ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท : 0-2257-7000 โทรสาร : 0-2257-1379
ศูนยบริการลูกคา : 0-2257-7299

ศูนยปฏิบัติการเครือขาย (อาคารบางกอกไทยทาวเวอร)
108 อาคารบางกอกไทย ทาวเวอรชั้น 12 ถนนรางนำ
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
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สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผู้จัดการ

(ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์)
ประธานกรรมการ

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน)
กรรมการผู้จัดการ

รงขับเคลื่อนหลักใหม่ 4 ประการ ได้แก่ Cloud Computing, Mobility, Big Data และ Social Network
ทำ�ให้โลกก้าวเข้าสูย
่ ค
ุ เศรษฐกิจและสังคมดิจท
ิ ล
ั เทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั ได้หลอมรวมเข้ากับชีวต
ิ ประจำ�วันของคน
เรา เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้าและการบริการ ปรากฏการณ์ใหม่นี้เรียก
ว่า Digital Transformation ทำ�ให้เกิดธุรกิจใหม่ เช่น Facebook, Uber, Line, Amazon, Google เป็นต้น

รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เพื่อเป็นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ให้ก้าวทันประเทศอื่น ตัวอย่างเช่น การส่งเสริม Internet Broadband, Data Center, E-government Services เป็นต้น
บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีที่ได้มาตรฐานสากล มีเสถียรภาพและ
ความปลอดภัยสูง บริษัทเป็นผู้นำ�ในการให้บริการ Cloud Solutions ในประเทศไทย ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถนำ�ไอซีทียุคใหม่
ทีบ่ ริษทั ให้บริการมาใช้เป็นเครือ่ งมือเพิม่ ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจและบริหารต้นทุน อันเป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะช่วยสนับสนุนธุรกิจ
ในสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวแต่ยงั ปรารถนาทีก่ า้ วไปข้างหน้าต่อไป  การบริการของบริษทั เป็นทีน่ ยิ มของลูกค้ามากขึน้ ตามลำ�ดับส่งผลให้
รายได้ของบริษัทเติบโตในอัตราร้อยละ 22.99 จาก 508 ล้านบาทในปี 2557 เป็น 624.04 ล้านบาทในปี 2558 โดยเฉพาะบริการ Cloud
Solutions มีการเติบโตสูงถึงร้อยละ 68.97 และคาดว่าอัตราการเติบโตจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 มีมติอนุมัติให้บริษัทลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
ที่จังหวัดสระบุรี ภายใต้เงินลงทุน 750 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายความต้องการของลูกค้าในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการ
Cloud Solutions ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ศูนย์ดังกล่าวยังพร้อมใช้เป็นศูนย์สำ�รองข้อมูลแบบ Cloud Solutions เพื่อบริการ
การเป็นศูนย์สำ�รองแก่ลูกค้าของบริษัทอีกด้วย
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นยังมีมติให้โอนทุนสำ�รองตามกฎหมายเพื่อนำ�ไปล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัทในงบการ
เงินเฉพาะกิจการ ส่งผลให้บริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสมเหลืออยู่ บริษัทจะมีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อบริษัท
มีกำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานในแต่ละงวดและไม่มีผลขาดทุนสะสมใดๆ ในอนาคต
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ารวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่จะพัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
บริษัทได้ดำ�เนินการจนสามารถได้รับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านศูนย์ข้อมูล ระบบเครือข่ายหลัก และบริการ Cloud Solutions อย่าง
ต่อเนือ่ ง ในปี 2558 บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR)
ซึง่ เป็นกระบวนการจัดการทางด้านความมัน่ คงปลอดภัยสำ�หรับผูใ้ ห้บริการ Cloud Service Provider  มาตรฐานดังกล่าวเป็นเครือ่ งหมาย
ยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทในการเพิ่มศักยภาพการให้บริการเพื่อก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการ Cloud Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ
สุดท้ายนี้ ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพันธมิตรธุรกิจทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
บริษทั ด้วยดีเสมอมา บริษทั เชือ่ มัน่ ในการดำ�รงไว้ซงึ่ บรรษัทภิบาล ยึดมัน่ ในหลักจรรยาบรรณ และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคม สิง่ แวดล้อม
และชุมชน เพื่อทำ�ให้บริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
2

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

Àหน่วย : พันบาท

ข้อมูลต่อหุ้น
รวมสินทรัพย์
รวมหนี้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้รวม
รายได้จากการดำ�เนินงาน
กำ�ไร(ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
ข้อมูลต่อหุ้น
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (บาท)

2558

2557

2556

1,183,953
682,193
501,760
624,039
609,963
39,112

1,055,619
592,284
463,336
507,406
492,225
(7,409)

834,638
352,154
482,484
386,585
378,903
3,064  

0.27
26.17
8.75
6.27
8.11
3.49
1.36

0.28
22.17
2.65
(1.46)
(1.57)
(0.78)
1.28

0.44
24.85
(0.32)
0.79
0.63
0.42
0.72

0.16
2.01

(0.03)
1.85

0.01
1.97  

หนวย : พันบาท

200,000

507,406
624,039

378,903
492,225
609,963

352,154

400,000

386,585

592,284
682,193

600,000

482,484
463,336
501,760

800,000

834,638

1,000,000

1,055,619
1,183,953

1,200,000

0

รวมสินทรัพย

รวมหนี้สิน

รวมสวนของผูถือหุน
2556

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

2557

รายไดรวม

รายไดจากการดำเนินงาน

2558
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คณะกรรมการ

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ

3. ดร. มนต์ชัย หนูสง1
กรรมการ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ		
กรรมการผู้จัดการ

4. นางปรียา ด่านชัยวิจิตร2
กรรมการ

5. ดร.กำ�ธร ไวทยกุล3
กรรมการ

6. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมการ
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ		
กรรมการผู้จัดการ

7. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ

8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารบริษัท

1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการผู้จัดการ
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2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์
รองกรรมการผู้จัดการ

3. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

9. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ

12. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

13. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

11. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ :
1 ดร.มนต์ชัย หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2 นางปรียา ด่านชัยวิจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
3 ดร.กำ�ธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

4. นายอรรถวุฒิ คำ�ประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

5. นายปิยเรศ แซ่หลี
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
รายงานประจำ�ปี 2558

6. นายอรรถพงษ์ หาบสา
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
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วิสัยทัศน์ ภารกิจ
และคุณค่าหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“

เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีชั้นนำ� มีความน่าเชื่อถือ
มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

ภารกิจ (Mission)
•
•
•

”

มุง่ มัน่ สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลกู ค้าโดยการนำ�เสนอบริการโครงสร้างพืน้ ฐานทีม่ คี วามปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพในระดับ
มาตรฐานสากล สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ด้วยราคาเป็นธรรม
ดำ�เนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

คุณค่าหลัก (Core Value)
บริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ประกอบกิจการในลักษณะทีใ่ ช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศเปลีย่ นมาเป็น
โอกาสทางธุรกิจ โดยคำ�นึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่ายของบริษทั เพือ่ สร้างความมัน่ คงทีย่ ง่ั ยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการ ดังนี้

1. นวัตกรรม (Innovation)

เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิดเพือ่ พัฒนาทางออกทีด่ ขี นึ้ และตอบสนองต่อความต้องการ
ของลูกค้าได้ดขี นึ้ นวัตกรรมมีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการทีด่ ขี นึ้ แต่ยงั รวมไปถึงการ
ปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของ
บริษัททุกคน

2. ความเป็นกลาง (Neutral)

เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน
พันธมิตร คูค่ า้ และสังคมไทยโดยรวม บริษทั พยายามทีส่ ดุ ทีจ่ ะประสานประโยชน์ระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
ทุกด้าน

3. ความกระตือรือร้น (Energetic)

เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ของบุคลากร กิจการของบริษัท
ประสบความสำ�เร็จโดยการสือ่ สาร แลกเปลีย่ นความคิดเห็น การทำ�งานทัง้ ร่วมกันและกับลูกค้า มีความ
ตืน่ ตัวต่อความรูใ้ หม่ๆ ตลอดเวลา เพือ่ ตอบสนองกับลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกด้วยความรูส้ กึ กระตือ
รือล้น ทำ�งานตรงตามเวลาที่กำ�หนดอย่างต่อเนื่องและทำ�ให้มั่นใจว่า การดำ�เนินภารกิจของเราจะเสร็จ
อย่างรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราในปัจจุบันและในอนาคต

4. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy)

บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้
ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำ�ธุรกิจอย่างตรงไปตรง
มาก็สามารถนำ�พาองค์กรไปสู่ความสำ�เร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรมตาม
หลักของการแข่งขันเสรีซึ่งจะนำ�ประโยชน์สู่ผู้บริโภค
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

การเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญ
ของบริษัท ในปี 2558

เดื อ นมี น าคม บริ ษั ท ได้ รั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น บริ ก าร
Cloud Solutions จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ BOI ทำ�ให้ได้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นอากร
ขาเข้ า ในการนำ � เข้ า อุ ป กรณ์ จ ากต่ า งประเทศ และได้
รั บ การยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลในส่ ว นบริ ก าร Cloud
Solutions เป็ น ระยะเวลา 8 ปี ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้ บ ริ ษั ท
ลดต้ น ทุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยจากอุ ป กรณ์ แ ละสามารถให้ บ ริ ก ารแก่
ลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้น และในเดือนเดียวกันนี้ทางบริษัทได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้านระบบบริหาร
จัด การสารสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions
ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูล INET (IDC) และได้เพิ่มขอบเขตการให้
บริการ Enterprise Network Connectivity ที่มีคุณภาพ
ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์
เดื อ นกรกฎาคมได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions และ
ศูนย์ปฎิบัติการข้อมูล INET (IDC) ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์
เดือนสิงหาคมได้รับการรับรองมาตรฐาน Cloud Security
Alliance – Security, Trust & Assurance Registry
(CSA-STAR) ด้ า นกระบวนการจั ด การทางด้ า นความมั่ น คง
ปลอดภัย สำ�หรับผูใ้ ห้บริการ Cloud Service Provider ซึง่ ถือว่า
เป็นเครื่องหมายยืนยันความพร้อมของบริษัทและเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการของบริษัทในการก้าวขึ้นสู่ผู้ให้บริการ Cloud
Service Provider อย่างเต็มรูปแบบ และนับเป็นผู้ให้บริการ
Cloud Solutions รายแรกของประเทศที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน CSA-STAR นี้
เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc
ในการให้บริการอีเมล์ออนคลาวด์ในรูปแบบ Email as a Service
โดยใช้แพลตฟอร์มชั้นนำ�ของโลกในนาม Zimbra เพื่อให้บริการ
อีเมล์ภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูง
สำ�หรับลูกค้าภาครัฐและภาคเอกชน
เดื อ นธั น วาคม ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น มี ม ติ อ นุ มั ติ
การลงทุนสร้างศูนย์ปฏิบตั กิ ารข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) มูลค่า
750 ล้านบาท โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จต้นปี 2560

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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นโยบายและ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษท
ั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษท
ั ”) เป็นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน
้ ฐานด้านไอซีทแี บบ
ครบวงจร สำ�หรับธุรกิจและผู้ท่ีต้องการนำ�ไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ การให้บริการ
ศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำ�หรับผู้ท่ีต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับสากลไป
จนถึงการนำ�เสนอระบบไอซีทแี บบ Cloud Computing เพือ
่ ใช้เป็นเครือ
่ งมือในการเพิม
่ ประสิทธิภาพประสิทธิผล
สำ�หรับธุรกิจ

บริษัทได้ก่อตั้งมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของ ศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำ�เนินการจัด
ตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทุนชำ�ระแล้วเท่ากับ 16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท บริษัทได้รับอนุมัติจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540 ให้ดำ�เนินการเป็นผู้ให้บริการเชื่อม
ต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้าประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ้นสุดของอายุการได้สิทธิดำ�เนินการดังกล่าว ต่อ
มาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเพิ่มทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้าทำ�การซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนเรียกชำ�ระแล้ว 250.02 ล้านบาท โดยมี
จำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 333,333,333 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้น คือ
• พนักงานและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51
• สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 17
• บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16
บริษัทให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร ธุรกิจของบริษัทแบ่งเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. บริการ Cloud Solutions
2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access )
3. บริการ Co-Location
4. บริการ EDC Network Pool
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ

บริษัทเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร สำ�หรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการ
นำ�ไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ บริการของบริษัท
ครอบคลุมตั้งแต่บริการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ การให้บริการศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำ�หรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานในระดับ
สากลไปจนถึงการนำ�เสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud Computing เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพประสิทธิผลสำ�หรับธุรกิจ บริษัทแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้

1) บริการ Cloud Solutions

Cloud Solutions เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC
20000 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
• Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพืน้ ฐานด้านไอที เช่น Server, Storage ช่วยให้ผใู้ ช้บริการ
ประหยัดการลงทุนทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้สัมพันธ์กับรายจ่าย
• Platform as Service (PaaS) เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้บริการสามารถนำ�  Application มาทำ�งานอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้
บริการ ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware และ Software
• Software as a Service (SaaS) เป็นการให้บริการทางด้าน Application เช่น Email on Cloud, Antivirus เป็นต้น
บริษัทให้บริการระบบ Cloud solutions ในลักษณะสาธารณะ (Public Cloud) มาเป็นเวลากว่า 4 ปี โดยได้รับใบประกาศการ
รับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2005 สำ�หรับการให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005
ด้านการให้บริการ Cloud Solutions และได้การรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ และการให้
บริการด้าน Cloud Solutions ทัง้ ทีอ่ าคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ เป็นรายแรกของประเทศไทย ซึง่ เป็นการ
รับประกันคุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ Cloud Solutions ของบริษทั ว่าลูกค้าจะได้รบั บริการทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพ อีกทัง้ ยังได้การ
รับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็นรายแรกของประเทศไทย
ซึ่ง CSA-STAR เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำ�หรับระบบ Cloud Solutions โดยเฉพาะ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมายยืนยัน
ความพร้อมของบริษัทและศักยภาพของการให้บริการ ซึ่งมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจและใช้บริการหลายแห่งและมีแนวโน้มการ
ใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาสให้องค์กรที่มีความสนใจใช้บริการร่วมทดสอบการใช้งาน
ในปี 2558 บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนบริการ Cloud Solutions จากสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ทำ�ให้สามารถยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในส่วนของบริการ Cloud Solutions เป็นเวลา 8 ปีซงึ่ จะส่งผลในปี 2559 นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมี
การพัฒนาบริการใหม่ๆ บนระบบ Cloud เพื่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้อย่างเหมาะสมตามประเภทธุรกิจ เช่น พัฒนา Local Microsoft
Azure service, HP Cloud, email on cloud และ VDI เป็นต้น

2) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)

• บริษัทดำ�เนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำ�หรับธุรกิจด้วยความเร็ว
ที่หลากหลาย มีพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำ�ให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่วประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้
สามารถเชื่อมต่อได้ผ่านทุกช่องทางสื่อสาร ได้แก่ เชื่อมผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
บรอดแบนด์ สายวงจรเช่า (Leased Line) โครงข่าย MetroLAN ที่เชื่อมโยงเครือ
ข่ายภายในสำ�นักงานบนอาคารชั้นนำ�ใจกลางกรุงเทพมหานคร ด้วยความเร็วตั้งแต่
10 Mbps บนโครงข่าย Fiber Optic ขนาด 10 Gbps บริษัทมุ่งเน้นการให้บริการที่มี
คุณภาพและเสถียรภาพสูง มีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของลูกค้า สามารถตรวจสอบสถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อม
เจ้าหน้าทีท่ ปี่ รึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชัว่ โมงทุกวัน ส่งผลให้บริการได้รบั การยอมรับ
และเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศหลายองค์กร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3) บริการ Co-Location

