริกำรอีเมล์ออนคลำวด์ใน
รู ป แบบ Email as a Service โดยใช้ แ พลตฟอร์ ม ชั้ น น ำของโลกในนำม Zimbra เพื่ อ ให้ บ ริ ก ำรอี เ มล์
ภำยในประเทศที่มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูงสำหรับลูกค้ำภำครัฐและภำคเอกชน
เดือนธันวำคม ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติกำรลงทุน สร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 3
(INET-IDC3) มูลค่ำ 750 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จต้นปี 2560
ปี 2557
บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรให้บริกำร Cloud
Solutions ด้วยกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นบนระบบคลำวด์เพื่อองค์กรของบริษัทเน็ตแอพฯเพื่อให้ลูกค้ำ
ได้รับประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทเน็ตแอพฯได้สร้ำงสรรค์ระบบกำรบริหำรจัดเก็บข้อมูลและโซลูชั่นเพื่อให้
ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถจัดเก็บและป้องกันข้อมูลได้อย่ำงมีป ระสิทธิภำพ โดยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญซึ่งผ่ำนกำร
อบรมอย่ำงเคร่งครัด
บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำร Cloud Service โดยได้เข้ำร่วมในโครงกำร Cloud
and Managed Program (CMSP) จำกบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จำกัด มีระยะเวลำกำรรับรอง 1 ปี นับตั้งแต่
วันที่ 19 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวำคม 2558 (และจะสำมำรถขยำยระยะเวลำกำรรับรองออกไปเป็นปี
ต่อปี) ด้วยใบรับรองดังกล่ำวของบริษัทซิสโก้ฯ คือเครื่องยืนยันถึงควำมสำมำรถของบริษัท ในกำรจำหน่ำย
น ำเสนอบริ ก ำรคลำวด์ แ ละบริ ก ำรเอำต์ ซ อร์ ส เพื่ อ น ำสิ น ค้ ำ บริ ก ำรใหม่ ๆ ออกสู่ ต ลำดและรั บ รองด้ ว ย
ประสบกำรณ์ควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญในธุรกิจคลำวด์ รวมถึงมีกำรลงทุนพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ อีกทั้งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้วยบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนระดับ
สำกล ส่งผลให้บริษัทสำมำรถขยำยฐำนตลำดของลูกค้ำและมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น
บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO /IEC 20000-1:2011 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและ
กำรให้บริกำรด้ำนคลำวด์ ทั้งที่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็นรำยแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรคลำวด์ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะได้รับ
บริกำรที่ดีและมีคุณภำพ
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นอกจำกนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่
หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้
ให้บริกำรอื่น ๆ) ตั้ง แต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 และจะสิ้นสุดกำรอนุ ญ ำตในวั น ที่ 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่ ง
สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี
1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

99.99%

บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น

49.99%

บจก.ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิส

99.99%

บจก. ไทยดอทคอม
18%

บจก. ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม
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15.30%

บมจ.เน็ตเบย์
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรนำ
ไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่
บริกำร Cloud Solutions บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และกำรให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำร
ข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ สำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มี ประสิทธิภำพและมำตรฐำนใน
ระดับสำกล
1)

บริการ Cloud Solutions
Cloud Solutions เป็นบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยใต้
มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบ่งเป็น 3
ประเภท ดังนี้
 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรกำรใช้ โ ครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนด้ ำ นไอที เช่ น
Server, Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดกำรลงทุนทำงด้ำน IT และบริหำรรำยได้ให้สัมพันธ์
กับรำยจ่ำย
 Platform as a Service (PaaS) เป็นบริกำรที่ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถนำ Application มำทำงำนอยู่
บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริกำร ใช้งำนได้โดยไม่ต้องลงทุนทำงด้ำน Hardware และ Software
 Software as a Service (SaaS) เป็ น กำรให้ บ ริ ก ำรทำงด้ ำ น Application เช่ น Email on Cloud,
Antivirus เป็นต้น
บริษัทให้บริกำรระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสำธำรณะ (Public Cloud) สำหรับ Enterprise
มำเป็นเวลำกว่ำ 5 ปี โดยได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน
ISO/IEC 27001 : 2005 สำหรับกำรให้บริกำรในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ที่อำคำรไทยซัมมิท
ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน ISO/IEC
27001:2005 ด้ำนกำรให้บริกำร Cloud Solutions และได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ำนกำร
บริ กำรจั ดกำรสำรสนเทศ และกำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ทั้ง ที่อำคำรไทยซั ม มิ ท ทำวเวอร์และ
อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็นรำยแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนของ
กำรให้บริกำร Cloud Solutions ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่ดีและมีคุณภำพ อีกทั้งยังได้กำรรับรอง
มำตรฐำน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็น รำยแรก
ของประเทศไทย ซึ่ง CSA-STAR เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศสำหรับระบบ Cloud Solutions
โดยเฉพำะ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมของบริษัทและศักยภำพของกำรให้บริกำร ซึ่งมีองค์กร
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ขนำดใหญ่ให้ควำมไว้วำงใจและใช้บริกำรหลำยแห่งและมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิด
โอกำสให้องค์กรทีม่ ีควำมสนใจใช้บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำน
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) ทำให้สำมำรถยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของบริกำร Cloud
Solutions เป็นเวลำ 8 ปีซึ่งจะเริ่มส่งผลในปี 2559 นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ บนระบบ
Cloud เพื่อให้ลูกค้ำเลือกใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสมตำมประเภทธุรกิจ เช่น พัฒนำ Local Microsoft Azure
service, HP Cloud, Email on Cloud และ Virtual Desktop service เป็นต้น
2)

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจด้วยควำมเร็วที่หลำกหลำย มี
พื้นที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ได้ทั่วประเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตนี้สำมำรถเชื่อมต่อโดยผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงข่ำยสำย
วงจรเช่ำ (Leased Line) ควำมเร็วสูง มีกำรบริหำร Bandwidth ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลู ก ค้ำ
สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนแบบ Real Time ได้ตลอดเวลำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริกำรได้รับกำรยอมรับและเลือกใช้งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของ
ประเทศหลำยองค์กร
3)
บริการ Co-Location
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรสำหรับหน่วยงำนหรือองค์กร
ธุรกิจต่ำงๆ ที่ต้องกำรนำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ำยสำธำรณะ (Public
Network) และเครือข่ำยส่วนบุคคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น
 Co-Location : บริ ก ำรแบบรั บ ฝำกเซิ ร์ ฟ เวอร์ ส ำหรั บ องค์ ก รที่ ต้ อ งกำรควำมปลอดภั ย และมี
เสถียรภำพโดยนำเครื่องที่มีอยู่แล้วมำฝำกในพื้นที่ที่จัดไว้
 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
จั ด กำรฐำนข้ อ มู ล อย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและปลอดภั ย ด้ ว ยพื้ น ที่ ก ำรท ำงำนส ำรองพร้ อ ม
อิ น เทอร์ เ น็ ต และอุ ป กรณ์ อ ำนวยควำมสะดวก และรองรั บ กำรท ำงำนของพนั ก งำนในทุ ก
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้ำท่วม วิกฤตกำรเมือง
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัททั้ง 2 แห่ง คือ ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ และ
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ มี ก ำรส ำรองระบบเครื อ ข่ ำ ยกั นระหว่ ำ งกั น อย่ ำ งสมบู ร ณ์ ใ นรู ป แบบ Full
Redundancy ด้ ว ย Metro Ethernet Ring ขนำด 10 Gbps จ ำนวน 2 เส้ น ทำง พร้ อ มกั บ ระบบรั ก ษำควำม
ปลอดภั ยตำมมำตรฐำนสำกล และมี บริ กำรอ ำนวยควำมสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่ วโมง ส ำหรั บกำร
ให้ บริ กำรแก่ ลู ก ค้ ำ องค์ กรชั้ น น ำของประเทศตั้ ง แต่ บ ริ ษั ทหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ท ำธุ ร กรรมซื้ อ ขำยหลั กทรั พ ย์ บ น
อินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำเยี่ยมชมจำนวนมำก รวมถึงลูกค้ำผู้ใช้บริกำรจำกต่ำงประเทศที่
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ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย และในปี 2560 บริษัทจะมีศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล (INET-IDC)
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่จั งหวัดสระบุรี เชื่ อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมู ล อีกสองแห่งด้ วยระบบเครือข่ำยแบบ
Software-Defined Network อันจะทำให้กำรให้บริกำรของบริษัทมีเสียรภำพสูงยิ่งขึ้น
โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป
รายละเอียดของรายได้

งบการเงินรวม 1
ปี 2559
ล้านบาท
%
429.59
43
152.65
15

งบการเงินรวม 1
ปี 2558
ล้านบาท
%
242.68
39
129.67
21

งบการเงินรวม 1
ปี 2557
ล้านบาท
%
143.62
28
117.11
23

บริกำร Cloud Solutions
บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Internet Access )
146.03
15
บริกำร Co-Location
120.85
19
113.54
22
27.82
3
บริกำร EDC Network Pool
22.84
4
22.16
4
2
101.42
10
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ
93.93
15
95.80
19
857.51
86
รวมรำยได้จำกกำรดำเนินกำร
609.96
98
492.23
97
3
143.85
14
รำยได้อื่น
14.08
2
16.01
3
1,001.36
100
รำยได้รวม
624.04
100
508.24
100
4
19.32
6.97
ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม
16.31
7.24
4.84
2.61
หมำยเหตุ :
1 งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด และ บริษัท ไทยสตำร์ทเตอร์ ดอทคอม จำกัด
2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ ได้แก่ รำยได้บริกำร Software Services และรำยได้จำกกำรขำยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
3 รำยได้อื่น ประกอบด้วย กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดอกเบี้ยรับ และรำยได้อื่น
4 บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญร้อยละ 40 ของทุน
จดทะเบียนของบมจ. เน็ตเบย์ ในปี 2555-2556 ร้อยละ 25 ในปี 2557-2558 และร้อยละ 15.30 ในปี 2559

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท
บริษัทได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภท
ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอื่น )ตั้งแต่วันที่
7 กรกฎำคม 2557 และจะสิ้นสุดกำรอนุญำตในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้
ครำวละ 5 ปี
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สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จากัด
บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหำชน) ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสี ยง กิจ กำรโทรทั ศน์ และกิจ กำรโทรคมนำคมแห่ง ชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญ ำตกำรให้ บ ริ ก ำร
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำย
โทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอื่นๆ) ได้รับใบอนุญำตตั้งแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้รับกำรต่ออำยุ
จนถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี
2.2

การตลาดและการแข่งขัน

ก.)

การทาการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สาคัญ

ตั้งแต่ปี 2555 บริษัทได้เปลี่ยนทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจจำกกำรให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตมำ
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลั กษณะโครงสร้ำงพื้นฐำน IaaS (Infrastructure as a Service) เพื่อเป็นเครื่องมื อ
สำคัญด้ำนไอซีทีที่ธุรกิจไทยสำมำรถนำมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ และ
บริหำรจัดกำรต้นทุนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เป็นกำรเตรียมตัวก้ำวเข้ำสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital
Economy) ได้อย่ำงมั่นใจ เริ่มต้นจำกบริกำร Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล มี
ควำมปลอดภัยสูง ตั้งอยู่ในประเทศไทย เป็นบริกำรหลักที่บริษัทมีควำมมุ่งมั่นจะนำเสนอเป็นทำงเลือกใหม่
ให้กับองค์กรต่ำงๆ
เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น บริษัทเสนอให้ บริกำรให้บริษัท องค์กรที่สนใจมำทดสอบระบบก่อนใช้บริกำร
ซึ่ ง ได้รับผลตอบรับ ที่ดี ส่ ง ผลให้มี ลู กค้ำ รำยใหม่ เข้ำมำทดสอบและใช้ บริกำรเพิ่ม ขึ้น อย่ำงต่ อเนื่อง และ
สำมำรถนำเสนอบริกำรเพิ่มเติมสำหรับลู กค้ำเดิมที่ใช้บริกำร ทิศทำงธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับ แนวโน้ม
กำรใช้งำนของ Cloud Solutions ทั่วโลก ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดย Gartner ได้คำดกำรณ์ว่ำ IaaS จะ
เติบโตเฉลี่ยที่ 29% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2014 - 2019
บริษัททำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมและกำรแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจขององค์กร
ทั้งภำยในและภำยนอก และได้กำหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขัน ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว นำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้
1. เน้นกำรให้บริกำร Cloud Solutions ในกลุ่มลูกค้ำธุรกิจ (Enterprise) ที่ต้องกำรใช้ไอทีเสริมสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เช่น กลุ่มสถำบันกำรเงิน กลุ่มค้ำปลีก กลุ่ม SMEs เป็นต้น
2. เพิ่มทำงเลือกให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนของลูกค้ำมำกขึ้น เช่น พัฒนำ Local Microsoft Azure
Service, HP Cloud, Email on Cloud, Virtual Desktop เป็นต้น
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3. ร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller เพื่อขยำย
ฐำนลูกค้ำและบริกำรโดยมุ่งเน้นลูกค้ำเอกชน
ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้ำของบริษัทประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน บริษัทเน้นลูกค้ำ ที่มีโอกำสขยำยบริกำร
เพิ่มขึ้นในส่วน Cloud Solutions และเสริมด้วยบริกำรต่ำงๆ เพื่อตอบสนองกำรทำธุรกิจของลูกค้ำ
1. ลู ก ค้ ำ องค์ ก รที่ ต้ อ งกำรลดต้ น ทุ น ทำงด้ ำ น IT Infrastructure พร้ อ มเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพ และ
ต้องกำรนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่ วยให้องค์กรมี ควำมคล่องตัว รวดเร็วและต้องกำรบริกำรที่ ไ ด้
มำตรฐำน
2. องค์กรที่ต้องกำรบริ หำรต้ นทุ นให้สัม พั นธ์ กับ รำยได้ และใช้ บริกำรอินเทอร์เ น็ ต หรือ Cloud
Solutions โดยเน้นบริกำรที่ได้ SLA น่ำเชื่อถือ มีเสถียรภำพ และคล่องตัว
การจาหน่ายและช่องทางการจาหน่าย
บริษัททำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง นำเสนอบริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจ
ว่ำสินค้ำและบริกำรของบริษัทสำมำรถช่วยลูกค้ำทำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และทำกำรขำยผ่ำนพนักงำน
ขำยของบริษัท อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller
เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำและบริกำรโดยมุ่งเน้นลูกค้ำเอกชน
ข.)

สภาพการแข่งขัน
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา
จำกสภำพเศรษฐกิจและรูปแบบควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่ออุตสำหกรรม
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยตัวและควำมต้องกำรสินค้ำ
ประเภทอุปกรณ์พกพำในกลุ่มสมำร์ทดีไวซ์ (Smart Devices) รูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่เปลี่ยนแปลง
ไป และกำรปรั บ ตั ว ทั้ ง จำกฝั่ ง ผู้ ป ระกอบกำร Social Media for Business หรื อ SMB ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำรด้ ำ น
สำรสนเทศ รวมถึงผู้บริโภคทั้งระดับองค์กรและรำยย่อยในด้ำนกำรเลือกซื้ อสินค้ำและบริกำรเหล่ำนี้ จึง
ก่อให้เกิดกระแสควำมต้องกำรในกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรที่พกพำได้สะดวก (Mobility) ควบรวมกับ
กระแสกำรนำเอำเทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคมำปรับใช้ภำยในองค์กร (IT Consumerization) อย่ำงไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยกำรเติบโตและกำรใช้งำนทำงด้ำนไอซีที จะมำจำกแรงขับเคลื่อนหลักทั้ง 4 ประกำร ได้แก่
Cloud Computing, Mobility, Social Business และ Big Data เห็ น ได้ จ ำกกำรส ำรวจพฤติ ก รรมของผู้ ใ ช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2559 โดย ETDA พบว่ำ ผู้ใช้กว่ำ 85% เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตผ่ำน smart phone
และกิ จ กรรม 5 อั น ดั บ แรกของกำรใช้ อิ น เทอร์ เน็ ต อั น ดั บ 1 Social Network 96.1% อั น ดั บ 2 Youtube
88.1% และอันดับ 3 Search 7% ขณะที่กำรใช้งำนเพื่อกำรซื้อขำย Shopping มีสัดส่วนอยู่ที่ 59% และใช้
เพื่อขำยของออนไลน์ 33.8%
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต
จำกนโยบำยเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล ของรั ฐ บำลเพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยเติ บ โตอย่ ำ งยั่ ง ยื น
(Thailand 4.0) ทำให้บริกำรด้ำนไอทีซี ของประเทศมีโอกำสเติบโตมำกขึ้น ทั้งด้ำน Hard Infrastructure และ
Soft Infrastructure รวมไปถึ ง บริ ก ำรด้ ำ นไอที ซี ต่ ำ งๆ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก ของบริ ษั ท เช่ น Cloud
Solutions, Internet Access และ Co-Location ล้วนเป็นส่วนส ำคั ญที่ จะช่ วยให้ องค์ กรต่ ำงๆท ำธุ รกิ จในยุ ค
เศรษฐกิจดิจิทัล
บริษัทให้บริกำร Cloud Solutions มำเป็นเวลำ 5 ปี โดยผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน Security ISO/IEC
27001 และมำตรฐำนบริกำร ISO/IEC 20000 โดยมีองค์กรทั้งขนำดใหญ่ และกลำงให้ควำมไว้วำงใจใช้
บริกำรหลำยแห่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บริษัทยังเปิดโอกำสให้องค์กรที่ต้องกำรใช้
บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำนเพื่อกำรเรียนรู้และตัดสินใจด้วย
บริกำร Internet Access และกำรให้บริกำรเฉพำะกำรเชื่อมต่อ Network เป็นบริกำรที่มีกำรแข่งขัน
สูงมำก มีคู่แข่งมำกรำย ตั้งแต่รำยใหญ่ กลำง เล็ก ผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำยกำรสื่อสำร (Network Provider)
จะมี ค วำมได้ เ ปรี ย บในกำรแข่ ง ขั น สู ง กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท คื อ เสนอบริ ก ำร access เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
IT transformation solution ของลูกค้ำ
กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยบริษัทที่วำงไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้
 บริหำรตลำด
 มุ่งเน้นบริกำร
 บริหำรต้นทุน
จานวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขัน
ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัทมี ผู้ให้ บริกำรที่ไ ด้รับอนุญำตประกอบกิจ กำรอินเทอร์เน็ตจำก
กสทช. เช่นเดียวกับบริษัท เป็นจำนวน 103 รำย (ข้อมูลจำก รำยชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญำตอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1
จำกสำนักงำนกสทช.)
บริษัทจัดว่ำเป็นบริษัทขนำดกลำงในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภำพเพียงพอที่จะแข่ง ขันกับ
คู่แข่งขันได้
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็น ส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้
ตำมกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจำกบริษัทจะต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทั้งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลกระทบ
กับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นตั้งแต่ปี
2550 เพื่ อ บริ ห ำรจั ด กำรควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ ซึ่ ง อำจจะมี ผ ลกระทบต่ อ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องดำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมี กระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ โดยกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงภำยในและภำยนอก ทั้งที่
เป็นควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะกิจกำร กำหนดมำตรกำรป้องกันและติดตำมอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management)
นโยบำยที่กำหนดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและ
ประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของควำมเสี่ยง ดังนี้
3.1

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
บริษัทดำเนินธุ รกิจ ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีแบบครบวงจร (ICT Infrastructure as a
Service Provider) พัฒนำนวัตกรรม สินค้ำ บริกำรและแอพลิเคชั่นส์ต่ำงๆ รวมถึงให้คำปรึกษำ ออกแบบ
ติดตั้งระบบโครงข่ำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่อง
โดยเน้นกำรให้บริกำร Cloud Services สำหรับลูกค้ำองค์กรที่ต้องกำรบริกำรที่มีเสถียรภำพ ได้มำตรฐำน
รวดเร็ว ยืดหยุ่นในรำคำเหมำะสม โดยตลำดของผู้ให้บริกำร Cloud Services มีทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google ซึ่งจะมีควำมได้เปรียบด้ำน
ขนำด และเทคโนโลยี ทำให้สำมำรถให้บริกำรได้ในรำคำที่ต่ำกว่ำ รวดเร็วกว่ำ
อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรให้บริกำร Cloud Services นั้น ลูกค้ำจะต้องปรับเปลี่ยนจำกระบบเดิม
ของลูกค้ำมำใช้บริกำร Cloud จำเป็นต้องอำศัยกำรให้คำปรึกษำ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่น ช่วยวำงแผน
และพัฒนำร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับลูกค้ำ รวมทั้ง บริกำร Cloud Services ของบริษัทได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 และจัดเก็บข้อมูล
อยู่ภำยในประเทศ ทำให้บริษัทเชื่อว่ำ บริกำร Cloud Services นี้ยังสำมำรถจะแข่งขันกับผู้ให้บริกำรจำก
ต่ำงประเทศได้
เพื่อให้บริกำร Cloud services ของบริษัทมีเสถียรภำพสูงขึ้น บริษัทได้ลงทุนสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำร
ข้อมูลไอเน็ตแห่งที่ 3 (INET-IDC3) ขึ้นเพื่อติดตั้งระบบ Cloud เพื่อให้ระบบทั้งสำมแห่งทำงำนทดแทนกันได้
อย่ำงสมบูรณ์ รองรับมำตรฐำนกำรให้บริกำรสูงสุดถึง 99.999%
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3.2

ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน (Opeations Risk)
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำร Cloud Solutions และ Infrastructure as a Service เสถียรภำพของบริกำรจะ
ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจให้ลูกค้ำในกำรนำระบบงำนมำทำงำนบนระบบ Cloud Solutions ได้อย่ำงปลอดภัย มี
เสถียรภำพและมี ควำมต่อเนื่อง บริษัทได้ออกแบบระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมให้มี โครงข่ำยหลัก และ
โครงข่ำยส ำรองในจุ ด หลั ก ของโครงข่ ำยที่สำคัญ มี ระบบ Network Monitoring ที่มี ประสิทธิ ภ ำพในกำร
บริหำรจัดกำรโครงข่ำยและกำรแจ้งเตือนหำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัยขึ้น ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยและนำเทคโนโลยี Software-Defined Network (SDN) มำใช้จัดกำรเครือข่ำยทั้งหมดด้วยซอฟต์แวร์
เพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกควำมผิ ดพลำด ควำมซ้ ำซ้ อนในกำรปฏิบัติง ำน รวมทั้ง ทำให้ระบบเป็นอัต โนมั ติ
นอกจำกนี้บริษัทได้จัดตั้ง Security Operation Center (SOC) เพื่อเฝ้ำระวังกำรโจมตีทำงเครือข่ำยสำหรับ
ระบบของบริษัทและลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพื่อกำรตรวจสอบสภำพของระบบและแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที
3.3

ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)
บริษัทมีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคม ซึ่งในปัจจุบันกำรประกอบกิจ กำรโทรคมนำคมอยู่
ภำยใต้กำรกำกับดูแลขององค์กรอิสระที่ทำหน้ำที่กำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม คือ คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) ซึ่งกำรออกนโยบำยหรือมี กำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ โดย กสทช. อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญต่อกิจกำรโทรคมนำคม เช่น
นโยบำยด้ำนกำรแข่งขันเสรี นโยบำยด้ำนค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร และนโยบำยคุ้มครองผู้ใช้บริกำร
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญกับกำรศึกษำข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดก่อนกำรตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึง กำรติดตำมสถำนกำรณ์ ควำมเคลื่อนไหวในประเด็นต่ำงๆ เหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ
เพื่อให้ส ำมำรถกำหนดแผนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้ อย่ำงเหมำะสมหำกมี กำรเปลี่ยนแปลงในข้ อ
กฎหมำยหรือนโยบำยของรัฐ
3.4

ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทบำงส่วนเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินทั้ง
เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว จึงทำให้ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงิน
ของบริ ษั ท อย่ ำ งไรก็ ต ำม เงิ น กู้ ยื ม ส่ ว นใหญ่ ข องบริ ษั ท เป็ น เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น ท ำให้ อั ต รำดอกเบี้ ย จะ
เปลี่ยนแปลงตำมภำวะตลำดเงิน จึงเกิดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงต่ำ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ
ยำว บริษัทได้รับอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวสำหรับลูกค้ำชั้นดี (MLR) โดยหักส่วนต่ำงที่ตกลงไว้
ล่วงหน้ำ และเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ลอยตัว นอกจำกนี้บริษัทได้ทำกำรติดตำมสถำนกำรณ์อัตรำดอกเบี้ยอย่ำง
ใกล้ชิด ดังนั้นหำกมีสัญญำณของควำมผันผวนเกิดขึ้น บริษัท สำมำรถใช้เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินต่ำงๆ เพื่อจำกัดควำมเสี่ยงดังกล่ำว
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ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจที่
แข่งขันกันเอง
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที
จำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ซึ่งแต่ละบริษัทดังกล่ำวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน และ
เรียกชำระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่งตัวแทนเป็นกรรมกำรและเป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกผันบริษัท ซึ่ง กสท และทีโอที ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเชิงพำณิชย์แก่บุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม
บริษัทได้ดำเนินกำรป้องกันโดยกำหนดแนวทำงกำรกำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct) เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมลับและข้อมูลภำยในบริษัท และกำรกำหนดให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่
มีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมรับทรำบข้อกำหนดตำม
ระเบียบดังกล่ำวแล้ว ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำนได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้ นทรำบ
ถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ำรับตำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด นอกจำกนี้
บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในกำรให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน
เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนนี้อีกทำงหนึ่ง

ส่วนที่ 1 หน้ำ 14

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

2.

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่สาคัญ
4.1.1 ลักษณะสาคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
ลักษณะสาคัญของทรัพย์สนิ
อุปกรณ์เครือข่ำย
คอมพิวเตอร์

มูลค่าทรัพย์สนิ * (ล้านบาท)

ลักษณะกรรมสิทธิ์

397

บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์

8

บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์

หมำยเหตุ : *รำคำทุน

4.1.2 รายชื่อโดเมน
รายชื่อโดเมน
(Domain Name)

หน่วยงำนที่รับจดชื่อโดเมน

วันที่จดชื่อโดเมน

วันที่หมดอำยุ

INET – TH.COM

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

6 มิถุนำยน 2540

5 มิถุนำยน 2569

INET – TH.NET

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

14 มกรำคม 2538

13 มกรำคม 2569

THAI.COM

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

25 พฤษภำคม 2538

24 พฤษภำคม 2569

THAI.NET

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

22 เมษำยน 2538

23 เมษำยน 2569

INET.CO.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

17 มกรำคม 2543

16 มกรำคม 2569

INET.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2544

1 พฤษภำคม 2569

INET – TH.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2544

1 พฤษภำคม 2569

INTER.NET.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

17 มกรำคม 2543

16 มกรำคม 2569

INTERNETTHAILAND.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2545

1 พฤษภำคม 2569

INTERNET-THAILAND.IN.TH

บริษัท ดอทอะไร จำกัด

2 พฤษภำคม 2545

1 พฤษภำคม 2569

หมำยเหตุ : กรณีท่ีช่ือโดเมนใดหมดอำยุลง บริษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม

ส่วนที่ 1 หน้ำ 15

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

4.1.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ
รูปแบบเครื่องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

ชื่อเจ้าของ

ประเภทสินค้า/บริการ

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

เครื่องแปลงสัญญำณ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (โมเด็ม)
กำรหักบัญชีกำรใช้บริกำรหรือกำรซื้อ
สินค้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต กำรรับ
ชำระเงิน

เครื่องหมำยบริกำร

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

เครื่องหมำยบริกำร

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

เครื่องหมำยบริกำร

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

กำรบริกำรประสำนกำรรับและส่ง
บ27957/ไทย
สินค้ำบริกำรจองที่นั่งเพื่อกำรเดินทำง,
กำรบริกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ,
กำรบริกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยว, กำรบริกำรคำนวณค่ำ
ระวำงกำรขนส่งสินค้ำ
กำรจัดกำรดำเนินกำรประชุมทำง
บ27958/ไทย
วิชำกำร, กำรจัดกำรและดำเนินกำร
ประชุม, กำรจัดกำรและดำเนินกำร
สัมมนำ, กำรจัดกำรและดำเนินกำร
อภิปรำย, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
บันเทิง, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
ศึกษำ, กำรจัดพิมพ์หนังสือ
(สำนักพิมพ์), กำรผลิตเทปภำพยนตร์
วีดีโอ
บริกำรโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
บ51920/ไทย

เครื่องหมำยกำรค้ำ
เครื่องหมำยบริกำร

เครื่องหมำยบริกำร

บริกำรด้ำนเครือข่ำยข้อมูล
(อินเตอร์เน็ต) ให้บริกำรด้ำนกำร
สื่อสำรแบบอินเตอร์แอคทีฟมีเดียที่ใช้
กำรตอบโต้อย่ำงรวดเร็วระหว่ำง

ส่วนที่ 1 หน้ำ 16

ค356527/ไทย
บ27956/ไทย

บ51921/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง

22 กรกฎำคม 2553 –
21 กรกฎำคม 2563
18 มีนำคม 2548 –
17 มีนำคม 2558
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน
18 มีนำคม 2548 –
17 มีนำคม 2558
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน
18 มีนำคม 2548 –
17 มีนำคม 2558
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำต่ออำยุ
จำกนำยทะเบียน

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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
รูปแบบเครื่องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เครื่องหมำยบริกำร

เครื่องหมำยบริกำร
เครื่องหมำยบริกำร

ชื่อเจ้าของ

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย
บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

ประเภทสินค้า/บริการ
ผู้ใช้งำนกับตัวคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ
Real Time System
บริกำรข้อมูลธุรกิจบันเทิง
บัตรบรรจุหมำยเลขและตัวอักษรเพื่อ
ใช้บริกำรที่เกีย่ วกับอินเทอร์เน็ต

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

บ51922/ไทย
ค43114/ไทย

กำรหักบัญชีกำรใช้บริกำรหรือกำรซื้อ บ14245/ไทย
สินค้ำผ่ำนอินเทอร์เน็ต
กำรจัดซื้อและขำยสิ่งพิมพ์ผ่ำน
บ48918/ไทย
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
แต่งกำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อ
และขำยพืชและดอกไม้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยของชำร่วยและของ
ที่ระลึกผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อ
และขำยอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
และอุปกรณ์รอบข้ำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
เขียนและเครื่องใช้สำนักงำนผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยงำน
ศิลปะและสินค้ำหัตถกรรมผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำย
อุปกรณ์และสื่อบันทึก ภำพ เสียง และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยอัญมณีและ
เครื่องประดับผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยยำรักษำโรคผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำย
เครื่องสำอำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
ส่วนที่ 1 หน้ำ 17

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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
รูปแบบเครื่องหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง

เครื่องหมำยบริกำร

ชื่อเจ้าของ

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

ประเภทสินค้า/บริการ
กำรจัดซื้อและขำยเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน,ผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อ
และขำยอำหำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยอุปกรณ์กีฬำและ
เครื่องสันทนำกำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยผลิตภัณฑ์สำหรับ
แม่และเด็กผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยอุปกรณ์ก่อสร้ำง
บ้ำนและที่อย่อำศัยผ่ำนอินเทอร์เน็ต,
กำรจัดซื้อและขำยเครื่องดนตรีผ่ำน
อินเทอร์เน็ต
บริกำรรับจองชื่อ Domain Name

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
เลขทะเบียน/
ประเทศที่
จดทะเบียน

บ15072/ไทย

ระยะเวลาคุ้มครอง

20 กันยำยน 2553 –
19 กันยำยน 2563

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต สำหรับลูกค้ำขนำด
กลำงและเล็ก รวมทั้งบริกำรอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้ำดำรงตำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทย่อย
4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อประกอบธุรกิจด้ำนอีโลจิสติกส์ จัดทำและพัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทน
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทร่วม
4.3

ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคา
ทรัพย์สินใหม่
ไม่มี

ส่วนที่ 1 หน้ำ 18

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

5.

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ข้อพิพาททางกฎหมาย

ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็น
คดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญและเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบ
ธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้
ข้อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จากัด
คดีนี้บริษัท โลตัสทีวี จำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็น
จำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2550 ให้รับผิดฐำนละเมิด, เปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำ, เรียก
คืนทรัพย์, เรียกค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย โดยคดีนี้ ศำลมีคำพิพำกษำเมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2553
โดยสรุ ป ใจควำมในประเด็ น สำระส ำคั ญ ตำมค ำพิพ ำกษำได้ ว่ ำ บริษั ท อิ น เทอร์ เ น็ ต ประเทศไทย จ ำกั ด
(มหำชน) จำเลย มิได้กระทำละเมิดหรือเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำในสัญญำร่วมให้บริกำรอันเป็ นกำร
กระทำให้บริษัท โลตัสทีวี จำกัด โจทก์ ได้รับควำมเสียหำยตำมคำฟ้องแต่ประกำรใด
โจทก์ (บริษัท โลตัสทีวี จำกัด) ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพำกษำ และปัจจุบันศำลอุทธรณ์ได้มีคำพิพำกษำ
ยืนตำมคำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ เนื่องจำกโจทก์ได้ยื่น
คำร้องขออนุญำตฎีกำคำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ และศำลฎีกำได้อนุญำตให้โจทก์ยื่นฎีกำคำพิพำกษำของศำล
อุทธรณ์ ภำยในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฎีกำภำยในเวลำที่ศำลกำหนด ปัจจุบันศำลแพ่งได้มี
หมำยนัดฟังคำพิพำกษำศำลฎีกำ ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560
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6.1

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำนักงำนใหญ่

ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
Home page
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้ว
ชนิดของหุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จากัด (มหาชน)
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
ผู้ให้บริกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรครบวงจร
0107544000094
0-2257-7000
0-2257-1379
http://www.inet.co.th
512,541,598 บำท
500,041,575 บำท
500,041,575 หุน้
หุ้นสำมัญ
หุ้นละ 1 บำท
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ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์
ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสำร 0-2257-7222
2. บจก. ไทย ดอท คอม
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสำร 0-2257-7222
3. บจก. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสำร 0-2257-7222
4. บจก. ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง
กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสำร 0-2257-7222
5. บมจ. เน็ตเบย์
719/8-9 ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2612-3529
โทรสำร 0-2612-3051

ให้บริกำรกิจกำร
โทรคมนำคม และ
ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง

100,000,000

ทุนจด
ทะเบียน
ชาระแล้ว
(บาท)
95,000,000

ให้บริกำรจัดทำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์

20,000,000

ให้บริกำรออกแบบ
ติดตั้ง งำนระบบ ให้
คำปรึกษำและ
ให้บริกำรหลังกำร
ขำยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

ทุนจด
ทะเบียน
(บาท)

จานวนหุ้นสามัญที่ สัดส่วนการถือหุ้น
จาหน่ายได้แล้ว (หุ้น)
(ร้อยละ)
10,000,000

99.99

5,000,000

2,000,000

99.97
(ถือหุ้นโดย
บจก. แมนดำลำ
คอมมูนิเคชั่น
49.99

1,000,000

1,000,000

10,000

49.99
(ถือหุ้นโดย
บมจ. อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย)

ให้บริกำรจัดทำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์

100,000

100,000

10,000

18.00
(ถือหุ้นโดย
บจก. ไทย ดอท
คอม)

อีโลจิสติกส์ จัดทำ
และพัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษำให้
คำแนะนำด้ำน
โทรคมนำคมและกำร
สื่อสำร

200,000,000

160,000,000

160,000,000

15.30
(ถือหุ้นโดบ บมจ.
อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย
จำกัด)
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บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

6.2

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200
โทรสำร 0-2359-1259
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
อำคำรว่องวำนิช 100/72 ชั้น 22 อำคำรเลขที่ 100/2 ถนนพระรำม 9
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสำร 0-2645-0110
นำยเสถียร วงศ์สนันท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3495
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3500
นำยวิชัย รุจิตำนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 4054
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 5946
นำยยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพำน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 9445
บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล
คอนซัลแตนท์ซี จากัด
อำคำร เดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 อำคำร บี
เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
โทรศัพท์ 0-2168-1222
โทรสำร 0-2168-1212

ข้อมูลสาคัญอื่น
ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทสำมำรถดูได้จำก http://www.inet.co.th

ส่วนที่ 1 หน้ำ 22

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ส่วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7.

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1

หลักทรัพย์ของบริษัท
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2559 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย น 512,541,598 บำท ประกอบด้ ว ยหุ้ น สำมั ญ
จำนวน 512,541,598 หุน้ มูลค่ำหุ้นที่ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,041,575 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่ำ
หุน้ ทีต่ รำไว้ หุน้ ละ 1 บำท
7.2

ผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)
ณ วันที่ 30 ธั นวำคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด มี หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพ ย์อ้ำงอิง
ส ำหรับกำรออกใบแสดงสิ ทธิ ในผลประโยชน์ ที่เ กิด จำกหลัก ทรัพ ย์ อ้ำงอิง ไทย (Non-Voting Depository
Receipt : NVDR) จ ำนวน 13,554,932 หุ้ น หรื อ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.71 ของหุ้ น ช ำระแล้ ว โดยผู้ ล งทุ น ที่ ถื อ
NVDR สำมำรถรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท ำงกำรเงิ น (Financial Benefit) ได้ เ สมื อ นลงทุ น ในหุ้ น ของบริ ษั ท
จดทะเบียนทุกประกำรไม่ว่ำจะเป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำ
มติเกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์อ้ำงอิงจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่ ำ งไรก็ ต ำม ถึ ง แม้ ว่ ำ วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของ NVDR คื อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรลงทุ น ของผู้ ล งทุ น ชำว
ต่ำงประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สำมำรถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จานวน 10 รายแรก
รำยชื่ อผู้ ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุ ดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธั นวำคม 2559
ปรำกฏดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

จานวนหุ้น

1
2
3
4
5
6

สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน)
นำยสำธิต วิทยำกร โดย บลจ.เดนำลี เพรสทีจ จำกัด
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค

85,000,000
80,000,000
80,000,000
27,799,672
13,554,932
7,600,000
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สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)
17.00
16.00
16.00
5.56
2.71
1.52

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ลาดับที่
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

จานวนหุ้น

นำงสำวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
โดย บลจ.เดนำลี เพรสทีจ จำกัด
นำงพัชรำ นิธิวำสิน
นำยเจริญ ศศิลักษณำนุกุล
นำยพงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

6,960,728

1.39

6,540,000
4,201,100
4,000,000

1.30
0.84
0.80

ที่มำ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559

7.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภำษี
หำกไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจและโครงกำรดำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนปกติของบริษัท
ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลประจำปี 2559 ได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่
27 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุน้ ประจำปี 2560 ของบริษัทต่อไป
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
จ่ำยเงินปันผลประจำปี อัตรำหุ้นละ (บำท)
คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้ำนบำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)

ปี 2559
0.0789
39.45
50

ปี 2558
0.015
3.75
34.22

ปี 2557
-

หมำยเหตุ :
แม้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบกำรเป็นกำไร แต่บริษัทยังคงขำดทุนสะสม จึงไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ตำมกฎหมำย
และข้อบังคับของบริษัท
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8.