INET IDC เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำ�หรับหน่วยงานหรือ
องค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำ�เสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network)
และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น
• Co-Location : บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สำ�หรับ
องค์กรที่ต้องการความปลอดภัยและมีเสถียรภาพโดยนำ�
เครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว้
• Business Continuity Planning / Disaster Recovery
Center : ศูนย์สำ�รองข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการฐาน
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่การ
ทำ�งานสำ�รองพร้อมอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อำ�นวยความสะดวก และรองรับการทำ�งานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน
เช่นวิกฤตน้ำ�ท่วม วิกฤตการเมือง
ศูนย์ IDC ของบริษัททั้ง 2 แห่ง คือ ที่อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ มีการสํารองระบบเครือข่ายกัน
ระหว่างกันอย่างสมบูรณ์ในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Metro Ethernet Ring ขนาด 10 Gbps. จำ�นวน 2 เส้นทาง พร้อมกับ
ระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และมีบริการอำ�นวยความสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชัว่ โมง สำ�หรับการให้บริการแก่ลกู ค้า
องค์กรชัน้ นำ�ของประเทศตัง้ แต่บริษทั หลักทรัพย์ทที่ าํ ธุรกรรมซือ้ ขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผูใ้ ห้บริการเว็บไซต์ทมี่ ผี เู้ ข้าเยีย่ ม
ชมจำ�นวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย

4) บริการ EDC Network Pool

เป็นศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องรับชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อธนาคารกับร้านค้าผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ
อาทิ โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตทำ�ให้สามารถทำ�ธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัย คล่องตัวในทุกพื้นที่
ทั่วไทย ในปี 2555 บริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัท ทรานแซคชั่น เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำ�กัด (TNS) ผู้นำ�ด้านการให้บริการการ
ชำ�ระเงินระดับโลก ให้บริการ EDC network pool เพือ่ พัฒนามาตรฐานการให้บริการให้รองรับรูปแบบและกฎเกณฑ์ใหม่จากองค์กรการ
เงินระดับสากลที่กำ�หนดกฎเกณฑ์มาตรฐาน PCI DSS ให้ทุกองค์กรที่เก็บรักษา ประมวลผล หรือส่งต่อข้อมูลของผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์
มีการดูแลเครือข่ายและสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มั่นคงปลอดภัย เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร รวมถึงมีระบบสำ�รอง
ข้อมูล (Backup Switching) ที่มีเสถียรภาพและความมั่นคงสามารถทำ�งานแทนระบบหลักได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท

ในปี 2557 บริษัทได้รับอนุญาตจากสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เช่าใช้
ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่นๆ) ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 และจะสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562
ซึ่งสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้คราวละ 5 ปี

สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต
ของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด เป็นบริษัท
ย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญาต
จากสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้
เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง
คือ เป็นประเภทไม่มโี ครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง
(เช่าใช้ผา่ นโครงข่ายโทรคมนาคมของผูใ้ ห้บริการอืน่ ๆ) ได้
รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้
รับการต่ออายุจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ซึง่ สามารถ
ต่ออายุใบอนุญาตได้คราวละ 5 ปี
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
				
รายละเอียดของรายได้
				
				
บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Internet Access )
บริการ Co-Location
บริการ Cloud Solutions
บริการ EDC Network Pool
รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ 2
รวมรายได้จากการดำ�เนินการ
รายได้อื่น 3
รายได้รวม
ส่วนแบ่งผลกำ�ไรในบริษัทร่วม 4

งบการเงินรวม 1
ปี 2558
ล้านบาท
%
129.67
21%

งบการเงินรวม 1
ปี 2557
ล้านบาท
%
117.11
23%

งบการเงินรวม 1
ปี 2556
ล้านบาท
%
98.42
25%

120.85
242.68
22.84
93.93
609.96
14.08
624.04
16.31

113.54
143.62
22.16
95.80
492.23
15.18
507.41
4.84

100.43
93.18
20.97
65.91
378.90
7.68
386.59
6.4

19%
39%
4%
15%
98%
2%
100%
7.24

22%
28%
4%
19%
97%
3%
100%
2.61

26%
24%
5%
17%
98%
2%
100%
4.20

หมายเหตุ : 1. งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
2. รายได้จากการให้บริการอืน่ ๆ ได้แก่ รายได้บริการ Software Services และรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้อื่น
4. บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำ�ไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จากการลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ 40 ของทุน                  
จดทะเบียน ของบริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด ในปี 2555-2556 และร้อยละ 25 ในปี 2557-2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การตลาด
และสภาวะการแข่งขัน

การทำ�การตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่สำ�คัญ

บริษัทได้เปลี่ยนทิศทางองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจจากการให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตมามุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะโครงสร้าง
พื้นฐาน IaaS (Infrastructure as a Service) เพื่อเป็นเครื่องมือสำ�คัญด้านไอซีทีที่ธุรกิจไทยสามารถนำ�มาใช้ในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและบริหารจัดการต้นทุนได้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เป็นการเตรียมตัวก้าวเข้าสูส่ งั คมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
(Digital Economy) ได้อย่างมั่นใจ เริ่มต้นจากบริการ Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัย
สูง ตั้งอยู่ในประเทศไทย จะเป็นบริการหลักที่บริษัทมีความมุ่งมั่นจะนำ�เสนอเป็นทางเลือกใหม่ขององค์กรต่างๆ
เพื่อสร้างความเชื่อมั่น บริษัทเสนอให้บริษัท องค์กรที่สนใจมาเริ่มต้นด้วยการทดสอบระบบก่อนใช้บริการ ซึ่งได้รับผลตอบรับดีมาก
ส่งผลให้มีลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดสอบและใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำ�เสนอบริการเพิ่มเติมสำ�หรับลูกค้าที่ใช้บริการ
อยู่แล้วได้ด้วย  ทิศทางธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับแนวโน้มการใช้งานของ Cloud Solutions ทั่วโลก ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย
Gartner ได้คาดการณ์ไว้ว่า IaaS จะมีการเติบโต 29% ปีต่อปี ตั้งแต่ปี 2014 - 2019
บริษัททำ�การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและการแข่งขันที่มีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจขององค์กรทั้งภายในและภายนอก และ
ได้กำ�หนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำ�ไปสู่การบรรลุเป้าหมายใน
การดำ�เนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้
1. เน้นการให้บริการ Cloud Solutions โดยเฉพาะ Server, Storage ในกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่ให้ความสำ�คัญกับคุณภาพการให้
บริการ เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มบริษัทไทย เป็นต้น
2. เพิ่มทางเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น เช่น พัฒนา Local Microsoft Azure Service, HP Cloud,
Email on Cloud, VDI เป็นต้น
3. ร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller เพื่อขยายฐานลูกค้าและบริการโดย
มุ่งเน้นลูกค้าเอกชน

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย

ลูกค้าของบริษทั ประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษทั เน้นลูกค้าทีม่ โี อกาสขยายบริการเพิม่ ขึน้ ในส่วน Cloud Solutions
และเสริมด้วยบริการต่างๆ เพื่อตอบสนองการทำ�ธุรกิจของลูกค้า
1. ลูกค้าองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนทางด้าน IT Infrastructure พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ และมองหานวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้
องค์กรมีความคล่องตัว รวดเร็วและต้องการบริการที่ได้รับมาตรฐาน
2. องค์กรที่ต้องการควบคุมต้นทุนให้สัมพันธ์กับรายได้ ต้องการใช้บริการอินเทอร์เน็ตและ Cloud Solutions โดยเน้นบริการที่ได้
SLA น่าเชื่อถือ เสถียรภาพ และคล่องตัว

การจำ�หน่ายและช่องทางการจำ�หน่าย

บริษทั ทำ�การตลาดแบบเฉพาะเจาะจง นำ�เสนอบริการไปยังกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุม่ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าสินค้าและบริการของบริษทั
สามารถช่วยลูกค้าทำ�ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และทำ�การขายผ่านพนักงานขายของบริษทั อีกทัง้ ยังร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ
Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller เพื่อขยายฐานลูกค้าและบริการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเอกชน

สภาพการแข่งขัน
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา

จากสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายตัวและความต้องการสินค้าประเภทอุปกรณ์พกพาในกลุ่มสมาร์ทดีไวซ์ (Smart
Devices) รูปแบบการให้บริการด้านไอซีทีที่เปลี่ยนแปลงไป และการปรับตัวทั้งจากฝั่งผู้ประกอบการ Social Media for Business
(SMB) ผู้ให้บริการด้านสารสนเทศ รวมถึงผู้บริโภคทั้งระดับองค์กรและรายย่อยในด้านการเลือกซื้อสินค้าและบริการเหล่านี้ จึงก่อให้
เกิดกระแสความต้องการในการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่พกพาได้สะดวก (Mobility) ควบรวมกับกระแสการนำ�เอาเทคโนโลยีสำ�หรับ
ผู้บริโภคมาปรับใช้ภายในองค์กร (IT Consumerization) อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการเติบโตและการใช้งานทางด้านไอซีที
จะมาจากแรงขับเคลื่อนหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่ Cloud Computing, Mobility, Social Business และ Big Data
12
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต

จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบาลเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ทำ�ให้บริการด้านไอทีซี ของประเทศ
มีโอกาสขยายมาก ทั้งด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการด้านไอทีซีต่างๆ ธุรกิจหลักของบริษัท เช่น
Cloud Solutions, Internet Access, Co-Location และ EDC Network Pool ล้วนเป็นส่วนสำ�คัญที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆ ทำ�ธุรกิจ
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  
บริษัทให้บริการ Cloud Solutions มาเป็นเวลา 4 ปี โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน Security ISO/IEC 27001 และมาตรฐานบริการ
ISO/IEC 20000 Cloud Solutions มีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจใช้บริการหลายแห่งและมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ทุกไตรมาส นอกจากนี้
บริษัทยังเปิดโอกาสให้องค์กรที่ต้องการใช้บริการร่วมทดสอบการใช้งานเพื่อการเรียนรู้และตัดสินใจด้วย
บริการ Internet Access และการให้บริการเฉพาะการเชื่อมต่อ Network เป็นบริการที่มีการแข่งขันสูงมาก มีคู่แข่งมากราย ตั้งแต่
รายใหญ่ กลาง เล็ก เนื่องจากผู้ใช้มองว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างผู้ให้บริการแต่ละราย ผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายการสื่อสาร (Network
Provider) จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง กลยุทธ์ของบริษัท คือการบริหารจัดการต้นทุนให้มีต้นทุนบริการที่เหมาะสม และร่วมมือ
กับพันธมิตรด้านโครงข่าย เพื่อการนำ�บริการ Access เป็นหนึ่งใน Solution ที่ให้บริการลูกค้า

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท

เพื่อบรรลุเป้าหมายบริษัทที่วางไว้ จึงได้กำ�หนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้
• รักษาความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์กับพันธมิตรและลูกค้า
• มีความเป็นกลางกับทุก Network Provider
• เพิ่มทางเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น เช่น พัฒนา Local Microsoft Azure Service, HP Cloud,
Email on Cloud, VDI เป็นต้น
• มุ่งเน้นลูกค้าเอกชน
• ปรับปรุงมาตรฐานเรื่อง Cloud Security ให้นำ�มาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
• จัดตั้ง Security Operation Center for Cloud เพื่อรองรับเรื่อง Security Solution โดยเฉพาะ

จำ�นวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั มีผใู้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั อนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตจาก กสทช. เช่นเดียวกับบริษทั เป็นจำ�นวน
103 ราย (ข้อมูลจาก รายชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 จากสำ�นักงานกสทช.)
บริษัทจัดว่าเป็นบริษัทขนาดกลางในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขันกับคู่แข่งขันได้

นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำ�เนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต สำ�หรับลูกค้าขนาดกลางและเล็ก รวมทั้งบริการอื่นๆ
ที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ยังได้ส่งตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมในบริษัทย่อย

นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม

บริษทั มีนโยบายการลงทุนในบริษทั ร่วมเพือ่ ประกอบธุรกิจด้านอีโลจิสติกส์ จัดทำ�และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ เป็นทีป่ รึกษาให้
คำ�แนะนำ�ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทร่วม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำ�คัญในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากบริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ
ทั้งจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน และการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม ทางเทคโนโลยี สิ่งเหล่านี้ส่ง
ผลกระทบกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึน้ ตั้งแต่ปี 2550 เพื่อบริหาร
จัดการความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องดำ�เนินการ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยการระบุความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งที่เป็น
ความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยงเฉพาะกิจการ กำ�หนดมาตรการป้องกันและติดตามอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำ�เนินการดังกล่าวเป็นไปตาม
นโยบายที่กำ�หนดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดความมั่นใจ ได้ว่าครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำ�คัญขององค์กร
ได้อย่างครบถ้วน ดังต่อไปนี้

ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

บริษัทดำ�เนินธุรกิจให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร โดยเน้นการให้บริการ Cloud computing Solutions
(Cloud Solution Provider) สำ�หรับลูกค้าองค์กรที่ต้องการบริการที่มีเสถียรภาพ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว ยืดหยุ่นในราคาเหมาะสม
อย่างไรก็ดี ตลาดของผูใ้ ห้บริการ Cloud Solutions มีทงั้ ภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น Amazon Web Services (AWS), Microsoft
Azure, Google ซึ่งจะมีความได้เปรียบด้านขนาด และเทคโนโลยี ทำ�ให้สามารถให้บริการได้ในราคาที่ตำ�กว่า รวดเร็วกว่า
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการ Cloud แบบ Solution เป็นการช่วยให้ลูกค้าปรับมาจากการใช้งานของตัวเองมาใช้ Cloud
Solutions นั้นจำ�เป็นต้องอาศัยบริการการให้คำ�ปรึกษา วางแผนและพัฒนาร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการกับลูกค้า โดยใช้
ภาษาไทย ประกอบกับลูกค้าต้องการความมั่นใจในด้านความปลอดภัยที่ระบบและข้อมูลอยู่ในประเทศ ทำ�ให้บริษัทเชื่อว่า ตลาดนี้ยัง
สามารถจะแข่งขันได้กับผู้ให้บริการจากต่างประเทศ

ความเสี่ยงในการดำ�เนินงาน (Operations Risk)

บริการ Cloud Solutions และ Infrastructure as a Service ปัจจัยสำ�คัญคือเสถียรภาพของบริการเพือ่ ให้ลกู ค้ามัน่ ใจว่าสามารถนำ�
ระบบงานมาทำ�งานบนระบบ Cloud Solutions ได้อย่างปลอดภัย มีเสถียรภาพและมีความต่อเนือ่ ง โดยบริษทั ได้ออกแบบระบบโครงข่าย
โทรคมนาคมให้มีโครงข่ายหลัก และโครงข่ายสำ�รองในจุดหลักของโครงข่ายที่สำ�คัญ มีระบบ Network Monitoring ที่มีประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการโครงข่ายและการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์สดุ วิสยั ขึน้ มีการสำ�รองในทุกระบบและนำ�เทคโนโลยี Software-Defined
Network (SDN) มาใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง Security Operation Center (SOC)
เพือ่ เฝ้าระวังการโจมตีทางเครือข่ายสำ�หรับระบบของบริษทั และลูกค้าอย่างใกล้ชดิ ตลอด 24 ชม. เพือ่ การตรวจสอบสภาพของระบบและ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที