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุด ย่อย 6 ชุด
ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแท น
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง คณะกรรมกำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติง ำนของกรรมกำรผู้จั ดกำร และ
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
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10.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท มีจำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล1
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร /
รองประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร
3. ดร.กำธร ไวทยกุล2
กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร
4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์3
กรรมกำร
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมกำร
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมกำรอิสระ /
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน /
กรรมกำรตรวจสอบ
9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
/ กรรมกำรตรวจสอบ
10. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน
11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ4์
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำร
12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน5
กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
/ กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
หมำยเหตุ :
1
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับกำรแต่งตัง้ เป็นประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ.
2559 เป็นต้นไป
2
ดร.กำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน ของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 28
เมษำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
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ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
นำงสำวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์ ได้รับกำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป
5
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ได้รับกำรแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม พ.ศ. 2559
เป็นต้นไป
3
4

จำนวนกรรมกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ มีกรรมกำรจำนวนไม่น้อยกว่ำ
11 ท่ำน และไม่เกิน 15 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย ที่มีคุณ สมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่ง พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ ตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่ทุกประกำร
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมกำรผู้ มี อำนำจลงนำมผู กพัน บริ ษั ท ประกอบด้ว ย "นำยไพรัช ธั ช ยพงษ์ หรือ นำยทวี ศั ก ดิ์
กออนันตกูล คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยกำธร ไวทยกุล นำยอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ นำงสำว
ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษัท หรือ
นำยกำธร ไวทยกุล หรือ นำยอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวธัน วดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ
นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรำสำคัญของบริษัท"
ขอบเขต อานาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีอำนำจหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและ
มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
1. กำหนดทิศทำงธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนกำรลงทุน และจัดหำเงินลงทุน
4. ควบคุมกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดกำร และบริหำรงำนของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตำมแนวทำงของข้อบังคับของบริษัท และ
ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน
คณะกรรมกำรได้
7. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ
บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดชอบใน
ห้ำงหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ
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อย่ ำงเดี ยวกั นและเป็ นกำรแข่ งขั น กั บกิ จกำรของบริ ษั ทไม่ ว่ ำจะท ำเพื่ อประโยชน์ ส่ วนตนหรื อ
ประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมกำรต้องแจ้ งให้บริษัททรำบโดยไม่ ชั กช้ ำ หำกมี ส่วนได้เสียไม่ ว่ำโดยตรงหรื อโดยอ้ อมใน
สัญญำบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ดาเนินการ
1. เรื่องที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎ
ระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน
3. กำรซื้อขำยสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องกำรได้มำหรือ
จำหน่ำยไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรทบทวนขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรกำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy)
8.2

คณะกรรมการบริหาร
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อทำหน้ำที่วำงนโยบำยหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร
กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรมีจำนวน 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธำนกรรมกำรบริหำร
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองประธำนกรรมกำรบริหำร
3. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมกำรบริหำร
4. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
1. ก ำหนดกลยุ ท ธ์ ท ำงธุ ร กิ จ นโยบำย แผนธุ ร กิ จ และงบประมำณของบริ ษั ท เพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. บริหำรกำรดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้
3. กำกับและติดตำมผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจำทุก
เดือนที่มีกำรประชุม
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4. แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเกี่ยวกั บกำรลงทุน จัดซื้อ จัดจ้ำง และจำหน่ำยทรัพ ย์สิน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุ คคล กำรเงินและกำรบริหำร กำรบริหำรงำนทั่ วไป และรำยกำรอื่นใดที่
เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภำยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำท
6. พิจ ำรณำและให้ควำมเห็นต่ อเรื่ องที่ ต้ องผ่ำ นกำรอนุมั ติจ ำกคณะกรรมกำรบริษั ท ยกเว้ นใน
กิ จ กรรมใดๆ ซึ่ ง คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ม อบหมำยให้ ค ณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยชุ ด อื่ น เป็ น
ผู้ดำเนินกำรไว้แล้ว
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีกำหนดวำระในกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับกำร
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท
8.3

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อทำหน้ำที่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรและเพิ่มมูลค่ำ ให้
องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่ นและควำมน่ำเชื่ อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น
ปรับปรุงหน้ำที่และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำรระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัท สำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 1 ท่ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน และมีควำมรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุ
ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมกำรตรวจสอบ
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมกำรตรวจสอบ
4. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมกำรตรวจสอบ
หมำยเหตุ :
1
ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษัท

อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำน
กับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ
ประจำปี
2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
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เห็นชอบในกำรพิจ ำรณำแต่ง ตั้ง โยกย้ำย เลิกจ้ ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน
สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำม
น่ำเชื่ อถือ ควำมเพียงพอของทรัพ ยำกร คุณภำพและปริม ำณงำนตรวจสอบของสำนั ก งำน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ทำกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุม ด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
พิ จ ำรณำสอบทำนกำรเปิ ด เผยรำยกำรเกี่ ย วโยงหรื อ ร ำยกำรที่ อ ำจมี ค วำมขั ด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ให้เ ป็นไปตำมกฎหมำยและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพ ย์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
จัดทำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
เสนอเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในรำยงำนประจ ำปี ข องบริ ษั ท ซึ่ ง รำยงำนดั ง กล่ ำ วลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และประกอบด้วยสำระสำคัญอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท
(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลั กทรัพ ย์ และตลำดหลัก ทรั พ ย์
ข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(6) จำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร
ตรวจสอบแต่ละท่ำน
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่
ตำมกฎบัตร
(8) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอื่นใดเมื่อ
เห็นว่ำจำเป็น ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท
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8. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม และนำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติ
9. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
8.4

คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้ำ
ดำรงตำแหน่ง คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุ ดอื่นๆ ช่ วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุม
ภำยในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุด
อื่นๆ และกรรมกำรผู้จัดกำร
ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน มี จ ำนวน 3 ท่ ำ น
ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. เสนอแนวทำง วิ ธี ก ำร และหลั ก เกณฑ์ ก ำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และ
คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมกำรผู้จัดกำร ที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
2. เสนอนโยบำยกำรพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนของคณะจั ด กำร (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกับผลกำรดำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะจัดกำร เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
3. พิจำรณำสรรหำผู้จะมำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ ำ ตอบแทน หรื อ กรรมกำรอื่ น ใดที่ ค ณะกรรมกำรบริษั ท เห็ น สมควรให้มี
คณะกรรมกำรนั้นๆ ขึน้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ
4. กำหนดวิธี กำรและหลั กเกณฑ์ กำรสรรหำผู้ ม ำดำรงต ำแหน่ง ตำมข้ อ 3 และ/หรือวิธี กำร และ
หลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
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8.5

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อทำหน้ำที่กำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้ข้อเสนอแนะ
แก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภำยใน
และภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบริ ษัท
เพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท
2. ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง
3. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้และประเมินควำมเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง
5. รำยงำนต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อทรำบเป็นประจำ
ในกรณี ที่มี เรื่องซึ่ งกระทบต่อบริษัทอย่ำงมี นัยสำคัญ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
พิจำรณำโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสำรและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่สำคัญ
7. พิจำรณำแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำงำนสอดประสำนกับ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม
9. ดำเนินกำรอื่นใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
8.6

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อทำหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ทุก 6 เดือน
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ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2559 คณะกรรมกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของกรรมกำรผู้ จั ด กำร
มีจำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
2. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
3. ดร.กำธร ไวทยกุล
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแล้ว
ให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ
3. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน
4. แจ้งผลกำรประเมินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ
8.7

คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มี
มติแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจ กำร เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ
นโยบำยต่ ำ งๆ ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ กั บ บริ ษั ท รวมทั้ ง ช่ ว ยสร้ ำ งคุ ณ ค่ ำ ให้ กิ จ กำรอย่ ำ งยั่ ง ยื น แสดงถึ ง ควำม
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร มีจำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
1. จั ดทำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรกำกับดูแลกิจ กำร รวมทั้ง นโยบำยอื่นใดที่เกี่ยวข้อ ง
ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนกำกับดูแล อันได้แก่
ตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ หน่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี ต ำม
มำตรฐำนสำกลเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
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2. กำกับดูแล สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยกำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนได้รับรู้
และจัดทำคู่มือเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร
3. พิจำรณำทบทวน และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร นโยบำยอื่นใด
ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจตำมควำมจำเป็น
และเหมำะสม เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ต ำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และธุรกิจของบริษัท
4. จัดทำรำยงำนประจำปีว่ำด้วยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับฟัง
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ
5. แต่งตั้งคณะทำงำนหรือจ้ำงที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ เมื่อมีควำมจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
6. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย
8.8

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ
คณะกรรมกำรที่ เ ป็ น อิ ส ระมี ห น้ ำ ที่ ดู แ ลไม่ ใ ห้ เ กิ ด ควำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ ร ะหว่ ำ งบริ ษั ท
จดทะเบียนกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน
และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
กรรมกำรอิสระ
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมกำรอิสระ
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมกำรอิสระ
4. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมกำรอิสระ
8.9

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2559
คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรกำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปีและมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจำเป็น โดยมีกำรกำหนดวำระชัดเจนไว้ล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำนเป็น
ประจำ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวำระกำร
ประชุมโดยพิจำรณำให้มั่นใจว่ำเรื่องที่สำคัญจะได้นำเข้ำสู่วำระกำรประชุม นอกจำกนี้ กรรมกำรแต่ละท่ำนมี
ควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อม
ส่วนที่ 2 หน้ำ 34

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่ วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จัดให้มี
กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
ประธำนกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ มีดังนี้
รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

การประชุม การประชุม การประชุม การประชุม
คณะกรรม
คณะกรรม
คณะกรรม
คณะกรรม
การบริษัท
การบริหาร การตรวจสอบ การสรรหา
(รวม 10 ครั้ง) (รวม 10 ครั้ง) (รวม 11 ครั้ง) และกาหนด
ค่าตอบแทน
(รวม 5 ครั้ง)

การประชุม
คณะกรรม
การบริหาร
ความเสี่ยง
(รวม 4 ครั้ง)

การประชุม การประชุม การประชุม
คณะกรรม
คณะกรรม ร่วมระหว่าง
การระเมิน
การกากับ
คณะกรรม
ผลการ
ดูแลกิจการ การตรวจสอบ
ปฏิบัติงาน (รวม 2 ครั้ง) และคณะ
ของกรรมการ
กรรม
ผู้จัดการ
การบริหาร
(รวม 2 ครั้ง)
ความเสี่ยง
(รวม 2 ครั้ง)

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

10/10

10/10

-

-

-

-

-

-

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

8/10

9/10

-

-

3/4

2/2

2/2

2/2

3. ดร.กำธร ไวทยกุล 1

10/10

-

-

-

-

1/2

-

-

4/5

-

-

-

-

-

-

-

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

10/10

-

-

-

-

2/2

-

-

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

8/10

-

-

-

-

-

-

-

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย

10/10

-

10/11

-

-

-

-

2/2

8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์

10/10

-

11/11

5/5

-

-

-

1/2

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ

7/10

-

8/11

-

4/4

-

-

2/2

10. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร

9/10

9/10

-

5/5

-

-

-

-

11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

9/10

-

11/11

4/5

-

-

2/2

2/2

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

10/10

10/10

-

-

4/4

-

2/2

2/2

4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ 2

หมำยเหตุ :
1
ดร.กำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหำคม
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
2
ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้ แต่วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
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8.10 กรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุ ม คณะกรรมกำรบริษัท ครั้ง ที่ 3/2556 เมื่ อวันที่ 19 มี นำคม 2556 มี ม ติแต่ง ตั้ง นำงมรกต
กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2556
อานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14
กันยำยน 2544 ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติมอบอำนำจให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรทำ
หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและกระทำกำรแทนในนำมของบริษัท เช่น กำรทำนิติ
กรรม สัญญำ ข้อตกลง เอกสำร และหลักฐำนใดๆ ที่บริษัททำกับ บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ กำรออกระเบียบ
ประกำศ หรือคำสั่งใดๆ พร้อมทั้งมีกำรกำหนดวงเงินสำหรับกำรจัดหำวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ กำรมอบอำนำจดังกล่ำวจะ
ไม่เป็นกำรมอบอำนำจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำร ซึ่งผู้รับมอบอำนำจหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอำนำจควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท
8.11 ผู้บริหารบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 ผู้บริหำรบริษัท มีจำนวน 7 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรผู้จัดกำร
2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
รองกรรมกำรผู้จัดกำร
3. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
4. นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
5. นำยปิยเรศ แซ่หลี
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
6. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
7. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ
ผู้อำนวยกำรอำวุโส
8.12 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่
7 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท เพื่อทำหน้ำที่จัดกำรประชุ มคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
จัดทำรำยงำนกำรประชุ มคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจำปี ตลอดจนจั ดเก็บ
เอกสำรตำมที่กฎหมำยกำหนด และดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษัทได้ในเอกสำรแนบ 1
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8.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร
ชุดย่อยสำหรับปี 2559 จำกควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทและขนำดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้ องกับ
อุ ต สำหกรรมเดี ย วกั น รวมทั้ ง ให้ เ หมำะสมกั บ กำรขยำยตั ว ทำงธุ รกิ จ และผลกำรด ำเนิ น งำนของบริษัท
ตลอดจนภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยเสนอให้กำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 6.50 ล้ำนบำท และโบนัสกรรมกำรสำหรับปี 2558 จำนวน 1.25 ล้ำน
บำท แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยสำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุม และค่ำตอบแทนอื่น โดย
ค่ำตอบแทนในปี 2559 ได้มีมติอนุมัติโดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
คณะกรรมการชุดย่อย
ประธำนกรรมกำร
รองประธำนกรรมกำร
กรรมกำร

30,000 บำท / คน / เดือน
25,000 บำท / คน / เดือน
17,500 บำท / คน / เดือน
15,000 บำท / คน / เดือน
17,500 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม
15,000 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม
15,000 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้รับเป็นรำยบุคคลในปี 2559 มีดังนี้
รายชื่อกรรมการ

เบี้ยประชุม

ค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประชุมร่วม พิเศษและ
บาเหน็จ
บริษัท บริหาร ตรวจสอบ สรรหา
บริหาร ประเมิน กากับดูแล ระหว่าง
และ
ความเสี่ยง ผลการ
กิจการ กรรมการ
กาหนด
ปฏิบัติ
ตรวจสอบ
ค่าตอบ
งานของ
และ
แทน
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการ
บริหาร
ความเสี่ยง

รวม

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

360,000 175,000

-

-

-

-

-

-

256,839.62 791,839.62

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล

300,000 135,000

-

-

45,000

30,000

35,000

30,000

205,471.70 780,471.70

3. ดร.กำธร ไวทยกุล

300,000

-

-

-

-

15,000

-

-

170,314.47 485,314.47

4. ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์1

150,000

-

-

-

-

-

-

-

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

300,000

-

-

-

-

30,000

-

-

205,471.70 535,471.70

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์

300,000

-

-

-

-

-

-

-

205,471.70 505,471.70

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย 300,000

-

210,000

-

-

-

-

35,000

205,471.70 750,471.70

8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์

300,000

-

180,000

87,500

-

-

-

15,000

205,471.70 787,971.70

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ

300,000

-

180,000

-

70,000

-

-

35,000

205,471.70 790,471.70

10. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร

300,000 135,000

-

75,000

-

-

-

-

205,471.70 715,471.70

11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

300,000

180,000

60,000

30,000

30,000

205,471.70 805,471.70

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

300,000 150,000

-

-

60,000

-

30,000

30,000

205,471.70 775,471.70

-

150,000

13. ดร.มนต์ชัย หนูสง2

-

-

-

-

-

-

-

-

187,893.08 187,893.08

14. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร3

-

-

-

-

-

-

-

-

17,578.62

หมำยเหตุ :
1
ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ได้รับแต่งตัง้ เป็นกรรมกำรบริษัทมีผลตัง้ แต่วันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป
2
ดร.มนต์ชัย หนูสง ลำออกจำกกรรมกำรบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
3
นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร ลำออกจำกกรรมกำรบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ
ไม่มี
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร รวม 7 ท่ำน เท่ำกับ 20.9 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือน ค่ำประจำตำแหน่ง และโบนัส
ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร
ไม่มี
ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ พ นั ก งำนและผู้ บ ริ ห ำรเข้ ำ ร่ ว มกองทุ น ส ำรองเลี้ ย งชี พ เพื่ อ เป็ น สวั ส ดิ ก ำรและ
หลักประกันแก่พนักงำนและผู้บริหำรเมื่อออกจำกงำน ทุพพลภำพ ปลดเกษียน ตำย หรือลำออกจำกกองทุน
โดยสำมำรถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8.14 บุคลากร
จานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 475 คน แยกเป็นแต่ละสำยงำนหลัก ดังนี้
1. ฝ่ำยบริหำรระดับสูง
7 คน
2. สำยงำนธุรกิจ
115 คน
3. สำยงำนสนับสนุน
69 คน
4. สำยงำนวิศวกรรม
284 คน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 18 คน
และบริษัท ไทยดอทคอม จำกัด มีจำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 11 คน
ในปี 2559 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจำนวน 468 คน (ไม่รวมฝ่ำยบริหำรระดับสูง) เท่ำกับ 173.3
ล้ ำ นบำท โดยเป็ น ค่ ำ ตอบแทนในรู ป แบบเงิ น เดื อ น ค่ ำ ล่ ว งเวลำ เงิ น โบนั ส เงิ น ช่ ว ยเหลื อ พิ เ ศษ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะพนักงำนที่เริ่มงำนกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน
2550 เป็นต้นไป พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ ดังนี้
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อายุงาน
น้อยกว่ำ 3 ปี
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
3
3 หรือ 5
3 หรือ 5 หรือ 7

บริษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสะสมของพนักงำน ในกรณีพนักงำนพ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกกองทุน พนักงำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุกำรทำงำน ดังนี้
อายุงาน
น้อยกว่ำ 3 ปี
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป

อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่
กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ
0%
50%
100%

สวัสดิการพนักงาน
นอกจำกค่ ำ ตอบแทนในรู ป ของเงิ น เดื อ นและโบนั ส แล้ ว บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ผ ลประโยชน์ แ ละ
ผลตอบแทนให้กับพนักงำนในรูปแบบอื่นๆ อีกหลำยประกำร ดังนี้
1. เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิกำรเงินค่ำรักษำพยำบำล เพื่อ
ช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำน รวมทั้งจัดหำศูนย์ออกกำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ เพื่อให้เป็น
แหล่งสันทนำกำรในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสุขภำพของพนักงำนและผู้บริห ำร และจัดให้มีกำรตรวจ
สุขภำพประจำปี เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรดูแลตนเองให้มีสุขภำพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภำพที่ดี
ในระยะยำว
2. กำรจัดให้มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีที่อยู่อำศัยเป็นของ
ตนเองอย่ ำ งมั่ น คง อั น เป็ น กำรส่ ง เสริ ม ขวั ญและก ำลัง ใจในกำรทำงำนให้ กับ พนัก งำน และ
ก่อให้เกิดควำมภักดีต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยกับธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะขอสินเชื่อที่อยู่
อำศัยโดยได้รับอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสม และได้รั บควำมสะดวกเนื่องจำกสำมำรถช ำระคืน
สินเชื่อจำกยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. กำรจัดทำบันทึกข้อตกลงกำรให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่บริษัท เพื่อเสริมสร้ำง
สภำพคล่อง และเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้อันช่วยบรรเทำปัญหำทำงกำรเงิน
ของผู้กู้เมื่อยำมจำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภำพควำมเป็นอยู่ของพนักงำนดีขึ้น
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4. กำรจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวำระต่ำงๆ เช่น กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรสมรส
กำรมอบเงิ น สงเครำะห์ ฌ ำปนกิ จ ส ำหรั บ พนั ก งำน คู่ ส มรส บุ ต ร บิ ด ำ มำรดำ กำรมอบเงิ น
ช่วยเหลืออุปสมบท กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร
5. กำรจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินช่วยเหลือกำรขำดรำยได้ เนื่องจำกทุพพลภำพอัน
มิใช่เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวหำกประสบภัย
นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในทุกระดับ
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งกำร
พัฒนำศักยภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำน
กำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำง
ต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรดำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management)
ให้บุคลำกร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จ ำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนหลำกหลำยช่ องทำง
พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วใน
อนำคต
1) การฝึกอบรมภายในบริษัท
1.1) สาหรับพนักงานระดับบริหาร
บริษัทดำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรโดยจัดหลักสูตรกำรบริหำรระดับสูง เพื่อพัฒนำทักษะควำมเป็น
ผู้ นำควบคู่ไ ปกั บ กำรเพิ่ม องค์ ค วำมรู้ใ หม่ ๆ ในกำรเสริม สร้ำงควำมเชี่ ย วชำญในกำรบริห ำรจั ด กำรให้ มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้ง เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรปรับหรือเลื่อนตำแหน่งต่ำงๆ ในอนำคต ให้
สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสำยธุรกิจของบริษัทให้สำมำรถแข่งขันและ
พร้อมเป็นผู้นำในอุตสำหกรรมธุรกิจที่ดำเนินกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยทำงบริษัท ได้มีกำรจัดอบรม
เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร อำทิ หลักสูตร Finance for non Finance, หลักสูตร Strategic Planning
และกำรจัดทำ KPIs , หลักสูตร Succession Planning เป็นต้น
1.2) สาหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทดำเนินกำรพัฒนำพนักงำนระดับปฏิบัติกำร โดยจัดหลักสูตรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำม
หน้ำที่ สำยวิชำชีพและกลุ่มงำนที่มีควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมวิ ช ำชี พ และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ ำพกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมหน้ ำ ที่ ง ำน อำทิ หลั ก สู ต ร ITIL
Foundation Certificate Edition 2011, หลักสูตร Big Data, หลักสูตร MySQL for Administrator, หลักสูตร
Secrurity Service, หลักสูตร Cloud Streaming, หลักสูตร ISO/IEC 22301 : 2012 (Business Continuity
Management) เป็นต้น
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1.3) สาหรับพนักงานทุกคน
บริษัทดำเนินกำรพัฒนำพนักงำนทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถหลัก เพื่อให้
พนักงำนทุกคนของบริษัทปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์ กรและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด อำทิ กำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ , หลักสูตร INET Product&Service, หลักสูตรธุรกิจของ INET, หลักสูตร กำรสร้ำง
ควำมตระหนักเกี่ยวกับ BCP : นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติตำมมำตรฐำน ISO/IEC 22301 : 2012, หลักสูตร
กำรใช้โปรแกรมสำนักงำน, หลักสูตร CSA-STAR และกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร INET DNA เป็นต้น
2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท
นอกเหนือจำกกำรจัดฝึกอบรมภำยในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำรับ
กำรฝึกอบรมจำกสถำบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชำชีพเดียวกันอีก
เช่น






นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 9”
กำรวิเครำะห์ งบกระแสเงินสด
TCM Study and Benefit Servey 2016 Result Sharing
IR Professional Development Program
Strategic CFO







IIA Thailand Annual Conference
OpenStack
Course RH255 RedHat Enterprise Linux System Administrator II
กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสมัยใหม่ รุ่นที่ 57
Microsoft Windows Server 2012, Installing and Configuring Windows Server 2012,
Administering Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server
Services 2012

 โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน
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ในปี 2559 จ ำนวนชั่ ว โมงกำรฝึ ก อบรมพนั ก งำนของบริ ษั ท ทั้ ง จำกหลั ก สู ต รภำยในองค์ ก รและ
หลักสูตรภำยนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้
จานวนพนักงาน
475

จานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
ของพนักงานทั้งปี
10,780.50

จานวนชั่วโมงการฝึกอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี
22.70

นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัทยังคำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร
โดยส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core
Value โดยมีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้งภำยในเป็นหลักในกำรดำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสั ม พันธ์ และกำรมี ส่ วนร่วมของทุกส่วน เช่ น กิจ กรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุ ม และสัง สรรค์
ประจำปี เป็นต้น
ในปี 2559 อัตรำกำรลำของพนักงำนในบริษัท สรุปได้ดังนี้
จานวนพนักงาน
475

อัตราเฉลี่ยวันลากิจ
ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี
(วัน/คน)
6.01

อัตราเฉลี่ยการลาประเภท
อื่นต่อปี
(วัน/คน)
0.67

หมำยเหตุ : กำรลำประเภทอื่นได้แก่ ลำคลอด ลำอุปสมบท ลำทำหมัน ลำเพื่อรำชกำรทหำร ลำอบรมพัฒนำควำมรู้ ลำ
เพื่อแสวงบุญตำมศำสนำอิสลำม ลำเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สาคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่มี
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การกากับดูแลกิจการ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซื่ อสั ต ย์
ควำมโปร่งใสในข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ และคุณค่ำหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทได้ยึดมั่นในข้อ
พึงปฏิบัติสำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย ภำยใต้
นโยบำยเกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
เพื่อให้มีกำรนำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้นำแนวทำง
กำรบริหำรงำนด้วยกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยของบริษัทเพื่อให้เป็น
กลไกส ำคัญ ที่ผ ลั กดันให้เ กิดกำรมี ส่ วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดัง กล่ำว และติดตำม กำกับดูแล
ปรับปรุง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริหำรจำกผู้บริหำรระดับสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร อันจะส่ง ผลให้
รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรดำเนินงำนของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตำมที่
ตั้งเป้ำหมำยไว้
บริษัทได้ดำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อสิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้
ในนโยบำยกำรกำกับดูแลกิจ กำรที่ดีอย่ำงชั ดเจนถึง สิทธิ ขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน ซึ่ ง ได้แก่ สิทธิในกำรรับ
สำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น
และสิทธิในกำรโอนหุ้น
1.1 การเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึง กำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่ ำงมี
คุณภำพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลำ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และที่
สำคัญคือกำรเข้ำถึงผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ในปี 2559 บริษัทได้ทำกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ภำยในระยะเวลำที่ ก ำหนด โดยน ำส่ ง เอกสำรต่ อ ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำด
หลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรำยงำนผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย โดยเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบ
ระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบกำรเงินประจำปี งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนประจำปี แบบ
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แสดงรำยกำร ข้อมูลประจำปี เป็นต้น รวมทั้งประเภทสำรสนเทศสำคัญตำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Non-Periodic
Reports) เช่น กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุม
และวันกำหนดรำยชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิ ทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่ อ ตำม
มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น กำรจ่ำยเงิน
ปันผลและวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น แจ้งมติที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี กำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เป็นต้น
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกกับกำรปฏิบัติและกำรกระทำใดๆ ที่
จะต้องไม่เป็นกำรจำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่ำนั้นบริษัทได้ จัดให้มี
ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสำธำรณชน เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
บริ ษั ท ได้ อ ย่ ำ งสะดวกและทั่ว ถึ ง เป็ น ปั จ จุ บั น โดยจั ด ให้ มี เ ว็ บ ไซต์ (www.inet.co.th) ที่ เ ผยแพร่ ข้ อมู ลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล และง่ำยต่อ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงบริษัท
1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทกำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนกำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถื อหุ้นได้สิทธิเท่ำเทียมกันทุก
รำย คณะกรรมกำรบริ ษั ท ได้ ใ ห้ ค วำมส ำคั ญ และเคำรพสิ ท ธิ ข องผู้ ถื อ หุ้ น โดยกำรส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น
เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรจะได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
และฝ่ำยบริหำร บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคู่มือ AGM
Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรถือเป็นหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ต้องดำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย
ในปี 2559 บริษัทได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ใน
วันที่ 21 เมษำยน 2559 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ เลขที่
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร และกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2559 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิวัฒนไชย A ชั้น 8 อำคำรไทยซัมมิท
ทำวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีระบบขนส่ง
มวลชนที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้ในกำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยควำม
สะดวกสำหรับกำรประชุมไว้อย่ำงครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในกำรนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบ
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คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และกำรนับคะแนนเสียงทำให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็ว และกำรนับคะแนนเสียงอย่ำงแม่นยำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้
บริษัทเปิดให้มี กำรลงทะเบียนก่อนเวลำเริ่ม ประชุมเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทำงมำ
ภำยหลังสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงเวลำเลิกประชุม สำหรับกำรตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมำยให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ในกำรประชุมครำวดังกล่ำว บริษัทได้จัดให้กรรมกำรของบริษัท ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ
พร้อมฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมในกำรประชุมครบทุกท่ำน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถำมในรำยละเอียดแก่ที่ประชุม
1.2.1 ก่อนการประชุม
บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับกำรตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอและทันเวลำ กล่ำวคือ หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งกำหนด
วั น เวลำ สถำนที่ ป ระชุ ม และระเบี ย บวำระกำรประชุ ม พร้ อ มข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและควำมเห็ น ของ
คณะกรรมกำรบริ ษั ท ในแต่ ล ะเรื่ อ งที่ เ สนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รั บ ทรำบโดยผ่ ำ นช่ อ งทำงของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเวลำ 9.00 น. ในวันทำกำรถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
รำยละเอียดของเรื่องเพื่อพิจำรณำเหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอิส ระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำ ประชุมแทนได้
รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรประชุม และได้โฆษณำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน
เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ
ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำ อย่ำง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำรดังกล่ำวแล้วข้ำงต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม
ในกำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2559 บริ ษั ท ได้ น ำแนวทำงปฏิ บั ติ ที่ เ สนอแนะโดยตลำด
หลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ที่ ส่ ง เสริ ม ให้ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นเปิ ด โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอเรื่ อ ง
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท โดยบริษัทได้ประกำศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำรพิจำรณำ และ
ช่องทำงกำรเสนอเรื่องไว้อย่ำงชั ดเจน โดยให้เวลำผู้ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31
มกรำคม 2559 ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับกำรประชุมสำมัญ
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ผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อย่ำงไรก็ดี ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อ
บุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังเปิดโอกำสให้ สอบถำมหรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบกำรประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรำยละเอียดหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป
1.2.2 ระหว่างการประชุม
ประธำนที่ประชุ ม จะแจ้ง องค์ประชุ มแนะนำกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ำร่วมในกำร
ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพึ งปฏิบัติสำหรับกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัท
จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนนเสียง
ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมทำหน้ำที่ดำเนินกำรประชุมไปตำมลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกรำยแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมคำถำมในแต่ละวำระ และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ จำกนั้น ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมสำคัญกับทุกคำถำม
แล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจำรณำซึ่ง ประธำนที่ประชุมได้แจ้งผลกำรออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่
ประชุ ม ทรำบโดยแยกเป็ น “เห็ น ด้ ว ย” “ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย” และ “งดออกเสี ย ง” ทั้ ง นี้ เมื่ อ มี ก ำรลงมติ ใ น
แต่ล ะวำระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้ บั ตรลงคะแนนเสียงส ำหรับ ผู้เข้ ำร่ว มประชุ ม ทุ กรำย โดยใช้ ร ะบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียง
1.2.3 หลังการประชุม
บริษัทได้แจ้ ง มติที่ ประชุ ม สำมั ญ ผู้ถือ หุ้น โดยระบุผลกำรออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละเรื่อ งแยก
ประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท
ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภำยใน 9.00 น. ของวันทำกำรถัดไป
กำรจั ด ท ำรำยงำนกำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ มี ก ำรจั ด ท ำเป็ น ลำยลั ก ษณ์ อั ก ษรโดยบั น ทึ ก
สำระสำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของ
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้ งมติที่ประชุม
พร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน โดย
บริษัทได้นำส่งรำยงำนกำรประชุมที่จัดทำแล้วเสร็จลงนำมรับรองโดยประธำนที่ประชุมส่งให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย และส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ (ก.ล.ต.) และ
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นำยทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) เพื่อเป็นเอกสำรตรวจสอบและอ้ำงอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ภำยในกำหนด 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่
ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ถือหุ้นชำวไทยและผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ตำมที่ได้กำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชั ดเจนถึงสิทธิ ขั้นพื้นฐำนเท่ำเที ยมกัน เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิ่ง ที่มี
ควำมสำคัญและจำเป็นต่อกำรดำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมสำคัญต่อสิทธิและมี
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และใน
รูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น
ในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำงเท่ำ
เทียมกันนั้น นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
ได้เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึง ของข้อมูล ของบริษัททำงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งได้จั ดให้มี กำรนำเสนอข้อมู ลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ
บริษัทได้จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุ
รำยชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์กำหนดเพื่อให้ เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมได้ทั้งทำงโทรศัพท์หรือช่องทำงอื่นๆ
กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่ องเพื่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบีย บ
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ นับเป็นมำตรกำร
หนึ่งในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีก รรมกำรหรือผู้บ ริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับคำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติ
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544
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3. การคานึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท
ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ พนักงำน และสังคม รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและจัดทำประกำศหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
ตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักกำรสำคัญอันเป็นมำตรำฐำนสำกล ดังนี้





ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Accountability)
ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ(Responsibility)
ควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity)
กำรดำเนินกำรที่โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ (Transparency)

 กำรสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Creation of Long Term Value to all
Stakeholders)
 ส่งเสริมกำรปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practice)
 กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่กิจกำรในทุกด้ำนเพื่อกำรแข่งขัน (Vision)
 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรกำกับดูแลและจรรยำบรรณที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics)
นอกจำกหลักมำตรฐำนสำกลข้ำงต้นแล้ว บริษัท ยังยึดถือปัจจัยสำคัญภำยในที่ผลักดันกำรเติบโตของบริษัท
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3 ประกำร อันได้แก่
1. ควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกรทุกระดับ (Professionalism) หมำยถึง กำรที่บุคลำกรมีควำมรู้
ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและสำนึกในหน้ำที่ควำมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดี
ขึน้
2. ระบบควำมควบคุมภำยในที่ดี (Good Internal Control System) หมำยถึง มีควำมโปร่งใสในกำร
ทำงำน
3. ควำมเสมอภำคและเป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ กั บ ผู้ มี ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น ( Fiduciary Duties towards
Stakeholders) หมำยควำมรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน รัฐบำล ผู้ร่วมทุน ผู้ค้ำ/ผู้ขำย และเจ้ำหนี้
บริษัท ให้ควำมสำคัญกับผู้มี ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเกิดขึ้นก็ด้วยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกระดับที่ ต้องรับรู้ ทำควำม
เข้ำใจ และถือปฏิ บัติให้ถูกต้อง จึงถือเป็นหน้ำที่ ของบุคลำกรทุกระดับต้องรับรู้ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพ ยำกรบุคคลและจรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกั บ
ผลประโยชน์ขัดกัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน
นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุน กิจกรรมสำธำรณะ นโยบำยเกี่ยวกับควำมลับของบริษัท นโยบำยเกี่ยวกับกำร
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ซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
มำโดยตลอด
ในปี 2559 บริษัทได้จั ดทำคู่มื อจรรยำบรรณทำงธุ ร กิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นหลัก เกณฑ์
แนวทำง กรอบควำมประพฤติปฏิบัติในกำรดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนทำงศีลธรรม
คุณธรรม ของบริษัทในกำรดำเนินธุรกิจ โดยเน้นกำรบริหำรงำนเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้ น เป้ำหมำยของ
บริษัท จึงมิได้มีเพียงกำรสร้ำงกำไรสูงสุดเท่ำนั้น แต่ยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อปัจจัยแวดล้อมทุกด้ำน
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนจรรยำบรรณในกำรดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรดำเนินกำร
ประเมินกำรปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณอย่ำงสม่ำเสมอ โดยรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง
3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท
ผู้ถือหุ้น
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดย
มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
กัน กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพแก่ผู้ถือหุ้น กำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทรำบกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัท ตลอดจน
เพื่อสำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร กำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำร
ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น และไม่กระทำกำรใดอันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้ำในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดย
มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ โดยเน้นที่ควำมเอำใจใส่ และควำมรับผิดชอบ โดย
พัฒนำคุณภำพของบริกำรเพื่อ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี
บริ ษั ท มี ก ำรส ำรวจควำมพึง พอใจของลู ก ค้ ำ ต่ อ กำรให้ บ ริ ก ำรของบริษั ท เพื่อ น ำผลที่ ไ ด้ ม ำปรั บ ปรุง กำร
ให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น นอกจำกนี้บริษัทยังได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่จะมำให้บริกำรกับลูกค้ำ โดยมีกำรอบรมให้
ควำมรู้และควำมเข้ำใจกับพนักงำนทั้งก่อนกำรปฏิบัติงำนจริงและพัฒนำเพิ่มพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทได้รับบริกำรที่ดีที่สุด
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พนักงาน
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงำนในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท
โดยให้ควำมสำคัญ กับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณของพนักงำน โดยตระหนักถึงคุณค่ำ
ทรัพยำกรมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด มีสภำพกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม
มีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอย่ำงเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนโดยเสมอภำคกันโดยไม่แบ่งแยก
ในเรื่องเชื้อชำติ เพศ สีผิว ศำสนำ ชำติกำเนิด อำยุ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย หรือลักษณะส่วน
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน และจะดูแลไม่ให้เกิ ดกำรคุกคำมหรือข่มขู่ต่อบุคลำกรทุกระดับ ไม่ว่ำ
จำกบุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงำนในเรื่องของ กำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน
อย่ำงเป็นธรรม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ บริษัท จึงจัดระบบค่ำจ้ำงโดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้
 ด้ ำ นควำมรู้ ควำมช ำนำญเฉพำะต ำแหน่ ง ควำมยำกง่ ำ ยในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และสภำวะกำรทำงำนปกติที่พึงประสบ
 ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลกำรปฏิบัติงำนที่มีต่องำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรัก ษำบุคคลที่มีควำมสำมำรถ
ตำมที่บริษัท ต้องกำรให้ทำงำนอยู่กับบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ในกำรดำเนินธุ รกิจ ที่จ ำเป็นต้องให้พ นักงำนเดินทำงเพื่ อปฏิบั ติง ำนในหน้ำที่ หรือเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน บริษัทจะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเดินทำง
ตำมควำมจำเป็นใช้สอยและควำมเหมำะสมแก่ฐำนะทำงสังคมของพนักงำน
 ในกำรปฏิบัติงำนให้กับบริษัท พนักงำนควรจะได้รับค่ำตอบแทนเพื่อมิให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน ในขณะเดียวกันพนักงำนก็ไม่ควรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจำก
ค่ำตอบแทนและควำมดีควำมชอบตำมปกติ
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ อำชี ว อนำมั ย และควำมปลอดภั ย และ
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน ให้ควำมสำคัญด้ำนสุขภำพอนำมัย กำหนดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจำปี
กำรฉีดวัคซี นป้องกันโรคติดต่อ และให้สิทธิในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล ส่งเสริมกำรออกกำลัง กำยเพื่ อ
สุขภำพและพลำนำมั ยที่ดีของบุคลำกร บริษัทมีกำรจั ดสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนอย่ำงปลอดภัย ถูก
สุ ข อนำมั ย มี ก ำรควบคุ ม และลดควำมเสี่ ย งในกำรเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ และสุ ข ภำพอั น อำจเกิ ด ขึ้ น ในสถำน
ปฏิบัติงำน จัดให้มีอุปกรณ์ในกำรป้องกันอันตรำย และมีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ำเสมอ รวมทั้งมีกำรกำหนด
แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ สำหรับรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุกำรณ์ภัยพิบัติ ที่ อำจ
เกิดขึ้น
บริษัทมี กำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัง คม ชุ ม ชน และสิ่ง แวดล้อม ให้พ นักงำน
ตระหนักถึงควำมสำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่ อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ำน ทั้งด้ำนสังคม ธุรกิจ และ
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กำรศึ ก ษำ ในฐำนะที่ บ ริ ษั ท เป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริก ำรอิ นเทอร์เ น็ ต และระบบไอซี ที บริ ษั ท ให้ พ นั ก งำนปฏิบั ติ ตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
สนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย ในด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ควำมสำคัญทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทส่งเสริมสนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
น้ำประปำ
บริษัท มี กำรพัฒ นำบุ ค ลำกร เพื่อเสริม สร้ำง และพัฒ นำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ทั ศ นคติ
ศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
งำน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุน
ให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอก พัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของ
บุคลำกร พัฒนำด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
ของทุกส่วน
คู่ค้า
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ คู่ค้ำในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ ของบริษัทให้
ควำมสำคัญในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรสำคัญเพื่อกำหนดค่ำใช้จ่ำย และคุณภำพสินค้ำ
จึงต้องมีขั้นตอนกำรดำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้
ควำมสำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้กำรดำเนินธุรกิจของบริษัท
สำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
และเคำรพซึ่งกันและกัน
คู่แข่งทางธุรกิจ
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทำงธุรกิจในคู่มือจรรยำบรรณธุ รกิจ บริษัท
ให้ควำมสำคัญกับคู่แข่งทำงธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่ำเป็นเพียงคู่แข่งทำงธุรกิจด้ำนเดียว แต่บริษัทมองว่ำด้วย
สภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ คู่แข่ง ทำงธุรกิจยังสำมำรถผันตัวมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่สำคัญในอนำคต
โดยสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิด
ควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม
(3) ไม่ทำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย
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เจ้าหนี้
บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้ำหนี้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ให้
ควำมสำคัญกับบรรดำเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสำมำรถ
ดำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในกำรชำระหนี้ค่ำบริกำร และ/หรือค่ำสินค้ำที่ได้ซื้อจำกเจ้ำหนี้
ทำงกำรค้ำตำมกำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติว่ำเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำรำยใหญ่หรือรำยเล็ก
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริ ษั ท มี ก ำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ สั ง คม ชุ ม ชม และสิ่ ง แวดล้ อ มในคู่ มื อ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทโดยตระหนักถึงควำมสำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยใน
ทุกด้ำน ทั้งด้ำนสังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัด
ในเรื่องกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย
ด้านสังคม ชุมชน บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อ
กำรใช้ชีวิตประจำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนของเด็กและเยำวชน บริษัทสนับสนุนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์ เน็ตมำใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้
คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น
ด้านการศึกษา บริษัท ได้เปิดโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ ำเยี่ยมชม
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ถือเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญ
ของกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้กำรดำเนินงำนของบริษัท
โดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง
ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ควำมสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทำงตรง และทำงอ้อม กล่ำวคือ ทำงตรง
บริษัท ส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น้ำประปำ ด้วยกำร
เปิดใช้ไฟฟ้ำเท่ำที่จำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดที่ไม่มีควำมจำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพัก และหลังเวลำงำน กำร
ใช้กระดำษให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำ รวมถึงกำหนดนโยบำย paperless ด้วย
กำรรณรงค์ ลดกำรใช้กระดำษโดยไม่จำเป็น ให้รับส่งเอกสำรภำยในบริษัท ด้วยดิจิ ตอลไฟล์แทนกำรถ่ ำย
สำเนำเอกสำร สำหรับทำงอ้อม ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) สร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยใน
กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เนื่องจำกผนังของ ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคุณสมบัติสำมำรถ
ป้องกันควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน ทำให้เครื่องปรับอำกำศภำยในศูนย์ ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INETIDC) ไม่ต้องทำงำนหนัก ส่งผลให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต
(INET-IDC) บริษัทยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ำ LED Motion Sensor ซึ่งหลอดจะสว่ำงเมื่อจับควำม
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เคลื่อนไหวได้และดับลงโดยอัตโนมัติหลังจำกไม่มีควำมเคลื่อนไหว ซึ่งหลอดไฟฟ้ำดังกล่ำวนอกจำกจะช่วย
ประหยัดพลั ง งำนแล้ว ยัง มี อำยุกำรใช้ งำนนำนกว่ำหลอดไฟฟ้ำปกติทั่ว ไป นอกจำกนั้น ศูนย์ปฏิบัติกำร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้น้ำยำดับเพลิง และน้ำยำเครื่องปรับอำกำศที่ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม และไม่ทำให้
เกิดภำวะโลกร้อน
3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับบริษัทได้โดยตรงผ่ำนทำงหลำยช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท เลขำนุกำรบริษัท หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออำจใช้ช่องทำง
อื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกำร กระทำผิด
กฎหมำย หรือจรรยำบรรณมำยังกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ
4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรให้ควำมสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ และถือเป็นนโยบำย
หลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นกำร
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมรับทรำบ
นโยบำยขององค์กรที่เ กี่ยวข้องกับกำรใช้ซ อฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจำกนั้น บริษัทยัง มี กำร
ประกำศภำยในบริษัทเรื่อง “ห้ำมกระทำกำรอันเป็นกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย” เนื้อหำโดยสรุปเป็นกำร
ประกำศห้ำมพนักงำนกระทำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือกระทำกำรอันเป็น
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระทำผิดทำงคอมพิวเตอร์
5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย
คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน
ได้ตระหนักและให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัท
อย่ำงมีคุณภำพโดยยึดหลักควำมถูกต้อง ควำมรวดเร็ว ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ข้อมูลเท่ำเทียมกันทุก
กลุ่ม ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และแสดงควำมโปร่งใสในกำรดำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ
ที่เกิดขึ้น
สำรสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มี
ข้อสรุปอย่ำงชัดเจน และเพียงพอต่อกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ และ
ผ่ ำ นกำรรั บ รองตำมหลั ก เกณฑ์ ข องตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ก ำรรั บ รู้ ข้ อ มู ล ทั่ ว ถึ ง และ
เท่ำเทียมกัน
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5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ยึดถือกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นตำมหลั กเกณฑ์ ข องส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละตลำดหลักทรัพ ย์
( ก.ล.ต. ) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อกำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) และกำรเปิดเผยสำรสนเทศสำคัญตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic
Reports) ช่ อ งทำงหลั ก ที่ ใ ช้ ใ นกำรเปิ ด เผยข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ได้ แ ก่ กำรจั ด ส่ ง เอกสำรให้ แ ก่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้ บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลำ และ
โปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทำงเลือกอื่นในกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั่วถึง มำกยิ่งขึ้น ได้แก่
เว็บไซต์ ของบริ ษั ท (www.inet.co.th/ir) รวมทั้งแบบแสดงรำยกำรข้ อมู ลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจำปี (แบบ 56-2)
5.3 นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิด เผย
ข้อมู ล ข่ำวสำร และรับผิ ดชอบกำรติ ด ต่อ สื่อ สำร เพื่อสร้ำงควำมสัม พันธ์ อัน ดี ระหว่ำงบริ ษัท กั บผู้ ถื อ หุ้ น
นักลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรเสนอผลกำรดำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีกำรทำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) สำหรับกำรติดต่อส่วนนัก
ลงทุนสัมพันธ์สำมำรถทำได้โดยทำงโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.inet.co.th/ir และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th
5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
บริษัทได้เปิดโอกำสในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัท กับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์จำกบริษัทหลักทรัพย์
ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบกำรของบริษัท แนวโน้มและ
ทิศทำงกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้นักวิเครำะห์นำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสำรเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป
6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์กำรทำงำน
จำกหลำกหลำยสำขำ ส่ ง ผลให้ ก ำรปฏิ บั ติ ง ำนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท เป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งพัฒนำองค์กรสู่ควำมสำเร็จ โดยเป็นผู้วำงกลยุทธ์และนโยบำยที่เหมำะสม เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและดำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้ วยควำมซื่ อตรง มี จริ ยธรรมภำยใต้ จรรยำบรรณในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จและนโยบำยกำรบริ หำรของบริ ษั ท
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คณะกรรมกำรบริษัทได้มีส่วนร่วมในกำรกำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนกำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำรและคณะจัดกำรของบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและถูกต้องตำมกฎระเบียบ
ข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่กำกับดูแลและหน่วยงำนทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องและตำมมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงให้แก่ ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็คำนึงถึง
ผลประโยชน์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ฝ่ ำ ย ในปี 2559 บริ ษั ท ได้ จั ด Workshop “Business Plan Workshop
2017” ให้คณะกรรมกำรบริษั ท และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อทบทวนกลยุทธ์ และอนุมัติกรอบในกำรทำแผน
ธุรกิจในปี 2560
คณะกรรมกำรบริษัททุกคนตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลบริหำรกิจกำร เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ำที่สำคัญ 4 ประกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure)
6.1 การแบ่งแยกอานาจหน้าที่
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท เป็ น ไปด้ ว ยดี ได้ มี ก ำรแบ่ ง แยกหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน
ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่ งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรกำหนดนโยบำยกำร
กำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบัติงำน
ในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจะทำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน
ประธำนกรรมกำรเป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยกำรสนับสนุน และผลักดันให้กรรมกำรบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรตั้ง
คำถำมที่สำคัญต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนทำงกรรมกำร
ผู้จัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจำที่ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมี
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
ผู้รับมอบอำนำจเท่ำนั้นเป็นผู้ที่มีอำนำจลงนำมผูกพันแทนบริษัทตำมอำนำจที่มอบไว้ กรรมกำรผู้จัดกำรได้
มอบอำนำจให้ผู้บริหำรของแต่ละสำยงำนบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอำนำจหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้
กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งนี้ จะเห็นว่ำอำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้มีกำรแบ่ง แยก
บทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน
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6.2 กรรมการผู้จัดการ
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัททำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ทำ
ห น้ ำ ที่ ค ว บ คุ ม ก ำ ร ด ำ เ นิ น ง ำ น ข อ ง บ ริ ษั ท อ ำ ทิ เ ช่ น อ ำ น ำ จ ใ น ก ำ ร จั ด จ้ ำ ง บ ร ร จุ แ ต่ ง ตั้ ง
กำรปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับอัตรำเงินค่ำจ้ำง และกำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ ปฏิบั ติ ตำม
กฎระเบียบ วินัยของบริษัท ออกคำสั่งและประกำศวิธีกำรในกำรบริหำรงำน มีอำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำ
อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้ำนบำท และอำนำจในกำรพิจำรณำอนุมั ติในกำรบริหำร
ด้ำนอื่นๆ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท
6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บริษัทให้ควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่ำเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้ำที่ ในกำร
สังเกตกำรปฏิบัติงำน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด บริษัท
ได้กำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจำอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีกำรกำหนดวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรดำเนินงำน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรประชุม
ทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุมแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลำโดยประมำณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2559 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง
(โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้ำงกำรจัดกำร เรื่องกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจำปี
2559)
กรรมกำรบริษัททุกท่ำนต้องมีหน้ำที่ ที่ต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มเี หตุจำเป็นที่ต้องลำประชุม
และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหำรระดับสูงของทุกสำยงำนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้ง
ได้เชิญผู้บริหำรในเรื่องที่เ กี่ยวข้องร่วมชี้ แจงข้อมูลหรือให้ข้อมู ลเพิ่มเติมในฐำนะผู้เกี่ยวข้องในเรื่อ งนั้ นๆ
โดยตรง เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท
6.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแล
และรักษำกรรมกำรที่มี คุ ณสมบั ติ ที่ ต้ องกำรและได้ ขออนุ มั ติจ ำกที่ ประชุ ม ผู้ถื อหุ้ นแล้ ว กรรมกำรที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมำยให้ เ ป็ น กรรมกำรบริ ษั ท กรรมกำรบริ ห ำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
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ค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำรจะได้รับค่ำตอบแทนสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำและนำเสนอจำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติขั้นสุดท้ำย
6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท
คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับตำแหน่งใหม่ โดยจัดให้
มี กำรบรรยำยสรุ ป ให้ แก่ กรรมกำรใหม่ แ ละจั ด ทำเอกสำรสำคั ญต่ ำงๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้ำ งของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบำยที่สำคัญ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำรตำมข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทได้
อย่ำงครบถ้วน นอกจำกนี้ยังได้จัดทำรำยงำนสรุปภำพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัทเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้ำน
ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จัดให้เข้ำ
ร่วมกำรอบรม สัมมนำที่จัดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP),
และหลั กสู ต ร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit
Committee Program (ACP) ซึ่ ง จั ด โดยสมำคมส่ ง เสริ ม สถำบั น กรรมกำรบริ ษั ท ไทย (Thai Institute of
Directors) และหลักสูตรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
ได้ตำม Fiduciary Duties และหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเสริมสร้ำงให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ ำใจในหน้ ำที่ ที่ รั บผิ ด ชอบซึ่ ง จะช่ ว ยสนับ สนุ นกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษั ท และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้ดำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่อีกด้วย
ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กรรมกำรตรวจสอบ ได้เข้ำร่วม กำรประชุมและแลกเปลี่ ยนควำมคิดเห็นของผู้บริหำรเพื่อกำรมีระบบ
ควบคุมภำยในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนระบบ ควบคุม
ภำยในของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรจัดทำ รำยงำนทำงกำรเงิน เป็น
กำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
• ควำมสำคัญของกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดี
• ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
• Financial Eco System และควำมคำดหวังของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ส่วนที่ 2 หน้ำ 58

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อบทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของผู้บริหำรกรณีตัวอย่ำงของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดข้อบกพร่องของ
ระบบควบคุมภำยใน
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ได้เข้ำร่วมอบรม หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” นมธ เป็น
กำรอบรมเรื่องแนวคิดและทิศทำงในกำรบริหำรองค์กร ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุ บั น เสริมสร้ำง
ควำมคิดในเรื่องควำมเป็น ประชำธิ ปไตยและกำรมี ส่ว นร่วมในกำรชี้ นำ ป้องกันและแก้ไ ขปัญหำสั ง คม
แนวควำมคิดและทิศทำงใหม่ในกำรบริหำรองค์กร ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเสริมสร้ำงจิต
สำธำรณะและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร Director Certification Program
(DCP) เป็นกำรอบรมแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และแนวทำงกำรทำ
หน้ำที่และกำรป้องกันควำมรับผิดตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรพัฒนำ
กลยุทธ์องค์กร กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรทำงำนของกรรมกำรและคณะกรรมกำร
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมกำรบริ ษั ทได้ ป ระเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติง ำนเป็น ประจ ำทุ ก ปี โดยในปี 2559 จั ดให้ มี ก ำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เป็นกำรประเมิน
ตนเองของรำยบุคคลและรำยคณะ ตำมแบบประเมินของศูนย์พัฒนำกำรกำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหัวข้อกำรประเมินจะครอบคลุมถึง
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
4. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร
ทั้งนี้ผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคลของกรรมกำรในปี 2559 ผลกำรประเมินอยู่ท่ี 92.53 และผลกำร
ประเมินรำยคณะของคณะกรรมกำรบริษัท ผลประเมินอยู่ที่ 97.88
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2559 จัดให้มีกำร
ประเมินตนเองในกำรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้นำ
ตัวอย่ำงแบบสอบทำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยตนเอง จำกคู่มือคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบซึ่งรวบรวบข้อมูลโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มำ
ปรับใช้ โดยแบบสอบทำนดังกล่ำว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำ มี ลั กษณะที่ส นับสนุน กำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ ำงมี ประสิทธิ ภ ำพ และ
พิจำรณำสภำพแวดล้อมทั่วไป เอื้อต่อกำรทำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 แนวทำงในกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำ
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน
6.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ
บริษัทได้ยึดมั่นในกำรกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจของกรรมกำรบริ ษัท
ผู้ บริหำรและพนักงำนทุ ก คน ในปี 2559 บริษัทได้จั ดทำคู่มื อจรรยำบรรณธุ รกิ จ เพื่อให้กรรมกำรบริ ษั ท
ผู้ บริหำรและพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือเป็ นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ซึ่งได้ทำกำรเผยแพร่ คู่มือ
จรรยำบรรณธุ ร กิ จ และนโยบำยกำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรไว้บ นระบบสื่ อ อิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใช้ ภ ำยในบริษัท
กรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกทั่วถึงตลอดเวลำ
6.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนวทำงสำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรทำรำยกำรที่
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน กำหนด
นโยบำย และวิธีกำรดูแลไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึง
รำยกำรที่มี ควำมเกี่ยวโยงกั น โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ ย วกับ
รำยกำรที่มี ควำมขัดแย้ง ทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเสมอ โดยผ่ำนกำรพิจ ำรณำอย่ำง
รอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย โดยกำหนดรำคำและเงื่ อนไขเสมื อนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis)
รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจำเป็นใน
รำยงำนประจำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบและ
งดออกเสียงหรือควำมเห็น ในวำระนั้น
กำรดู แ ลเรื่ อ งกำรใช้ ข้ อ มู ล ภำยในบริ ษั ท ก ำหนดให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และผู้ บ ริ หำร
(ซึ่ งรวมถึงคู่ส มรส และบุตรที่ยัง ไม่ บรรลุ นิติภ ำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อ ครองหลักทรั พ ย์ ต่ อ
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สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตำมที่ระบุในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2559
อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรจัดทำรำยงำนและจัดเก็บ
หลักฐำนไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำร
ของบริ ษั ท และไม่ ก่ อ ให้ ค วำมขั ด แย้ ง ทำงผลประโยชน์ เ ป็ น ไปตำมมำตรำ 89/14 แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551
6.8 ระบบการควบคุมภายใน
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในทำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่
สำคัญของบริษัทได้ดำเนินตำมแนวทำงที่กำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยและข้อก ำหนดที่ เ กี่ ยวข้ องกั บ บริ ษั ท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
มีควำมเป็นอิสระสำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรบริษัทจึงกำหนดให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรประเมินผล
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย
บริษัทได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มี ควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรกำกั บดู แล
กิจกำรที่ดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มีควำมสอดคล้องกับ กลยุทธ์
ขององค์กร และบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management)
เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำวและสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้น
6.9 รายงานทางการเงิน
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงิน ที่
ปรำกฏในรำยงำนประจำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดทำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ดำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะดำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
กำรทุจริตหรือกำรดำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระสำคัญ
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6.10 การควบคุมภายใน
ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 9/2559 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2559 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุม ภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2559 ในด้ำนต่ำงๆ 5 ด้ำน คือ กำรควบคุม ภำยในองค์กร กำร
ประเมินควำมเสี่ ยง กำรควบคุม กำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำร
ติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัด
ให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยใน
เพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท
6.11 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดให้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประเมินอนุมัติแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมิน กำหนดมำตรกำร
ป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยง ติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมให้นำนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงไปสู่กำรปฏิบัติ และสื่อสำรผลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัททรำบเพื่อพิจำรณำ
9.2

โครงสร้างกรรมการบริษัท
บริ ษั ท มี ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย 6 ชุ ด ได้ แ ก่ คณะกรรมกำรบริ ห ำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และ คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดย
กำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรเพื่อให้สอดคล้องตำมข้อกำหนดและแนวทำงที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับ
ของบริษัทตำมมติทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้น และตำมระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 12 ท่ำน ซึ่งมีขนำด
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมกำรมีคุณสมบัติหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำน (วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ บัญชี กำรบริหำรธุรกิจ) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ทั้งกำรกำหนดทิศทำง
และนโยบำยกำรกำกับดูแลกำรบริหำรงำนและกำรดำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร กรรมกำรบริษัทมีวำระกำร
ดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัททุกท่ำนไม่มีประวัติกำรกระทำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระทำโดยทุจริตและไม่มีประวัติกำรทำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท
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ในรอบปีที่ผ่ ำนมำ บริษัทมี กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน คือ กรรมกำรผู้จั ดกำร โดยประธำน
กรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สูงสุด
ของฝ่ำยบริหำรของบริษัท และแม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือสำนัก งำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แต่ประธำนกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเป็นประธำน
อย่ำงเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มี
โอกำสร่วมอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อให้ได้ข้อ
ยุติร่วมกันอย่ำงเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง
นอกจำกนี้ ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ 5 บริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพและกำรอุทิศ
เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท และเพื่อให้กรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
สร้ำงควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงำนอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อกำรประกอบกิจกำร
ของบริษัท
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกำรดำรงตำแหน่งต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลในหัวข้อ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว
9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทมีจำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย
กรรมกำรที่เป็น
กรรมกำรที่ไม่เป็น
สถำนะ
กรรมกำรตรวจสอบ
ผู้บริหำร
ผู้บริหำร
กรรมกำรที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
6
กรรมกำรที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
1
5
4
บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน ซึ่ง
เป็ นไปตำมหลั กเกณฑ์ ที่ กฎหมำยก ำหนดไว้ นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบไม่ ได้ เป็ นตั วแทนของผู้ ถื อหุ้ น
รำยใหญ่และไม่ไ ด้เ ป็นผู้ บริหำร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่ นใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ทำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน
ทั้ ง นี้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี ห น้ ำ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำม
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตำมข้อบังคับ
ของบริษัทกำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจำนวน 1 ใน 3 ออกจำก
ตำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ดำรงตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง
ส่วนที่ 2 หน้ำ 63

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและ
เสนอแนะกำรแก้ไ ขปัญ หำต่ำงๆ แบ่ง เบำภำระกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และช่ วยให้กำร
ดำเนินงำนของบริษัทให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย
1. คณะกรรมกำรบริหำร
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำงนโยบำยหรือกลยุทธ์
นอกจำกนี้ยังสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 เพื่อทำหน้ำที่เสร้มสร้ำงประสิทธิภำพในกำรดำเนินกำรและเพิ่ม
มูลค่ำให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่ม
มำกขึ้น ปรับปรุงหน้ำที่ และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำร
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท สำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น
โดยอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร
3. คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 เพื่อทำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้ำดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอื่น ๆ ช่วยดูและระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในองค์กร และ
เสนอแนวนโยบำยกำรจ่ ำ ยค่ ำ ตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย โดยให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและนำเสนอประชุมผู้ถือหุ้น โดยอำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 เพื่อทำหน้ำที่กำหนดกรอบนโยบำย แนวทำง และให้ข้อเสนอแนะ
แก่ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท ในกำรก ำกั บ ดู แ ลเกี่ ย วกั บ ควำมเสี่ ย งต่ ำ งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ บริ ษั ท
ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ โดยอำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร
5. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 เพื่อทำหน้ำที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร พร้อมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6
เดือน และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท อำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมิ นผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร
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6. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโย
บำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสี ยของบริษัท อำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

9.3.1 กรรมการอิสระ
กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระที่
ประกำศโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
 ถือหุ้นไม่ เ กิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มี สิทธิ ออกเสียงทั้ง หมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้ง นี้
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ
 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจำหรือ
เป็นผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมี ค วำม
ขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ
2 ปี
 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งใน
ด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมี ควำม
ขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขำดควำมเป็นอิสระ
 ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งและไม่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทซึ่ ง ให้ ควำมสำคัญกั บ ควำม
โปร่ง ใสและประโยชน์อย่ ำงแท้จ ริง ต่ อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจ ำรณำกลั่ นกรองของ คณะกรรมกำร
สรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท สำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งในกรณีแต่งตั้ง
กรรมกำรที่ ไ ม่ ไ ด้ อ อกตำมวำระ รวมทั้ง กรณี ก ำรแต่ง ตั้ ง แทนกรรมกำรที่ อ อกตำมวำระ โดยจะเสนอต่ อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป
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กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจำกสำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน และตัวแทนจำก บริษัท กสท
โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน
กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ดำเนินกำรดังนี้
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมกำร
บริษัทไม่น้อยกว่ำ 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำร โดย
ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน
เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มำกน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมลำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจำนวน
กรรมกำรที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อให้ได้จำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษัท
อำจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทน ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( ¾ ) ของจำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ำ สำมในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ งมำประชุม และมีสิทธิ ออกเสี ยง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น
องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
บริหำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
องค์ ป ระกอบและการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
องค์ ป ระกอบและการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง คณะกรรมกำรบริษัทเป็ น
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยแต่งตั้ง
จำกกรรมกำรบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท
สำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน ที่มีสัดส่วน
กำรถือหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องนับจำก
วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน สำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริษัท ได้ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31
มกรำคม 2559
การสืบทอดตาแหน่ง
เนื่องจำกบริษัท อินเทอร์เ น็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และบริ ษั ท
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นในกำรสรรหำและแต่งตั้งตำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพ ย์และตลำดหลักทรัพ ย์ โดยกรรมกำร
ผู้จัดกำรจะต้องไม่ มี คุณ สมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยดัง กล่ำว มีกำรทำสัญญำว่ำจ้ ำงชั ดเจน และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ำง
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยเพื่อกำหนดแผนกำรดำเนินธุรกิจ ใน
บริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท ผู้บริหำรในบริษัทย่อยต้องนำเสนอผล
กำรดำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจำทุกเดือน
ส่วนกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทร่วมเพื่อเป็นกำรติดตำมกำรทำงำนของบริษัทร่วมว่ำได้ดำเนินงำนตำมแนวทำงที่บริษัทได้คำดหวังไว้
กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำร
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลกำร
ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
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9.5

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริ ษั ท ได้ ก ำหนดระเบี ย บเกี่ ย วกั บ กำรรั ก ษำควำมลั บ และ/หรื อ ข้ อ มู ล ภำยในของบริ ษั ท ซึ่ ง มี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท
2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่นำควำมลั บและ/หรือข้อมูลภำยในบริษั ทไป
เปิดเผยหรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภำยนอกไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และ/หรือเข้ำทำนิติ
กรรมอื่นใด โดยใช้ควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม
4. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลั กทรัพย์ต่อ
สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2559 และกำหนดให้กำรนำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตำมที่ระบุไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรกำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บ ริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับ คำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติ
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544
9.6

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,150,000 บำท
และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นจำนวน
ทั้งสิ้น 230,000 บำท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)
ไม่มี
9.7

การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้ควำมสำคัญกับกำรปฏิบัติอย่ำง
เท่ ำ เที ย มกั น ต่ อ ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ทุ ก ฝ่ ำ ย จึ ง ได้ จั ด ท ำหลั ก กำรก ำกั บ ดู แ ลกิ จ กำรที่ ดี แ ละคู่ มื อ
จรรยำบรรณเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรดำเนินกิจกำรทีดีของบริษัท
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรดำเนินธุรกิจเพื่อควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน โดยคำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน บริษัทได้กำหนดนโยบำย
และแนวทำงปฏิบัติตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และดำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social
Responsibility Institute : CSRI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
1)
การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษัทได้ให้ควำมสำคัญในกำรดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท
ตั้งแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนักงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้กำหนดนโยบำยและจัดทำประกำศหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct) เพื่อเป็นแนวทำงปฏิ บัติ ต่ อผู้ มี ส่ว นได้เสี ยเป็นลำยลัก ษณ์ อั กษร โดย
ครอบคลุมถึงเรื่องต่ำงๆ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน จรรยำบรรณ
ของกำรจัดหำ นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจ กรรม
สำธำรณะ ระเบียบบริษัท ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท นโยบำยเกี่ยวกับกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
มำโดยตลอด
2)
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัป ชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงควำมสำคัญและผลกระทบจำก
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2557 ได้มีมติ
เห็ น ชอบในกำรสมั ค รเข้ ำ ร่ ว มแนวร่ ว มปฏิ บั ติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และสำนักงำนคณะกรรมกำร ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตในวงกว้ำง
เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทำงบริษัท ได้รับเอกสำรตอบรับและคำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อยืนยัน
กำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยบริษัทวำงแผนกำหนด
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น กำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร เพื่อให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สำมำรถแจ้ ง ข้ อ มู ล เบำะแสเกี่ ย วกั บ กำรทุจ ริ ต (whistle-blower hotline) ได้ อ ย่ ำ งปลอดภั ย และเพื่ อ ให้
พนักงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติต่อไป
บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อ
วันที่ 24 กันยำยน 2558 โดยเผยแพร่ผ่ำนทำงอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท
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นอกจำกนี้ บริษัทยังส่งพนักงำนเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหำคอร์รัปชั่น
เชิงระบบ ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
ในปี 2559 บริษัทได้ทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรำกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เวอร์ชั่น 2.0
ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิ บัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจ ริต ต่อ CAC (Thailand’s Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เนื่องจำกข้อมู ลที่ยื่นขอรับรองบำงส่วนในแบบ
ประเมิ น ตนเองภำคบั ง คั บ ยั ง ไม่ ส มบู ร ณ์ ต ำมเกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมกำร CAC ก ำหนด บริ ษั ท จึ ง ขอขยำย
ระยะเวลำกำรยื่นแบบประเมินและข้อมูล โดยทำงคณะกรรมกำร CAC ได้ขยำยระยะเวลำเพิ่มอีก 6 เดือนนับ
จำกวั น ที่ ค รบก ำหนดกำรยื่ น ขอรั บ รอง โดยก ำหนดส่ ง เอกสำรยื่ น ขอรั บ รองของบริ ษั ท ภำยในวั น ที่
15 มิถุนำยน 2560
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทาผิดหรือการทุจริต
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรกำกับดูแล
กิจกำร เลขำนุกำรบริษัท ผู้บริหำรสำนักตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้พิจำรณำ
รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสด้วยวิธีกำรดังนี้
1. แจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท
(http://www.inet.co.th/whistleblower)
2. ส่งจดหมำยถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ ประธำนกรรมกำร
กำกับดูแลกิจกำร หรือ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรสำนักตรวจสอบ
ภำยใน หรือ ผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ดังตัวอย่ำง
เรียน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310
ผู้ร้องเรียนควรระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอัน
ควร เชื่อว่ำมีกำรกระทำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรดำเนิน
ธุรกิจของ บริษัทฯ เกิดขึ้น
ทั้งนี้ กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง
และไม่ จ ำเป็นต้อ งเปิด เผยตัว ตนผู้ ร้ องเรี ยน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะทำให้ บ ริษั ท สำมำรถแจ้ ง ผลกำร
ดำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทรำบได้
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การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ฯ มี ม ำตรกำรกำรคุ้ ม ครองผู้ ร้ องเรี ยน ผู้ที่แ จ้ ง ข้อมู ลหรือให้เ บำะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รำยละเอียดดังนี้
1. บริษัท จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่แจ้งข้อมูลอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่
สำมำรถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับโดยจะจำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลให้
เฉพำะผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรดำเนินกำรตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึง
ข้อมูลดังกล่ำวได้
2. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ควำมปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล
แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ
3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับกำรชดเชย กำรบรรเทำ
ควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรคุ้มครองที่เหมำะสมและเป็นธรรม
4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำรสืบหำข้อเท็จจริง มีหน้ำที่เก็บ
รักษำข้อมูล รำยละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ ห้ำม
เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด เว้นแต่เป็ นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่
ทำงกฎหมำยกำหนด
3)

การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทได้ดำเนินกิจกำรโดยให้ควำมสำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งมีกำรปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้ำนด้วยควำมเท่ำเทียมกันโดยไม่ เลือก
ปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงถูกต้ องเคร่ง ครั ด และเพิ่ม เติม ประโยชน์นอกเหนือจำก
กฎหมำยตำมควำมสำมำรถและหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงไม่เลือกปฏิบัติ
4)
การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทให้ควำมส ำคัญ กั บ กำรพัฒ นำบุ คลำกร เพื่อพัฒ นำศักยภำพของพนั กงำนในทุก ระดั บ ให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลสำเร็จของธุรกิจ ช่วยสร้ำง
ควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ดำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรขั้นสูงสำหรับผู้บริหำร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้ ง ภำยในและภำยนอกควบคู่ ไ ปกั บ กำรจั ด กำรควำมรู้ (Knowledge Management) ให้ บุ ค ลำกร มี ก ำร
แลกเปลี่ ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้จ ำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนกำรสื่ อสำรภำยในองค์กร พร้อมทั้งมี
นโยบำยกำรบริหำรผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมศักยภำพ โดยพิจำรณำผลประโยชน์ตอบแทน
ต่ำงๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสมกับตำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ ผล
ประกอบกำรของบริษัทและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสังคม
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นอกจำกนี้ บริษัทยังคำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรทำงำนของบุคลำกร โดยส่งเสริมกำรพัฒนำ
ทั้ ง ด้ ำ นร่ ำ งกำย จิ ต ใจ อำรมณ์ รวมถึ ง กำรจั ด ให้ มี กิ จ กรรมต่ ำ งๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ Core Value โดยมี
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกตั้งภำยในเป็นหลักในกำรดำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพัน ธ์
และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น
รวมถึงสวัสดิกำรอื่น ๆ เช่นกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรศูนย์ออกกำลัง กำย (Fitness Center)ให้
พนักงำน
ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกำรเลือกตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร ตำมพระรำชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541
5)
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ด้วยปณิธำนที่จะมุ่งมั่นพัฒนำและเสริมศักยภำพบริกำรที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่
ลูกค้ำทำให้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลมำอย่ำงต่อเนื่อง มีขอบเขตกำรรับรอง
คุ ณ ภำพครอบคลุ ม บริ ก ำร Corporate Node, MetroLAN และ Data Center นอกจำกนี้ บ ริ ษั ท ยั ง ได้ ก ำร
รับรองมำตรฐำน ดังนี้
 มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศสำหรับ Cloud Security Alliance - Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) รำยแรกของประเทศไทย
 มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนบริกำร Cloud Solutions และศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต
(INET-IDC) ทั้งอำคำรไทยซัมมิ ททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ที่มีควำมมั่ น คง
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ
 มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้ำนกำรบริหำรจั ดกำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน
บริกำร Cloud Solutions และศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ที่มีคุณภำพทั้งอำคำรไทย
ซัมมิททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์
บริษัทยังมีนโยบำยในกำรรักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำซึ่งถือเป็นนโยบำยสำคัญที่บริษัทยึดถือ
ตลอดมำ
6)
การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ
น้ำประปำ ด้วยกำรเปิดใช้ไฟฟ้ำเท่ำที่จำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดที่ไม่มีควำมจำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพัก และ
หลังเวลำงำน กำรใช้กระดำษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำและลดกำรใช้กระดำษโดย
ไม่ จ ำเป็ น ด้ ว ยกำรรณรงค์ ใ ห้ รั บ ส่ ง เอกสำรภำยในบริ ษั ท ด้ ว ยดิ จิ ต อลไฟล์ แ ทนกำรถ่ ำ ยส ำเนำเอกสำร
(paperless office)
สำหรับศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล ไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ อำทิเช่นใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสำมำรถป้องกันควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน และ
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ไม่ติดไฟ ทำให้เครื่องปรับอำกำศภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ไม่ต้องทำงำนหนักส่งผลให้
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED motion sensor ซึ่งหลอดจะสว่ำงเมื่อจับควำมเคลื่อนไหวได้ และจะดับเองหลังจำกไม่มีกำร
เคลื่อนไหว ทำให้ประหยัดพลังงำน อีกทั้ง อำยุกำรใช้งำนนำน 15 ปี ใช้น้ำยำดับเพลิงและน้ำยำแอร์ที่ไม่
ทำลำยสิ่งแวดล้อมและไม่ทำให้เกิดภำวะโลกร้อน
7)
การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษัทตระหนักถึงควำมสำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรใช้ชีวิตประจำวัน
ของสั ง คมสมั ยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้ ง ำนในเด็ กและเยำวชน บริษัทสนับสนุน กำรใช้ อิ นเทอร์ เน็ ตอย่ ำง
ปลอดภั ย และสร้ ำ งสรรค์ โ ดยให้ ก ำรสนั บ สนุ น กำรท ำงำนของมู ล นิ ธิ อิ น เทอร์ เ น็ ต ร่ ว มพั ฒ นำไทย
(www.inetfoundation.or.th) อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งมำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ในกำรส่ ง เสริ ม กำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมำใช้เป็นสื่อกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท ชุมชน
และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้ ยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคมไทย
ให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยัง ได้เ ปิ ด โอกำสให้ สถำบัน กำรศึ ก ษำและองค์ กรที่มี ค วำมสนใจเข้ ำเยี่ย มชมศู น ย์
ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมทั้งเรียนรู้กำรดำเนินงำนของบริษัทโดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจ
เข้ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทจำนวนมำก
บริษัทได้ร่วมให้กำรสนับสนุนกิจกรรมทำควำมดี เพื่อสังคม มุ่งสร้ำงประโยชน์แก่สังคมไทยผ่ำน
โครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่
1. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทยบริจำคผ้ำห่ม เสื้อผ้ำ ถุงเท้ำและเสื้อกันหนำว
นักเรียนโรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ อำเภองำว จังหวัดลำปำง ที่ขำดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทำภัย
หนำว ภำยใต้แคมเปญ “หนำวนี้ส่งไออุ่น ให้น้อง” อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมเลี้ยงอำหำร
และมอบของขวัญให้ร่วมสนุก
2. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนเพื่อเป็นของขวัญมอบควำมสุขให้แก่เด็กและเยำวชน ผ่ำน
หน่วยงำนห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ลำดกระบัง ที่ดำเนินกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติเพื่อกระตุ้น
ให้เด็กและเยำวชนได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของตน รู้จั กหน้ำที่เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ในกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมสำคัญในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
3. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนและอุปกรณ์กีฬำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่ำช้ำง อำเภอปำกช่อง
จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ และให้นักเรียนรักกำรออกกำลังกำย
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นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน โดยมีนโยบำยในกำรเป็นผู้นำกำรให้บริกำรด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตลอดมำ และได้ร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับสถำบันกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ทำงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำองค์กรของแต่ละองค์กร
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ในกำรประชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่ 9/2559 เมื่ อ วั น ที่ 11 พฤศจิ ก ำยน 2559 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ประจำปี 2559 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) โดย
กำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และตรวจสอบหลักฐำน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน
จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทั้งมีกำรจัดทำบัญชี รำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือ ในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ
ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และทำหน้ำที่กำกับดูแล (Oversight) และ
พัฒนำกำรดำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรกำหนดอำนำจในกำรสั่งกำรและควำม
รับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรกำกับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมกำร
4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
5. องค์กรกำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำม
วัตถุประสงค์ขององค์กร
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
2. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
3. องค์ ก รได้ พิ จ ำรณำถึ ง โอกำสที่ จ ะเกิ ด กำรทุ จ ริ ต ในกำรประเมิ น ควำมเสี่ ย งที่ จ ะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
4. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
1. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
2. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำร
บรรลุวัตถุประสงค์
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอนกำร
ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยที่กำหนดไว้นั้นสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
1. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไป
ได้ตำมที่กำหนดไว้
2. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในที่จำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถดำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้
3. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน
ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1. องค์กรติดตำมและประเมิ นผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่ นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง
ดำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม
2. องค์ ก รประเมิ น และสื่ อ สำรข้ อ บกพร่ อ งของกำรควบคุ ม ภำยในอย่ ำ งทั น เวลำต่ อ บุ ค คลที่
รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุม
ภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะดำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้
เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท
ทั้ งนี้ ในปี 2559 บริ ษั ทได้ น ำข้ อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบมำด ำเนิ นกำรเพื่ อปรั บปรุ ง
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรให้ควำมรู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ทุกครั้ง และประเมินโอกำสที่อำจจะเกิดกำรทุจริต พร้อมกำหนดมำตรกำรรองรับ รวมทั้ง จัดทำ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดหรือกำรทุจริต สื่อสำรเรื่องควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และ
ผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้ำเว็บไซด์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทำงแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสกำรกระทำผิดหรือ
กำรทุจริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น
นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่
9445 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มิได้แสดงควำมเห็นว่ำ บริษัทมี
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ข้อบกพร่องที่มีสำระสำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ในรำยงำนกำรสอบบัญชีดังกล่ำวแต่ประกำรใด
ผู้ตรวจสอบภายใน
จำกกำรประชุ ม คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้ ง ที่ 9/2558 เมื่ อ วั น ที่ 21 ธั น วำคม พ.ศ. 2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ว่ำเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
สำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท สำหรับปี 2559 ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมำย
ให้ นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้จัดกำร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิ บัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ พิ จ ำรณำคุ ณ สมบั ติ และขอบเขตบริ ก ำรที่ ท ำงบริ ษั ท สอบบั ญ ชี
ธรรมนิติ จำกัด และนำงสำวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติห น้ ำที่
ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นระยะเวลำ 13 ปี เคย
เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013
ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน
CPIAT โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หลักสูตรมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และหลักสูตรแนวทำงกำร
ประเมินระบบบัญชีกำรเงิน โดยบริษัทยังได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภำยใน ทำหน้ำที่
ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบที่ว่ำจ้ำงภำยนอก (outsource) ด้วย
ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท อิน เทอร์ เน็ ตประเทศไทย จ ำกั ด (มหำชน) ปั จ จุ บั น ประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมข้อกำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร ด้ำนบัญชีและกำรเงิน และด้ำนกฎหมำย จำนวน 4 ท่ำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
นำยอรัญ
เพิ่มพิบูลย์
นำงสำวนฤมล
วังศธรธนคุณ
นำงสำวนิโลบล
ตั้งประสิทธิ์

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุม 11 ครั้ง กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรร่วมประชุมกับ
ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภำยในตำมควำมเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำร
ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นวำระประจำ และในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วม 1 ครั้ง ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2559
เพื่อหำรือและพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทำนงบกำรเงิน
สำมำรถสรุปสำระสำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้
1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจำปี โดยได้เชิญผู้บริหำร
และผู้สอบบัญชี เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถำมในเรื่องของนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญในระหว่ำงปี ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรเงินกำรบัญชี กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ควำม
เห็นชอบงบกำรเงินดังกล่ำว
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยใน โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในประจำปี 2559 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภำยในจำกบริษัทที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อทำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลกำรสอบทำนพบว่ำ
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระสำคัญ
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3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ
ได้กำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงเหมำะสมและชัดเจน รวมถึง
มำตรกำรรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ทรำบ เพื่อนำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติ
ในบริษัทฯ อย่ำงทั่วถึง
4. การสอบทานรายการระหว่างกัน
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้
มั่นใจว่ำบริษัทฯได้ดำเนินกำรตำมเงื่อขปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ
5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำร
ฝึกอบรมและทรัพยำกร กำรประชุม กิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภำยใน
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหำร ซึ่งจำกผลกำรประเมิน พบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่
ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่ดี อันมีส่วน
ช่วยเสริมสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิทธิผล
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2560
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ
ควำมเป็นอิสระ ซึ่งผลเป็นที่น่ำพอใจ และได้พิจำรณำเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ประจำปี 2560 และนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ
และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ต่อไป
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รายงานของคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำกับ
ดูแลกิจกำร เพื่อช่วยในกำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท
รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรจำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำร 1
ท่ำน กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนและเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ได้แก่
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ดำรงตำแหน่ง

กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร
ประธำนกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำร
รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท
ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กฎบัตรและขอบเขตอำนำจหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้จัดให้มีกำรประชุม รวม 2 ครั้ง (กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง) เพื่อพิจำรณำเรื่องสำคัญตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท
สรุปได้ดังนี้
1. พิจำรณำกฎบัตรคณะกรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
2. พิจำรณำคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ
3. พิจำรณำนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระทำผิดและกำรทุจริต
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รายการระหว่างกัน

รายการที่บริษัทรับและให้บริการ
บุคคล/นิติบคุ คลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

1. กิจกำรที่เกีย่ วข้องกัน1 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

2. บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด
(มหำชน)

บริษัทร่วม

3.บริษัท ไอเน็ต เมแนจด์ กำรร่วมค้ำ
เซอร์วิสเซส จำกัด

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการ
ระหว่างกัน
(พันบาท)
ปี 2559

นโยบาย
การกาหนดราคา

ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำร
ระหว่ำงประเทศ
และในประเทศ

58,662

รำคำตลำด

รำยได้จำกกำรให้
บริกำรอินเทอร์เน็ต
และสัญญำจ้ำง
ดำเนินกำร

6,603

รำคำตลำด

รำยได้จำกกำรให้
บริกำรอินเทอร์เน็ต

5,545

รำคำตลำด

รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต

722

รำคำทุนบวกกำไร
ตำมทีต่ กลงร่วมกัน

หมำยเหตุ :
1 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนำคม จำกัด (มหำชน) (“บมจ. กสท”)
และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษทั เป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมี
ผู้บริหำรเป็นกรรมกำรของบริษัท จึงถือว่ำเป็นกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน1
(หน่วย : พันบำท)
- ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
2,830
- รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บ
- เจ้ำหนี้กำรค้ำ

0
1,755

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหำชน)
- ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัทร่วม

(หน่วย : พันบำท)
1,379

บริษัท ไอเน็ต เมแนจด์ เซอร์วิสเซส จำกัด

(หน่วย : พันบำท)
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14.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุ รกิจ ทั่วไปในกำรให้บ ริก ำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชำชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดที่ยุติธรรมตำมที่แสดงใน
ตำรำงข้ำงต้น
14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนำคต รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำร
และขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต โดยเลือกดำเนินกำรตำมวิธีดังต่อไปนี้
 ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไป
 อนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท (ตำมควำมจำเป็น)
 เปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฎระเบียบของสำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 เปิดเผยมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยผ่ำนกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบ
บัญชี
14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้
เสียในกำรทำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมั ติกำรทำรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมำตรกำร
ดังกล่ำว ในข้อบังคับของบริษัท
14.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน
 บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น


บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันที่มีกำรแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบ
บัญชี พร้อมทั้งเหตุผลในกำรเลือกทำรำยกำรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรำยงำน
ประจำปี
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13.

ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา)
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำนที่นำเสนอประกอบด้วย ผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงิน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัท ไทย
ดอท คอม จำกัด และ บริษัท ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จำกัด ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
จำก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และแสดงเปรียบเทียบกับผลกำรดำเนินงำนจำกงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 31 ธันวำคม 2558 ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท
เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
หน่วย : พันบำท
งบแสดงฐานะการเงิน

ปี 2559
จานวน

ปี 2558
%

จานวน

ปี 2557
%

จานวน

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

213,934

8.26

8,355

0.71

24,457

2.32

เงินลงทุนระยะสั้น

-

-

-

215,772

8.34

0.24

3,580

-

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำย

2,846

0.34

กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

4,665

0.18

5,762

0.49

5,810

0.55

กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กจิ กำรที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน
สินค้ำคงเหลือ

173,262

6.69

104,665

8.84

68,141

6.46

150

0.01

1,559

0.13

4,267

0.40

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

60,740

2.35

18,733

1.58

23,381

2.21

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

668,523

25.82

141,920

11.99%

129,636

12.28

66,708

2.58

114,379

9.66

119,820

11.35

เงินลงทุนชัว่ ครำว

ลูกหนี้กำรค้ำ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ำ
ประกัน
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ลูกหนี้ตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปีเงิน
ให้กู้ยมื แก่กจิ กำรที่ไม่เกีย่ วข้องกัน
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย รอขอคืน
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71,055

2.74

63,610

5.37%

51,467

4.88%

2,461

0.10

-

-

-

-

17,370

0.67

52,550

2.03

39,344

3.32%

26,630

2.52

1,611,552

62.25

750,075

63.35%

659,321

62.46

79,724

3.08

49,539

4.18%

37,874

3.59

0.73

7,801

0.66%

14,644

1.39

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

18,779

17,285

1.46%

16,226

1.54

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

1,920,199

74.18

1,042,033

88.01

925,983

87.72

รวมสินทรัพย์

2,588,722

100

1,183,953

100

1,055,619

100

445,755

17.22

264,440

22.34

242,003

22.93

กิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน

37,931

1.47

35,239

2.98

44,850

4.25

กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

205,539

7.94

88,444

7.47

86,137

8.16

รำยได้คำ่ บริกำรรับล่วงหน้ำ

8,303

0.32

10,075

0.85

6,606

0.63%

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินที่ถึง
กำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

136,468

5.27

94,001

7.94

54,599

5.17

22,308

1.88

19,008

1.80

13,519

1.14

12,949

1.23

เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
ค่ำบริกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์รอตัดจ่ำยสุทธฺ
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี

หนี้สนิ และส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนีก้ ำรค้ำ

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

31,757

1.23%

รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

865,753

33.44

528,026

44.60

466,152

44.16

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน-สุทธิ

352,488

13.62

119,050

10.06

70,295

6.66

เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

-

-

27,425

2.32

49,740

4.71

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
หนี้สินภำษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินอื่น

10,704
6,997
207

0.41
0.27
0.01

7,485
207

0.63
0.02

5,890
207

0.56
0.02

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน

370,396

14.31

154,167

13.02

126,132

11.95

รวมหนีส้ ิน

1,236,149

47.75

682,193

57.62

592,284

56.11

ทุนเรือนหุ้น

500,042

19.32

250,021

21.12

250,021

23.68

ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ

770,205

29.75

272,134

22.99%

272,134

25.78

ขำดทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำร
ควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม

-11,759

-0.45

-19,208

-1.62

-19,208

-1.82

จัดสรรแล้ว - สำรองตำมกฎหมำย

10,921

0.42

6,794

0.57

25,492

2.41

ยังไม่ได้จัดสรร

72,848

2.81

-3,766

-0.32

-61,476

-5.82

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื หุ้น

10,247

0.40

-4,215

-0.36

-3,627

-0.34

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

1,352,504

52.25

501,760

42.38

463,336

43.89

ส่วนได้เสียที่ไม่มิอำนำจควบคุม

69

0.0027

-

-

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุน้

1,352,573

52.25

501,760

42.38

463,336

43.89

รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

2,588,722

100.00

1,183,953

100

1,055,620

100

ส่วนของผู้ถือหุ้น

กำไรสะสม
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ปี 2559

ปี 2558

ปี 2557

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

853,651

99.55

598,404

98.10

482,099

97.94

3,859

0.45

11,559

1.90

10,126

2.06

รวมรายได้จากการดาเนินงาน

857,510

100

609,963

100

492,225

100

ต้นทุนในกำรให้บริกำร

657,134

76.63

441,678

72.41

374,999

76.18

3,884

0.45

8,669

1.42

8,111

1.65

รวมต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย

-661,018

-77.09

-450,347

-73.83

-383,110

-77.83

กาไรขั้นต้น

196,492

22.91

159,616

26.17

109,115

22.17

กำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม

121,832

14.21

-

-

-

-

รำยได้อื่น

22,022

2.57

14,076

2.31

15,181

3.08

กาไรก่อนค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

340,346

39.69

173,692

28.48

124,296

25.25

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรขำย

84,965

9.91

50,348

8.25

50,017

10.16

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรบริหำร
กาไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกาไรจาก
บริษัทร่วม
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

144,622

16.87

69,966

11.47

62,092

12.61

110,759

12.92

53,378

8.75%

12,187

2.48

-39

-0.0045

-

-

-

-

ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม

19,318

3.17

16,314

2.67

4,838

0.98

130,038

15.16

69,692

11.43

17,025

3.46

ต้นทุนทำงกำรเงิน

-29,698

-3.46

-23,590

-3.87

-17,822

-3.62

กาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

100,340

11.70

46,102

7.56

-797

-0.16

ภำษีเงินได้นิติบุคคล

-15,972

-1.86

-6,990

-1.15

-6,612

-1.34

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

84,368

9.84

39,112

6.41

-7,409

-1.51

98,953

11.54

38,425

6.30

-9,078

-1.84

-14

0.00

-

98,939

11.54

38,425

รำยได้จำกกำรให้บริกำร
รำยได้จำกกำรขำย

ต้นทุนขำย

กาไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน
และภาษีเงินได้นติ ิบุคคล

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุม
กาไร / ขาดทุนสุทธิ

6.30

-9,078

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ ขั้นพืน้ ฐาน
กาไร (ขาดทุน )สุทธิสาหรับปี (บาท)

0.23
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0.16

-0.03

-1.84

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

งบกระแสเงินสด

2559

2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้

100,340

2557
(797)

39
(121,833)

46,102
-

(19,318)

(16,314)

(4,838)

-

-

-

181,616

109,489

64,373

-

-

-

(319)

1,578

(1,596)

128

-

-

(158)

-

(625)

(3,710)

(385)

(259)

กำไรจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

-

-

(28)

กลับรำยกำรสำรองค่ำเผื่อผลเสียหำยทำงคดีควำม

-

(3,492)

-

3,198

1,511

1,272

(2,986)

(1,997)

(2,894)

29,698

23,590

17,822

166,695

160,082

72,431

(66,492)

(38,157)

6,586

1,409

2,709

4,265

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(42,007)

4,647

2,434

ค่ำบริกำรบำรุงรักษำอุปกรณ์รอตัดจ่ำย

(17,370)

-

-

(1,494)

(1,059)

(1,161)

-

-

-

เจ้ำหนีก้ ำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

39,252

(9,768)

(6,064)

รำยได้คำ่ บริกำรรับล่วงหน้ำ

(1,771)

3,469

3,234

รำยกำรปรับกระทบกำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในบริษัทร่วม
รำยได้เงินปันผลรับ
ค่ำเสื่อมรำคำและรำยจ่ำยตัดบัญชี
ตัดจำหน่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรำยกำร)
หนี้สูญ
กำไรจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย
กำไรจำกกำรจำหน่ำยทรัพย์สิน

ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
รำยได้ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย

-

กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงำน
สินทรัพย์ดำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
สินค้ำคงเหลือ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำย รอขอคืน
หนี้สินดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น(ลดลง)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจำกกิจกรรมดำเนินงำน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ำยชำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน
จ่ำยดอกเบีย้

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
18,238
96,460
2,169
(5,554)

570
122,493
2,100
(23,590)

3,385
85,109
2,599
(17,822)

(8,086)

(12,159)

(10,811)

84,989

88,844

59,075

-

-

-

เงินฝำกสถำบันกำรเงินที่ติดภำระค้ำประกันเพิ่มขึ้น

47,671

5,441

(23,622)

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนเผื่อขำย

20,128

-

5,335

(234,908)

-

-

เงินสดจ่ำยเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ

(2,500)

-

-

เงินสดจ่ำยเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม

-

-

-

137,225

-

-

14,240

3,600

2,600

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์

(543,925)

(53,315)

(169,392)

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยอุปกรณ์

5,880

611

427

(43,708)

(18,846)

(23,295)

-

-

28

(599,897)

(62,509)

(207,919)

170,454

22,437

135,104

(144,658)

(45,860)

(42,860)

-

-

112,000

เงินสดจ่ำยชำระเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

(49,733)

(19,015)

(43,252)

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ ทุนหุ้นสำมัญ

748,092

-

-

เงินปันผลจ่ำย

(3,750)

-

-

82

-

-

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน

720,487

(42,438)

160,992

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง)สุทธิ

205,579

(16,103)

12,148

จ่ำยภำษีเงินได้
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่ ครำวลดลง

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิ่มขึ้น

เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินปันผลรับ

เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
เงินสดรับจำกกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
เงินสดจ่ำยหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน
เงินสดรับจำกเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
8,355
213,934

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้ำหนีซ้ ื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 3 หน้ำ 89

24,457
8,354

12,309
24,457

80,533

5,957

(18,515)

407,281

134,016

96,659

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

14.

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบ
วงจร โดยบริ ก ำรของบริษั ท ครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ บ ริก ำรเชื่ อ มต่ อ เครือ ข่ ำ ยอิ น เทอร์เน็ ต เต็ ม รูป แบบ (Internet
Access) กำรให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ Co-Location และบริกำร Cloud Solutions
ปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์ทำงธุรกิจแบบดิจิทัลมำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ รวมถึงนโยบำยภำครัฐที่ผลักดันนโยบำย ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้บริกำรคลำวด์ของ
บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
บริษัทให้บริกำรระบบ Cloud Solutions มำเป็นเวลำมำกกว่ำ 5 ปี โดยบริษัทได้รับใบประกำศรับรอง
มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรให้บริกำรว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่ดี มีควำมปลอดภัยและมีคุณภำพ รวมทั้งยังได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance- Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) รำยแรก
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศสำหรับระบบ Cloud โดยเฉพำะ ถือเป็น
เครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของบริษัท โดยมีองค์กรขนำดใหญ่ให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำร
หลำยแห่ง และมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกำสให้องค์กรที่ต้องกำรใช้บริกำรร่วม
ทดสอบกำรใช้งำนด้วย
ผลการดาเนินงาน
ในปี 2559 บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,001.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี
2558 โดยรำยได้หลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกรำยได้กำรให้บริกำร Cloud Solutions ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 77 เมื่ อเที ย บกับ ปี ก่อ น ส่ วนรำยได้ จ ำกบริกำร EDC Network Pool และบริก ำร Co-Location ก็ยั งคงมี
อัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และร้อยละ 21 ตำมลำดับ จำกรำยได้ที่เพิ่มขึ้นทำ
ให้ต้นทุนในกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยผันแปรเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ที่เติบโต โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.78 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจำกบริษัทมีกำรรับรู้ค่ำเสื่อมเพิ่มขึ้นจำกกำรรับโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงจำนวน
หลำยโครงกำรเป็นสินทรัพย์ในระหว่ำงปี จึงทำให้บริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 26.17 ในปี 2558
เป็นร้อยละ 22.91 ในปี 2559 ในขณะเดียวกันค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 90.82 เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนด้ำนบุคลำกรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของ
บริษัทในปี 2560 และในส่วนต้นทุนทำงกำรเงิน ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุง
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) และปรับปรุงระบบเครือข่ำยเพื่อให้มีเสถียรภำพและมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยระดับสำกลยิ่งขึ้น โดยภำพรวมในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 84.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีผล
กำไรสุ ทธิจำนวน 39.11 ล้ ำนบำท หรือมี กำไรเพิ่ม ขึ้น 45.26 ล้ำนบำท โดยอัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 8.43 ของ
รำยได้รวม
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บริษัทไม่ มี ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี 2559 เนื่องจำกมี ผลขำดทุนสะสมยกมำ โดย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่ปรำกฏในงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2559 เป็นผลจำกภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้
รายได้จากการให้บริการและการขาย
บริษัทมีรำยได้รวมสำหรับปี 2559 จำนวน 1,001.36 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรและ
กำรขำย 857.51 ล้ำนบำท และรำยได้อื่น 143.85 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยแยกตำม
ประเภทบริกำรได้ตำมตำรำง โดยมีสัดส่วนของรำยได้หลักอยู่ที่บริกำร Cloud Solutions คิดเป็นร้อยละ 50
และมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลักษณะ IaaS ( Infrastructure as a Service ) โดยเน้นกำรให้บริกำร Cloud Solutions
ที่วำงอยู่บน Infrastructure ขนำดใหญ่ที่ได้รับมำตรฐำนระดับสำกล
สัดส่วนรายได้จากการให้บริการและการขาย
บริกำร Cloud Solutions
บริกำร เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)
บริกำร Co-Location
บริกำรอื่น
บริกำร EDC Network Pool

50%
18%
17%
12%
3%

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย
ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยรวมจำนวน 661.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558
หรือคิดเป็นร้อยละ 46.78 โดยแปรผันตำมรำยได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกค่ ำเสื่อมรำคำ
เนื่องจำกมีกำรรับรู้โครงกำรระหว่ำงสร้ำงจำนวนหลำยโครงกำรที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่ำงปี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปี 2559 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่ม ขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 90.82 เนื่องจำก
บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ้น อันเนื่องมำกจำกกำรสรรหำพนักงำนเพิ่มเพื่อรองรับกำรเติบโตของ
ธุรกิจในอนำคตและต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึ้นจำกกำรลงทุนพัฒนำธุรกิจ อย่ำงต่อเนื่องโดยจัดหำอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยระดับสำกลแก่ผู้ใช้บริกำร
กาไร(ขาดทุน)สุทธิสาหรับปี
ส าหรั บ งบการเงิ นรวม ก ำไรสุ ทธิ ส ำหรั บปี 2559 เท่ ำกั บ 84.37 ล้ ำนบำท เพิ่ ม ขึ้ นเป็ นจ ำนวน 45.26
ล้ำนบำท จำกปี 2558 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 39.11 ล้ำนบำท
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สาหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิสำหรับปี 2559 เท่ำกับ 83.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน
60.44 ล้ำนบำท จำกปี 2558 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 22.62 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทมีกำไรจำกกำร
ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจำนวนเงิน 127.83 ล้ำนบำท ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 74.66 ล้ำนบำท
จำกปี 2558 โดยมีกำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็นจำนวน 85.68 ล้ำนบำท
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,588.72 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,404.77 ล้ำน
บำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
มีดังนี้
เงิน ลงทุน ในหลั ก ทรัพ ย์เผื่ อขำยเพิ่ ม ขึ้น 212.93 ล้ ำนบำท คิ ดเป็ น ร้อยละ 7,482.63 เนื่ องจำกบริษั ท
มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิ่มขึ้น
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น 205.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2,460.67 เนื่องจำกบริษัท
ได้รับเงินมำจำกกำรเพิ่มทุน
สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 42.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 266.58 เนื่องจำกบริษัทมีลูกหนี้
ภำษีมูลค่ำเพิ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีกำรจ่ำยภำษีซื้อเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น
หนิ้สิน
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน 1,236.15 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 865.75 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 63.96 และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 370.40 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 140.26 ของหนี้สินรวม
บริษัทมี เงินเบิกเกินบัญ ชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่ม ขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกกำร
ลงทุนเพื่อขยำยและพัฒนำธุรกิจ โดยเป็นกำรออกตั๋วแลกเงินกับสถำบันกำรเงินโดยไม่มีหลักประกัน และมี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล ไอเน็ต
(INET-IDC) และซื้ออุปกรณ์เครือข่ำยเพื่อขยำยกำรบริกำรให้กับลูกค้ำและเพิ่มเสถียรภำพในกำรให้บริกำรใน
มำตรฐำนระดับสำกล โดยสัญญำเช่ำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 3 - 5 ปี
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,352.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนที่ออกจำหน่ำยและ
ชำระเต็มมูลค่ำแล้วจำนวน 500 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจำนวน 770 ล้ำนบำท สำรองตำมกฎหมำย
จำนวน 10.92 ล้ำนบำท ซึ่ งเพิ่ม ขึ้น จำกปี 2558 เนื่องจำกบริษัท มีกำรจดทะเบียนเพิ่ม ทุน ระหว่ำงปี โดยงบ
กำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 72.85 ล้ำนบำท และสำหรับงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 85.68 ล้ำนบำท และสำหรับมูลค่ำตำมบัญชีงบกำรเงินรวม
หุ้นละ 3.76 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 3.80 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น)
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งบกระแสเงินสด
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 213.93 ล้ำนบำท โดยมีกระแสเงินสดรับต้นปี 8.35 ล้ำน
บำท และมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่ำงปีอีก 205.58 ล้ำนบำท โดยกระแสเงินสดรับระหว่ำงปี มำจำกกระแส
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน 84.99 ล้ ำนบำท ลดลงจำกปี 2558 คิดเป็ น ร้อยละ 4.34 เนื่องจำกบริษัท มี
ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 599.90
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 537.39 ล้ำนบำท และบริษัทมี เงินสดสุทธิ ได้มำจำกกิจกรรม
จัดหำเงินเป็นจำนวน 720.49 ล้ำนบำท เป็นกำรรับเงินจำกกำรเพิ่มทุนของบริษัท
อัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่วนทางการเงิน

2559

2558

2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)
อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเร็ว (เท่ำ)

0.77
0.70

0.27
0.23

0.28
0.22

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์ (Activity Ratios)
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ)

5.95

6.62

6.45

61

55

57

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ถำวร (เท่ำ)

0.85

0.89

0.90

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.53

0.56

0.53

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ)
อัตรำส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่ำ)

0.91
0.48

1.36
0.58

1.28
0.56

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 1/

33.60

9.59

N/A

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (Profitability Ratio)
อัตรำกำไรขั้นต้น (%)

22.91

26.17

22.17

อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำน (%)
อัตรำกำไรสุทธิ (%)
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)
อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

12.92
8.43
4.47
9.10

8.75
6.27
3.49
8.11

2.65
-1.46
-0.78
-1.57

3.76
0.23
0.0789

2.01
0.16
0.015

1.85
-0.03
N/A

ระยะเวลำเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นสำมัญ (บำท) 1/
เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)

หมำยเหตุ : 1. คำนวณจำกจำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักทีอ่ อกจำหน่ำยและได้รับชำระแล้วระหว่ำงงวด
ส่วนที่ 3 หน้ำ 93
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

จำกตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินพบว่ำ ในปี 2559 อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทใกล้เคียงกับปีก่อน
และมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกบริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
ปี และเนื่องจำกบริษั ทมี กำรลงทุน ในศูน ย์ป ฏิบั ติ กำรข้อมู ล ไอเน็ ต (INET-IDC) และอุ ปกรณ์ เครือข่ำยเพื่ อ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีกำรใช้แหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน
โดยกำรทำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่ มขึ้น ทั้งนี้จำกกำรลงทุนดังกล่ำวทำให้บริษัทได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำ
ในกำรให้ บ ริ ก ำรจนมี ร ำยได้ ร วมที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ถึ ง ร้ อ ยละ 60.47 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ น ส ำหรั บ อั ต รำส่ ว น
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรในภำพรวมเพิ่มขึ้น มีเพียงอัตรำกำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 26.17 ในปี 2558
เป็ น ร้อ ยละ 22.91 ในปี เนื่ องจำกบริษั ท มี ก ำรรับ ค่ ำ เสื่ อ มเพิ่ ม ขึ้น จำกกำรรับ โครงกำรหลำยโครงกำรเป็ น
สินทรัพย์ และอัตรำกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.27 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12.92 ในปี 2559 ทำให้บริษัท
สำมำรถดำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนของปี 2559 โดยมีอัตรำกำรจ่ำยปันผลอยู่ที่ร้อยละ
33.60 และพิจำรณำจ่ำยที่ 0.0789 บำทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39.45 ล้ำนบำท
จำกภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลที่สูงขึ้นและมีอัตรำส่วน
หนี้สินต่อผู้ถือหุ้นลดลงจำก 1.36 เท่ำ เป็น 0.91 เท่ำ ในปี 2559

ส่วนที่ 3 หน้ำ 94
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษั ทได้ส อบทำนข้อมู ล ในแบบแสดงรำยกำรข้อมู ลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมั ดระวัง
บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสำระสำคัญ นอกจำกนี้ บริษัทขอรับรองว่ำ
(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรดำเนินงำน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วน
ที่เป็นสำระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดังกล่ำว
(3) บริษัทได้จั ดให้มี ระบบกำรควบคุม ภำยที่ดี และควบคุม ดูแลให้มี กำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ต่อ
ผู้สอบบัญ ชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุม ถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
สำคัญ ของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระทำที่มิชอบที่อำจมี ผลกระทบต่อกำรจัดทำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อกำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่ มีล ำยมือชื่อของ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น

_____________________________
ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
กรรมกำร

_______________________________
ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
กรรมกำร

__________________________________
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมกำรผู้จัดกำร
(ผู้รับมอบอำนำจ)
หน้ำ 95

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รายละเอียดโดยย่อของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 ประธำนกรรมกำร
 ประธำนกรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษท
ั

72

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำเอก
สำขำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ์ สหรำชอำณำจักร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

2544 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำร
2551 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรบริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น



2550 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน

 กรรมกำร

 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

 กรรมกำรทรัพยำกรบุคคลและ

 ธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)

กำหนดอัตรำค่ำตอบแทน
 ประธำนกรรมกำร



บมจ.เน็ตเบย์

2549 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่น

 กรรมกำรบริหำร



บจก.คลื่นปัญญำ

2552 – ปัจจุบัน

 ประธำนกรรมกำรบริหำร

 สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน

2551 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น

2552 – ปัจจุบัน

 ประธำนกรรมกำรบริหำร

2552 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรบริหำร

2548 – ปัจจุบัน

 ผู้เชี่ยวชำญและที่ปรึกษำ

อำวุโส
2548 - ปัจจุบัน

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 96

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำรสภำ

บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

(องค์กำรมหำชน)
 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ
(องค์กำรมหำชน)
 สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ำและ
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 กรรมกำร
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร
 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษท
ั
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด)
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คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำเอก
สำขำ Digital Communication
Imperial College of Science and Technology
มหำวิทยำลัยลอนดอน สหรำชอำณำจักร
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2544 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2553 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รองประธำนกรรมกำรบริหำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรประเมินผลกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ
องค์กรอื่น
2553 – 2559  ผู้อำนวยกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด

(มหำชน)
 สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ

2559 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด

ตรวจสอบ

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 97

(มหำชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

3. ดร.กำธร ไวทยกุล
 กรรมกำร
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร

57

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
28 เมษำยน 2558

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 Diplome de Docteur, Computer ,
L’Universite Paris VI,France
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรกฎหมำยปกครองและวิธีพิจำรณำคดีทำง
ปกครองตำมมำตรฐำนที่ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 4 ของ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุตธิ รรมทำง
ปกครอง โดยได้รับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำรจำก
สำนักงำนศำลปกครอง
 โครงกำรอบรมผู้บริหำรระดับสูงในยุคโลกำภิวัตน์
ของมูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง
กระทรวงกำรคลัง

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนนของกรรมกำรผู้จัดกำร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2558 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรประเมินผลกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
บริษัทอื่น
2555 – ปัจจุบัน
2556 - 2557

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 บมจ.ทีโอที

 กรรมกำร

 บจก.ไทยลองดิสแทนส์ เทเลคอม

มิวนิเคชั่นส์
องค์กรอื่น
2558 – ปัจจุบัน
2555

 กรรมกำรบริหำร ชุดที่ 12

 สมำคมโทรคมนำคมแห่ง

 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำร

ประเทศไทย ในประบรมรำชูปถัมภ์
 วุฒิสภำ

ส่งเสริมกำรใช้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสู่ควำมเป็นเลิศ
(องค์กรภำคเอกชน) ภำยใต้
คณะกรรมำธิกำรกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำร
สื่อสำร และโทรคมนำคม
ของวุฒิสภำ
2559 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรประเมินผลกำร

ปฎิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 98

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง
4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
 กรรมกำร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
13 มิถุนำยน 2559

อายุ
(ปี)
57

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 M.S. Electronical Engineering, The George
Washington University
 Ph.D. Electronical Engineering, Florida
Atlantic University
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Certification
Program (DCP) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Financial Statements
for Directors (FSD) จัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร How to Develop a
Risk Management Plan (HRP) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 กรรมกำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 99

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำร
บริษัทอื่น
2558 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำนักพัฒนำโทรศัพท์ประจำ
ที่และบรอดแบนด์ สำยงำน
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร
2556 – 2558
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำนักกลยุทธ์
สำยงำนประสิทธิผลองค์กร
2555 – 2556
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ภำคขำยและบริกำรนครหลวง
ที่ 3 สำยงำนขำยและบริกำร
ลูกค้ำนครหลวง
2555
 ผู้จัดกำรฝ่ำยวำงแผน
โครงข่ำยสำนักวิศวกรรม
สำยงำนโครงข่ำย
2553 - 2555
 ผู้จัดกำรสถำบันนวัตกรรม ที
โอที สำนักวิศวกรรม
สำยงำนโครงข่ำย

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 บมจ.ทีโอที

 บมจ.ทีโอที

 บมจ.ทีโอที

 บมจ.ทีโอที

 บมจ.ทีโอที

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
 กรรมกำร
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษท
ั
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วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
24 เมษำยน 2552

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต
สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
University of Miami, U.S.A.
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Advance Management Program รุ่นที่ 177
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกำ

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 100

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2552 – ปัจจุบัน
2552 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรประเมินผลกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 – ปัจจุบัน

 กรรมกำร

 บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่

 บมจ.กสท โทรคมนำคม

บริษัทอื่น
2558 – ปัจจุบัน

2556 – 2558
2552 – 2555

สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำยงำนกลยุทธ์องค์กร
 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
สำยงำนธุรกิจโทรศัพท์

 บมจ.กสท โทรคมนำคม
 บมจ.กสท โทรคมนำคม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
 กรรมกำร
 กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษท
ั

44

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
24 เมษำยน 2552
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
27 เมษำยน 2549

68

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 Master of Engineering (Electrical –
Communications) Cornell University U.S.A.
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำเอก สำขำ Quantitative Business
Analysis Arizona State University,
สหรัฐอเมริกำ

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

-

ประวัติการอบรม
 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2552 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน

 ผู้จัดกำรฝ่ำย 10

 บมจ.กสท โทรคมนำคม

ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อบริหำรองค์กร
2552 – 2556  ผู้จัดกำรฝ่ำย 10
ฝ่ำยโครงข่ำยระหว่ำงประเทศ
2549 – ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระ
2552 – ปัจจุบัน  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 บมจ.กสท โทรคมนำคม
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2556 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรอิสระและประธำน

 บมจ.สหยูเนี่ยน

2550 – 2559

กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.ไดเม็ท (สยำม)

2548 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

 บมจ.แพน

ปัจจุบัน

ตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.เจ้ำพระยำมหำนคร

 ศำสตรำจำรย์กิตติคณ
ุ

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

บริษัทอื่น
รำชเทวี กรุ๊ป

องค์กรอื่น
2549 – ปัจจุบัน

หลักสูตรเทคโนโลยีและกำร
จัดกำรนวัตกรรม

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 101

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด)

72

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์
สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management
(MFM) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย
 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial
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
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 102

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

26 ก.พ. 2559

 กรรมกำรอิสระและประธำน

2548 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน

กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 บมจ.ไดเม็ท (สยำม)
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

0.01

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 หลักสูตรประกำศนียบัตร

Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
 กรรมกำรอิสระ
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
26 กุมภำพันธ์ 2552

62

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท ศศ.ม. (เศรษฐศำสตร์) สำขำวิชำเอก
เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ Marquette
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
 ปริญญำโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) สำขำวิชำเอก
Data Communication, University of
Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 103

2552 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ประธำนกรรมกำรบริหำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ควำมเสี่ยง
2556 – ปัจจุบัน  กรรมกำรตรวจสอบ
2552 – 2554  กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2551 – 2557

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ

 บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด

2546 – 2557

พิจำรณำค่ำตอบแทน
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ

 กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group

 Chief Information Officer

 บจก.ไทยสมำร์ทคำร์ด

 กรรมกำรบริษัท

 บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส

บริษัทอื่น
2545 – ปัจจุบัน
2553 - 2555

คอนซัลแทนต์กรุ๊ป

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

10. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน

69

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำ Computer and Information
Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกำ
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 ประธำนกรรมกำร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2544 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริหำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรสรรหำและกำหนด

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ค่ำตอบแทน
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2551 – 2555
2551 – 2555
2559 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 104

ตาแหน่ง

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

 กรรมกำร

 บมจ.เน็ตเบย์

 ประธำนกรรมกำร

 บมจ.เธียรสุรัตน์

 ประธำนกรรมกำร

 บมจ.ซีโอแอล

 กรรมกำรตรวจสอบ

 บมจ.ซีโอแอล

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.ซีโอแอล

 กรรมกำร

 บจก.เทรดสยำม

 ประธำนกรรมกำร

 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริกำร

 กรรมกำร

 บจก.ไทย ดอท คอม

 ประธำนกรรมกำร

 บจก.ไทย ดอท คอม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
 กรรมกำรอิสระ
 กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
 กรรมกำรตรวจสอบ
 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

57

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
12 พฤษภำคม 2557

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำนิตศิ ำสตร์มหำบัณฑิต (“LL.M.”)
โรงเรียนกฎหมำยมหำวิทยำลัยเทมเปิล,
ฟิลลำเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวำเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Temple University School
of Law, at Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.)
 เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 105

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา
2557 – ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำรอิสระ

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรสรรหำและกำหนด

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ค่ำตอบแทน
2557 – ปัจจุบัน  กรรมกำรตรวจสอบ
2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

2552 – ปัจจุบัน
บริษัทอื่น

 เลขำนุกำรบริษัท

 บมจ.สยำมแม็คโคร

2548 – ปัจจุบัน
2549 – ปัจจุบัน

 กรรมกำร

 บจก.สำนักงำนกฎหมำยสยำมซิตี้

 กรรมกำร

 บจก.ฮำนนำ อินสทรูเม้นทส์

2550 – ปัจจุบัน
2550 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรผู้จัดกำร

2552 – ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน
2555 – ปัจจุบัน

 กรรมกำร
 กรรมกำร

(ประเทศไทย)
 บจก.ชวลิต แอนด์ พำร์ทเนอร์ส
 บจก.เซเบอร์ ทรำเวล เนทเวิร์ค
(ไทยแลนด์)
 บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล
 บจก.โทนำมิ (ไทยแลนด์)
 บจก.สำนักงำนที่ปรึกษำภำษีเอสซีแอล

2559 – ปัจจุบัน

 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำร

 กรรมกำร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง
12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
 กรรมกำร
 กรรมกำรบริหำร
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
 กรรมกำรผู้จัดกำร
 รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :
23 เมษำยน 2546

อายุ
(ปี)
50

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำ Computer Science University
of Missouri Columbia, U.S.A.
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Effective Minutes Taking (EMT) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Company Secretary Program (CSP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร ภูมิพลังแผ่นดิน
ศูนย์บริกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อ
สังคม” (นมธ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
0.17

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 106

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2546 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน
2559 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – 2556
2542 – 2556
บริษัทอื่น

 กรรมกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริหำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ปัจจุบัน
2551 – ปัจจุบัน

 กรรมกำร

 บจก.ไทยดอทคอม

 ประธำนกรรมกำร

 บจก.แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร
13. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

42

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ประวัติการอบรม
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตรประกำศนียบัตร
Leadership Succession Program (LSP) จัดโดย
มูลนิธิสถำบันวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ

-

-

49

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท สำขำบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ช่วงเวลา

2559 – ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – 2556
2554 – 2555

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

 กรรมกำรกำกับดูแลกิจกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 กรรมกำร

 บจก.ไทยดอทคอม

 กรรมกำรผู้จัดกำร

 บจก.แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น

 กรรมกำร

 บมจ.เน็ตเบย์

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร

 บจก.วอลล์ เทคโนโลยี

 ผู้อำนวยกำรฝ่ำยขำยและ

 บจก.วอลล์ เทคโนโลยี

บริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน
2556 – ปัจจุบัน
2555 – 2559
2550 – 2554
2550 – 2554

กำรตลำด

การดารงตาแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา
 ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร
14. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

2555 – 2559
-
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-

2555 – ปัจจุบัน
2554 – 2555
2550 – 2554

 กรรมกำร

 บมจ.เน็ตเบย์

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ผู้อำนวยกำร

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ที่ปรึกษำอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง
15 นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

16. นำยปิยเรศ แซ่หลี
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

17. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

อายุ
(ปี)
46

51

45

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)
-

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย
ประวัติการอบรม
 ITIL V3. Expert
 CDCP : Certified Data Centre Professional
 CDFOM : Certified Data Centre Facilities
Operations
คุณวุฒิการศึกษา
 วุฒิบัตร 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)

-

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

-

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

2557 – ปัจจุบัน

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัทอื่น
2552 – 2556

 Services Management

 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

2557 – ปัจจุบัน

Director
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

 ผู้อำนวยกำร

 บจก.จีเอเบิล

 ผู้อำนวยกำร

 บจก.จีเอเบิล

 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

บริษัทอื่น
2556 – 2557
2552 – 2556
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-

ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2557 – 2558



Head of Commercial

2555 - 2557



Business Development
Director

2553 – 2555

True Internet Data Center
Company Limited
 MFEC Public Company Limited




Sawasdeeshop Limited

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

อายุ
(ปี)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สัดส่วน
การถือ
หุ้น
ในบริษัท
(%)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่าง
กรรมการและ
ผู้บริหาร

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลา

 Supervisory Skill and Service Quality for

18. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ
 ผู้อำนวยกำรอำวุโส

55

ตาแหน่ง
Business Development
Director
 Business Development
Manager

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท



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
 Wireless and Mobile Network integration
technology จัดโดย Cisco (Thailand)
 S mall Business Management
(Entrepreneurship) จัดโดย Bellevue
Community College: Bellevue, WA. USA
คุณวุฒิการศึกษา
 Business Computer (BBA)
Assumption University
 Marketing (MBA)
Assumption University

2548 - 2553

0.02
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-

2559 – ปัจจุบัน  ผู้อำนวยกำรอำวุโส
บริษัทอื่น
2553 – 2559
 General Manager



MFEC Public Company Limited



บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย



Hewlett-Packard (Thailand)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รำยชื่อ

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
3. ดร.กำธร ไวทยกุล
4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
10. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน1
13. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
14. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
15. นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
16. นำยปิยเรศ แซ่หลี
17. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
18. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ
1

จำนวนหุ้นทีถ่ ือ ณ
ต้นปี
-

จำนวนหุ้นทีม่ ีกำร
ซื้อขำยระหว่ำงปี
-

จำนวนหุ้นทีถ่ ือ ณ
สิ้นปี
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000

-

60,000

-

-

-

416,000

416,000

832,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107,562

-

107,562

นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ได้ซื้อหุน้ แบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering: RO)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รำยชื่อ

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
3. ดร.กำธร ไวทยกุล
4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์
5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์
9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร
10. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ
11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน
13. นำยวัลล์ชยั เวชชีวะดำรงค์
14. นำยศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
15. นำยอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์
16. นำยปิยเรศ แซ่หลี
17. นำยอรรถพงษ์ หำบสำ
18. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ
หมำยเหตุ :

C = ประธำนกรรมกำร
D = กรรมกำร

บมจ. อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย

บริษัทย่อย
บจก. แมนดำลำ
บจก. ไทย ดอท คอม
คอมมูนิเคชั่น

C
D
D
D
D
D
D
D
D

C

D
D
D, MD

C

M

MD

M
M
M
M
M
MD = กรรมกำรผูจ้ ัดกำร
M = ผู้บริหำร
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D

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รำยชื่อ

บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น

1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน

บจก. ไทย ดอท คอม

C

2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์

D, MD

3. นำยทรงศักดิ์ ทนุบำรุงสำสน์

D

4. นำงสำวหรรษำ นวำระพรรณ

D

D

D,MD

5. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร

C

6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ

D

C = ประธำนกรรมกำร

D = กรรมกำร

MD = กรรมกำรผู้จัดกำร

หมำยเหตุ :
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมู
นิเคชั่น จำกัด และบริษัทไทย ดอท คอม จำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท มีรำยได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวม
ตำมงบกำไรขำดทุนรวมของปีบัญชีล่ำสุด
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ชื่อ-สกุล/ตาแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง
1. นำงสำวกรกช วนสวัสดิ์

อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม
(ปี)
37 คุณวุฒิการศึกษา
 ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิทยำกำร
คอมพวิเตอร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ
 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
Certificate
 ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย
(CPIAT)
ประวัติการอบรม
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี
 อมรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIAT
 โครงกำรดำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน
ของหน่วยงำน
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร
คอร์รัปชั่น
 แนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทุจริต
 Leading Your Professional Way
 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors
(ACIIA) Conference 2016
 The Power Of Professional Alliances

ช่วงเวลา
พศ.2559 - ปัจจุบัน
พศ.2559-3/6/2559
พศ.2555-พศ.2558
พศ.2553-พศ.2554
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ
 รองประธำนกรรมกำร
 บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ /ให้บริกำรตรวจสอบบัญชี
 ผู้จัดกำรอำวุโส
และตรวจสอบภำยใน
 ผู้ช่วยผู้จัดกำร
 แผนกตรวจสอบภำยใน/บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริกำร
 ผู้จัดกำร
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน) ไม่ได้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในปี 2559

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 114

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหำชน)

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ
ไม่มี

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 115

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