ความเสี่ยงในการดำ�เนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk)

เนื่องจากการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งในปัจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้
การกำ�กับดูแลขององค์กรอิสระที่ทำ�หน้าที่กำ�กับดูแลกิจการโทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ซึง่ การออกนโยบายหรือมีการเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดย กสทช. อาจส่งผลกระทบอย่าง
มีนัยสำ�คัญต่อกิจการโทรคมนาคม เช่น นโยบายด้านการแข่งขันเสรี นโยบายด้านค่าธรรมเนียมและค่าบริการ  และนโยบายคุ้มครองผู้ใช้
บริการ
บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญกับการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการติดตามสถานการณ์
ความเคลือ่ นไหวในประเด็นต่างๆ เหล่านีอ้ ย่างใกล้ชดิ ตลอดเวลา เพือ่ ให้สามารถกำ�หนดแผนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายได้อย่างเหมาะสม
หากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมายหรือนโยบายของรัฐ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ความเสี่ยงอันเกี่ยวข้องกับการเงิน (Financial Risk)

แหล่งเงินทุนของบริษัทบางส่วนเกิดจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว จึงทำ�ให้ความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นทำ�ให้อัตรา
ดอกเบี้ยจะเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเงิน จึงเกิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างตำ�  สำ�หรับดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว บริษัทได้
รับอัตราดอกเบี้ยสำ�หรับเงินกู้ยืมระยะยาวสำ�หรับลูกค้าชั้นดี (MLR) โดยหักส่วนต่างที่ตกลงไว้ล่วงหน้า และเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัว
นอกจากนี้บริษัทได้ทำ�การติดตามสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากมีสัญญาณของความผันผวนเกิดขึ้น บริษัทสามารถ
ใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ เพื่อจำ�กัดความเสี่ยงดังกล่าว

ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำ�เนินธุรกิจที่แข่งขันกันเอง

บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ซึ่ง
แต่ละบริษัทดังกล่าวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน และเรียกชำ�ระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่ง
กรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้มีอ�ำ นาจลงนามผูกพันบริษัท ขณะนี้ทั้ง กสท และทีโอที ได้เปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต
เชิงพาณิชย์แก่บคุ คลทัว่ ไปด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ด�ำ เนินการป้องกันโดยกำ�หนดแนวทางการกำ�กับดูแลทีด่ ี (Code of Conduct)
เกี่ยวกับการรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัท และการกำ�หนดให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่มีส่วน
ได้เสียดังกล่าวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบข้อกำ�หนดตามระเบียบดังกล่าวแล้ว ซึ่งกรรมการ
ทุกท่านได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ารับตำ�แหน่งตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด นอกจากนี้ บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในการให้
บริการลูกค้าร่วมกัน เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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ผู้ถือหุ้น

จำ�นวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR)

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำ�หรับการออกใบแสดงสิทธิในผล
ประโยชน์ทเี่ กิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำ�นวน 7,837,600 หุน้ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.13
ของหุ้นชำ�ระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัท
จดทะเบียนทุกประการไม่วา่ จะเป็นเงินปันผล สิทธิในการจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุนหรือใบสำ�คัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน้ สามัญ (Warrant) แต่ไม่มี
สิทธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพือ่ พิจารณามติเกีย่ วกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อา้ งอิงจากการเป็นหลัก
ทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของ
ผู้ลงทุนชาวต่างประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำ�นวน 10 รายแรก

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำ�นวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ปรากฏดังนี้
ลำ�ดับที่
ชื่อ/สกุล
จำ�นวนหุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1
สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
42,500,000
17.00
2
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)
40,000,000
16.00
3
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน)
40,000,000
16.00
4
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำ�กัด
7,837,600
3.13
5
นายอนุรักษ์  บุญแสวง
4,826,600
1.93
6
นายธวัชชัย ตันติพจน์
4,676,000
1.87
7
ABN AMRO NOMINEES SINGAPORE PTE LTD
4,250,000
1.70
8
นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล
3,104,000
1.24
9
นายสมชาติ  นำ�ศรีเจริญสุข
3,060,000
1.22
10
นายพงษ์ศักดิ์   ฮุ่นตระกูล
3,000,000
1.20

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2558
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ตำ� กว่าร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำ�เป็นอื่นใด โดย
ขึน้ อยูก่ บั สภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำ�เนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั และบริษทั ย่อย และการจ่ายเงินปันผลนัน้ ไม่มผี ลกระทบต่อการ
ดำ�เนินงานปกติของบริษัท
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจำ�ปี 2558 ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งเป็น
ไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจะนำ�เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2559 ของบริษัทต่อไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
				
จ่ายเงินปันผลประจำ�ปี อัตราหุ้นละ (บาท)
คิดเป็นเงินปันผลจำ�นวน (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

ปี 2558
0.015
3.75
34.22

ปี 2557
-

หมายเหตุ :
แม้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการเป็นกำ�ไร แต่บริษัทยังคงขาดทุนสะสม จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีโครงสร้างดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

สำนักกรรมการ
ผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

สายงานธุรกิจ

18

สายงานปฎิบัติการ

รายงานประจำ�ปี 2558

สายงานพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

สายงานโครงการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

สายงานปฏิบัติการ
และวิศวกรรม

รายงานประจำ�ปี 2558

สายงานสนับสนุน
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โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท มีจำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
1
3. ดร.กำ�ธร  ไวทยกุล
กรรมการ
4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
5. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
กรรมการ
6. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน /
กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ :
1. ดร.กำ�ธร  ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
จำ�นวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำ�หนดให้มีกรรมการจำ�นวนไม่น้อยกว่า 11 ท่าน และไม่เกิน 15 ท่าน
และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำ�กับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรือ่ ง การขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทุกประการ

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย “นายไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล คนใดคนหนึ่งลงลายมือ
ชื่อร่วมกับนายกำ�ธร ไวทยกุล นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท หรือ นายกำ�ธร ไวทยกุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็น
สองคน และประทับตราสำ�คัญของบริษัท”

ขอบเขต อำ�นาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำ�นาจหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้
รวมถึงอำ�นาจหน้าที่ ดังนี้
1. กำ�หนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำ�หนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
4. ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดการ และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตามแนวทางของข้อบังคับบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้
7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็นหุน้ ส่วนในห้าง
หุน้ ส่วนสามัญ หรือเป็นหุน้ ส่วนไม่จ�ำ กัดความรับผิดชอบในห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด หรือเป็นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษทั อืน่ ที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่วา่ จะทำ�เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือประโยชน์
ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัททำ�ขึ้นหรือถือหุ้น
หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำ�เนินการ

1. เรื่องที่กฎหมายกำ�หนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. การทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎ ระเบียบหรือประกาศของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3. การซือ้ ขายสินทรัพย์ส�ำ คัญ ซึง่ มีมลู ค่าของสินทรัพย์ของบริษทั ทีต่ อ้ งขออนุมตั ทิ ปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ตามกฎระเบียบหรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำ�หน่ายไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารทบทวนขอบเขตอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Good Corporate Governance Policy)

คณะกรรมการบริหาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหาร เพื่อทำ�หน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมีจำ�นวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานกรรมการบริหาร
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการบริหาร
4. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการบริหารและเลขานุการ

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำ�หนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. บริหารการดำ�เนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้
3. กำ�กับและติดตามผลการดำ�เนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการดำ�เนินงานและฐานะ
ทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำ�ทุกเดือนที่มีการประชุม
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่
5. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน จัดซื้อ จัดจ้าง และจำ�หน่ายทรัพย์สิน การบริหารทรัพยากรบุคคล
การเงินและการบริหาร การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่นเป็นผู้ดำ�เนินการไว้แล้ว
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีก�ำ หนดวาระในการดำ�รงตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับการดำ�รงตำ�แหน่งเป็นกรรมการของบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อทำ�หน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำ�เนินการและเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่น
และความน่าเชือ่ ถือของรายงานทางการเงินเพิม่ มากขึน้ ช่วยปรับปรุงหน้าทีแ่ ละกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และ
ปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัทสำ�นักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำ�นวน 4 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจ
หรือมีประสบการณ์ดา้ นบัญชีหรือการเงิน และมีความรูต้ อ่ เนือ่ งเกีย่ วกับเหตุทมี่ ตี อ่ การเปลีย่ นแปลงของการรายงานทางการเงิน ดังรายชือ่
ต่อไปนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย1
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ :
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษทั

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ�รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำ�ปี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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2. สอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผลและพิจารณาความเป็น
อิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร คุณภาพและปริมาณงาน
ตรวจสอบของสำ�นักงานตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�การตรวจสอบบัญชีของ
บริษัท รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำ�รายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ เสนอเป็นส่วนหนึง่ ในรายงานประจำ�
ปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และประกอบด้วยสาระสำ�คัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) จำ�นวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร
(8) รายการอืน่ ทีเ่ ห็นว่าผูถ้ อื หุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ป็นอิสระจากทีป่ รึกษาทางวิชาชีพอืน่ ใดเมือ่ เห็นว่าจำ�เป็น ด้วยค่าใช้จา่ ยของบริษทั
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนในการทำ�หน้าทีค่ ดั เลือกคณะบุคคลกลุม่ หนึง่ เพือ่ เข้าดำ�รงตำ�แหน่งคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดอืน่ ๆ ช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในองค์กร พร้อมทัง้ เสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการชุดอื่นๆ และกรรมการผู้จัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน มีจำ�นวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

1. เสนอแนวทาง วิธกี าร และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดต่างๆ ทีค่ ณะกรรมการ
บริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงานของ
บริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาสรรหาผู้จะมาดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหากำ�หนดค่าตอบแทน
หรือกรรมการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการนั้นๆ ขึ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

4. กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำ�รงตำ�แหน่งตามข้อ 3. และ/หรือวิธีการ และหลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดกรอบนโยบาย แนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทในการกำ�กับดูแลเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำ�นวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เพื่อนำ�เสนอ
คณะกรรมการบริษัท
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจำ�  ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบ
ต่อบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำ�คัญ
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำ�งานสอดประสานกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
9. ดำ�เนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดหลักเกณฑ์และวิธใี นการประเมินและติดตามผลการปฏิบตั งิ านของ
กรรมการผู้จัดการ ทุก 6 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีจำ�นวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
2. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
หมายเหตุ :
ดร.มนต์ชัย หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

1. กำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ และเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระ

คณะกรรมการที่เป็นอิสระมีหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ ทุกรายให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำ�หนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ

การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำ�ปี 2558

คณะกรรมการบริษทั มีการกำ�หนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำ�เป็น โดยมีการกำ�หนดวาระ
ชัดเจนไว้ลว่ งหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงานเป็นประจำ� ประธานกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ และรองกรรมการผูจ้ ดั การ
ได้รว่ มกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาให้มนั่ ใจว่าเรือ่ งทีส่ �ำ คัญจะได้น�ำ เข้าสูว่ าระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละ
ท่านมีความเป็นอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเข้าสูว่ าระการประชุมได้ เลขานุการบริษทั ได้จดั ทำ�หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ
ก่อนเข้าร่วมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แต่ละครัง้ ประธานกรรมการได้จดั สรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้มกี ารจดบันทึกรายงานการประชุมเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร และจัดเก็บรายงานการประชุมทีผ่ า่ นการรับรองจากประธานกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษทั และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องตรวจสอบได้
รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา มีดังนี้
รายชื่อก รรมการ
ผู้เข้าร ่วมประชุม

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ดร.มนต์ชัย  หนูสง1
นางปรียา  ด่านชัยวิจิตร2
ดร.กำ�ธร ไวทยกุล3
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ2์
นางมรกต กุลธรรมโยธิน

การประชุม
คณะกรรมการ
บริษัท
(รวม 14 ครั้ง)

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
(รวม 9 ครั้ง)

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
(รวม 9 ครั้ง)

การประชุม
คณะกรรมการ
สรรหา
และกำ�หนด
ค่าตอบแทน
(รวม 2 ครั้ง)

13/14
13/14
9/9
0/0
6/11
12/14
13/14
13/14
13/14
14/14
14/14
12/14
14/14

9/9
9/9
9/9
9/9

9/9
9/9
9/9
9/9
-

2/2
2/2
2/2
-

การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
(รวม 4 ครั้ง)

2/4
4/4
4/4

การประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ
(รวม 2 ครั้ง)

2/2
1/2
2/2
-

การประชุมร่วม
ระหว่าง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
(รวม 1 ครั้ง)

0/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

หมายเหตุ :
1. ดร.มนต์ชัย หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่
7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2. นางปรียา  ด่านชัยวิจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
3. ดร.กำ�ธร  ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป

กรรมการผู้จัดการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 3/2556 เมือ่ วันที่ 19 มีนาคม 2556 มีมติแต่งตัง้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556

อำ�นาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2544 เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2544 ภายใต้ความเห็น
ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอำ�นาจให้แก่กรรมการผูจ้ ดั การทำ�หน้าทีใ่ นการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและ
กระทำ�การแทนในนามของบริษทั เช่น การทำ�นิตกิ รรม สัญญา ข้อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำ�กับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลใดๆ
การออกระเบียบ ประกาศ หรือคำ�สัง่ ใดๆ พร้อมทัง้ มีการกำ�หนดวงเงินสำ�หรับการจัดหาพัสดุ เป็นต้น ทัง้ นี้ การมอบอำ�นาจดังกล่าวจะไม่เป็นการ
มอบอำ�นาจทีท่ �ำ ให้ผรู้ บั มอบอำ�นาจสามารถอนุมตั ริ ายการ ซึง่ ผูร้ บั มอบอำ�นาจหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งมีสว่ นได้เสีย หรือมีอ�ำ นาจความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ กับบริษทั
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้บริหารบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารบริษัท มีจำ�นวน 6 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
		1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการผู้จัดการ
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์  
รองกรรมการผู้จัดการ
3. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
4. นายอรรถวุฒิ คำ�ประดิษฐ์
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
5. นายปิยเรศ แซ่หลี
ผู้อำ�นวยการอาวุโส
6. นายอรรถพงษ์  หาบสา
ผู้อำ�นวยการอาวุโส

เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่ง
ตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เพื่อทำ�หน้าที่จัดการประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำ�รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำ�ปี
ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำ�หนด และดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยสำ�หรับปี 2558 จาก
ความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภทและขนาดขององค์กร เพือ่ ให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ ให้เหมาะสมกับการขยายตัวทาง
ธุรกิจและผลการดำ�เนินงานของบริษทั ตลอดจนภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้ก�ำ หนด
ค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินไม่เกิน 5.50 ล้านบาท แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำ�หรับเป็นค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนอื่น โดยค่าตอบแทนในปี 2558 ได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้
ค่าเบี้ยประชุม
คณะกรรมการบริษัท			
ประธานกรรมการ
25,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการ
20,000 บาท / คน / เดือน
คณะกรรมการตรวจสอบ 		
ประธานกรรมการ
12,500 บาท / คน / เดือน
กรรมการ
10,000 บาท / คน / เดือน
คณะกรรมการชุดย่อย 		
ประธานกรรมการ
12,500 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
รองประธานกรรมการ
10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
กรรมการ
10,000 บาท / คน / ครั้งที่มีการประชุม
รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2558 มีดังนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร
เบี้ยประชุม
รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ดร.มนต์ชัย หนูสง1
นางปรียา ด่านชัยวิจิตร2
นายกำ�ธร  ไวทยกุล3
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร

300,000
240,000
200,000
40,000
160,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000

112,500
90,000
90,000
90,000

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหา
และกำ�หนด
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง

150,000
120,000
120,000
120,000
-

25,000
20,000
20,000
-

20,000
50,000
40,000

กรรมการ
ประชุมร่วม
ประเมินผลการ ระหว่างกรรมการ
ปฏิบัติงานของ ตรวจสอบและ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้จัดการ บริหารความเสี่ยง

20,000
10,000
20,000
-

12,500
10,000
12,500
10,000
10,000

รวม

412,500
370,000
210,000
40,000
160,000
260,000
240,000
402,500
395,000
422,500
350,000
390,000
380,000

หมายเหตุ :
1. ดร.มนต์ชัย   หนูสง ลาออกจากกรรมการบริษัทและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่
วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
2. นางปรียา  ด่านชัยวิจิตร ลาออกจากกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
3. ดร.กำ�ธร  ไวทยกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป
ค่าตอบแทนรวมของผูบ้ ริหารรวม 6 ท่าน เท่ากับ 13.0 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน ค่าประจำ�ตำ�แหน่ง และ
โบนัส

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทได้จัดให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่พนักงานและผู้บริหารเมื่อ
ออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

บุคลากร

จำ�นวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร		

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีจำ�นวนพนักงานทั้งสิ้น 303 คน แยกเป็นแต่ละสายงานหลัก ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารระดับสูง
6 คน
2. สายงานธุรกิจ
74 คน
3. สายงานสนับสนุน
48 คน
4. สายงานวิศวกรรม
175 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด มีจำ�นวนพนักงานทั้งสิ้น 20 คน
ในปี 2558 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำ�นวน 297 คน (ไม่รวมฝ่ายบริหารระดับสูง) เท่ากับ 104.5 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษเงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 เป็นต้นไป พนักงานจ่าย
เงินสะสมในอัตรา ดังนี้
			อายุงาน
อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง)
น้อยกว่า 3 ปี
3
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี
3 หรือ 5
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
3 หรือ 5 หรือ 7
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษทั จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้นจากการเป็นสมาชิกกองทุน พนักงานมีสทิ ธิ
ได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทำ�งาน ดังนี้
				
อายุงาน
อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ
				
ที่กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ
น้อยกว่า 3 ปี
0%
ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
50%
ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป
100%

สวัสดิการพนักงาน

นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทนให้กับพนักงานในรูปแบบอื่นๆ
อีกหลายประการ ดังนี้
1. เพือ่ ดูแลและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร บริษทั ได้จดั ให้มสี วัสดิการเงินค่ารักษาพยาบาล เพือ่ ช่วยเหลือค่าใช้จา่ ยให้กบั พนักงาน            
รวมทั้งจัดหาศูนย์ออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้เป็นแหล่งสันทนาการในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานและ
ผูบ้ ริหาร และจัดให้มกี ารตรวจสุขภาพประจำ�ปี เพือ่ เป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองให้มสี ขุ ภาพทีด่ แี บบยัง่ ยืนและมีคณ
ุ ภาพทีด่ ใี น
ระยะยาว
2. การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีท่อี ยู่อาศัยเป็นของตนเองอย่างมั่นคง อันเป็นการ
ส่งเสริมขวัญและกำ�ลังใจในการทำ�งานให้กบั พนักงาน และก่อให้เกิดความภักดีตอ่ องค์กร บริษทั จึงได้จดั ให้มสี วัสดิการสินเชือ่ เพือ่
ทีอ่ ยูอ่ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพือ่ อำ�นวยความสะดวกให้กบั พนักงานทีม่ คี วามประสงค์จะขอสินเชือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยโดยได้รบั
อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม และได้รบั ความสะดวกเนือ่ งจากสามารถชำ�ระคืนสินเชือ่ จากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงการให้สนิ เชือ่ กรุงไทยธนวัฏเพือ่ เป็นสวัสดิการแก่บริษทั เพือ่ เสริมสร้างสภาพคล่อง และเป็นค่าใช้จา่ ยส่วน
ตัวและครอบครัวของผู้ก้อู ันช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้ก้เู มื่อยามจำ�เป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภาพความเป็นอยู่ของ
พนักงานดีขน้ึ
4. การจัดให้มผี ลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การมอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ
สำ�หรับพนักงาน คูส่ มรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงินช่วยเหลืออุปสมบท การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
5. การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินช่วยเหลือการขาดรายได้ เนื่องจากทุพพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการปฏิบัติงาน
เพือ่ ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวหากประสบภัย

นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

บริษัทให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำ�เร็จของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสนับสนุนให้บุคลากร
ได้รบั การฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอกควบคูไ่ ปกับการดำ�เนินการด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
ให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมทั้งให้บุคลากรมีความพร้อมใน
การรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต

1) การฝึกอบรมภายในบริษัท

1.1) สำ�หรับพนักงานระดับบริหาร
บริษัทดำ�เนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ�ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์
ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำ�หรับการ
ปรับหรือเลื่อนตำ�แหน่งในอนาคต ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อม
เป็นผู้นำ�ในอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคต อาทิเช่น หลักสูตรกฎหมายแรงงานสำ�หรับผู้บริหาร เป็นต้น
1.2) สำ�หรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษทั ดำ�เนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั กิ าร โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรูค้ วามสามารถตามหน้าที่ สายวิชาชีพและกลุม่ งานทีม่ ี
ความรับผิดชอบ ทัง้ นี้ เพือ่ พัฒนาทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพและเพิม่ ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านตามหน้าที่
งาน เช่น หลักสูตร Awereness Training ISO/IEC 27001:2013 หลักสูตร Awareness Training ISO/IEC 20000-1 หลักสูตร CSA STAR
มาตรฐานความปลอดภัยสำ�หรับ Cloud Solutions หลักสูตร Interconnecting Cisco Networking และหลักสูตร VMware เป็นต้น
1.3) สำ�หรับพนักงานทุกคน
บริษทั ดำ�เนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรูค้ วามสามารถหลัก เพือ่ ให้พนักงานทุกคนของบริษทั ปฏิบตั งิ าน
ได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิเช่น การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ หลักสูตร INET Product & Service
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร INET DNA และหลักสูตรการพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น
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2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท

นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษทั แล้ว บริษทั ได้สนับสนุนให้ผบู้ ริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กร
ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีก เช่น
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 4 โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตร Smart Disclosure Program (SDP) โดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 15 โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร ข้อพึงระวังในการจัดทำ�บัญชี การเตรียมตัวเพือ่ รองรับการตรวจสอบและแนวทางปฏิบตั สิ �ำ หรับผูจ้ ดั ทำ�บัญชีของกิจการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน โดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
• หลักสูตร Strategic CSR Management โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในปี 2558 จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตรภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้
จำ�นวนพนักงาน
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานทั้งปี
จำ�นวนชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อคนต่อปี
303
6,450.60
21.29
นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำ�นึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำ�งานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้ง
ภายในเป็นหลักในการดำ�เนินการเพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุม
และสังสรรค์ประจำ�ปี เป็นต้น
ในปี 2558 อัตราการลาของพนักงานในบริษัท สรุปได้ดังนี้
จำ�นวนพนักงาน
อัตราเฉลี่ยวันลากิจ
อัตราเฉลี่ยการลา
		
ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี
ประเภทอื่นต่อปี
		
(วัน/คน)
(วัน/คน)
303
9.05
1.29
หมายเหตุ :
การลาประเภทอื่นได้แก่ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำ�หมัน ลาเพื่อราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู้ ลาเพื่อแสวงบุญตามศาสนา
อิสลาม ลาเพื่อบำ�เพ็ญกุศลศพ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

การกำ�กับดูแลกิจการ

1. รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถ
เปิดเผยได้ และยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ ทีผ่ า่ นมาคณะกรรมการบริษทั ได้ยดึ มัน่ ในข้อพึงปฏิบตั สิ �ำ หรับกรรมการบริษทั จดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้มีการนำ�นโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำ�แนวทางการบริหารงานด้วยการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีกำ�หนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภารกิจ และนโยบายของบริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำ�คัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม
หลักการดังกล่าว และติดตาม กำ�กับดูแล ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร อันจะ
ส่งผลให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดำ�เนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำ�เร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
บริษัทได้ดำ�เนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำ�หนดไว้ในนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำ�คัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำ�คัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
ในปี 2558 บริษัทได้ทำ�การเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด โดย
นำ�ส่งเอกสารต่อสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ รายงานผ่านระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น
งบการเงินประจำ�ปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำ�ปี แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำ�ปี เป็นต้น รวมทัง้ ประเภทสารสนเทศสำ�คัญ
ตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี รวมถึงระเบียบวาระ
การประชุมและวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พ.ร.บ.หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น การจ่ายเงินปันผลและวันกำ�หนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้น แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นต้น
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำ�คัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำ�ใดๆ ที่จะต้องไม่เป็นการจำ�กัดโอกาส
ของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป
และสาธารณชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ที่
เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และง่ายต่อการติดต่อ
สื่อสารกับทางบริษัท

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษทั กำ�หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตัง้ แต่วนั สิน้ สุดของรอบบัญชีของบริษทั และจัด
กระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำ�คัญและเคารพสิทธิ
ของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
บริษทั ได้จดั ให้มกี ารประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคูม่ อื AGM Checklist ทีจ่ ดั ทำ�ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุน
ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำ�นักงาน ก.ล.ต. ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้อง
ดำ�เนินการด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ในปี 2558 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 ในวันที่ 27 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม INET Hall ชัน้ ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร และการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2558 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม INET Hall
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ชัน้ ไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีระบบขนส่งมวลชน
ที่ผ้ถู ือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำ�นวยความสะดวกสำ�หรับการประชุมไว้อย่าง
ครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ทใ่ี ช้ในการนำ�เสนอเรือ่ งต่อทีป่ ระชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ทีใ่ ช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
และการนับคะแนนเสียงทำ�ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยำ� โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุมได้อย่างต่อเนือ่ งจนถึงเวลาเลิกประชุม สำ�หรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพือ่ เข้าร่วมประชุมนัน้ บริษทั ได้มอบหมาย
ให้นติ กิ รของบริษทั เป็นผูต้ รวจสอบตามขัน้ ตอนทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ และเป็นไปตามรายละเอียดทีไ่ ด้แจ้งต่อผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ในการประชุมคราวดังกล่าว บริษทั ได้จดั ให้มกี รรมการของบริษทั ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะพร้อมฝ่ายบริหารของบริษทั ได้เข้า
ร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผูส้ อบบัญชี และทีป่ รึกษากฎหมายของบริษทั เพือ่ ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียด
แก่ที่ประชุม

ก่อนการประชุม

บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำ�หรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา กล่าวคือ
หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งกำ�หนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุม
พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนเวลา 9.00 น. ในวันทำ�การถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา
เหตุผลจำ�เป็น ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชือ่ ของกรรมการอิสระ เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือก
ทีจ่ ะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทัง้ ส่งแผนทีแ่ สดงสถานทีป่ ระชุมแก่ผถู้ อื หุน้ ล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม และได้โฆษณาบอก
กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพื่อบอกกล่าวเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัด
ประชุมผูถ้ อื หุน้ และเอกสารประกอบทัง้ ชุด ซึง่ เหมือนกับข้อมูลทีบ่ ริษทั จัดส่งให้ผถู้ อื หุน้ ในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 บริษัทได้นำ�แนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริม
ให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทั้ง
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และ
ช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 ตามหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 อย่างไรก็ดี ไม่ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้น
เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิด
โอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์
ต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพือ่ ทีบ่ ริษทั จะได้ชแี้ จงรายละเอียดหรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในทีป่ ระชุมต่อไป

ระหว่างการประชุม

ประธานที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะนำ�กรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธี
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำ�หรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัทจัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลง
ทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง
ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมทำ�หน้าที่ดำ�เนินการประชุมไปตามลำ�ดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุม โดยเมื่อมีการ
ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำ�ถามใน
แต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความ
สำ�คัญกับทุกคำ�ถามแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทราบ
โดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำ�หนดให้ใช้บัตรลงคะแนน
เสียงสำ�หรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ชว่ ยอำ�นวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณา
เลือกตัง้ กรรมการโดยลงมติเป็นรายคนและการพิจารณาอนุมตั กิ �ำ หนดค่าตอบแทนกรรมการได้มกี ารนำ�เสนอต่อทีป่ ระชุมเพือ่ พิจารณาลง
มติแยกจากกัน
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

หลังการประชุม

บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวัน
เดียวกันกับวันประชุมหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำ�การถัดไป
การจัดทำ�รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการจัดทำ�เป็นลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกสาระสำ�คัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่
ประชุม สรุปประเด็นสำ�คัญของข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้นและคำ�ชีแ้ จงของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและ
ครบถ้วน โดยบริษทั ได้น�ำ ส่งรายงานการประชุมทีจ่ ดั ทำ�แล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานทีป่ ระชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สำ�นักงาน ก.ล.ต. และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ภายในกำ�หนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามที่ได้กำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้น
พื้นฐานเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความ
สำ�คัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้แก่สทิ ธิในการได้รบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่
เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น
เนือ่ งจากผูถ้ อื หุน้ ในฐานะมีสว่ นร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั จึงมีสทิ ธิได้รบั การจ่ายเงินปันผลตามผลประกอบ
การของบริษทั มาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในปี 2557 แม้บริษทั มีผลประกอบการเป็นกำ�ไร แต่บริษทั ยังคงขาดทุนสะสม ตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริษัทได้กำ�หนดมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผล
ในการดำ�เนินการเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการ อย่างเท่าเทียมกันนั้น นอกเหนือจากการ
ปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษทั ได้เพิม่
ช่องทางการเข้าถึงของข้อมูลของบริษทั ทางเว็บไซต์ของบริษทั ซึง่ ได้จดั ให้มกี ารนำ�เสนอข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีไ่ ด้ปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันเสมอ
บริษัทได้จัดทำ�แบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือ
หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ หรือกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ บริษทั จะระบุรายชือ่ ไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์
กำ�หนดเพือ่ ให้เป็นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผูถ้ อื หุน้ ได้โดยไม่มเี งือ่ นไข รายละเอียดและขัน้ ตอนต่างๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์
ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ
การเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ส่วนน้อยเสนอเรือ่ งเพือ่ คณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุในระเบียบ วาระการประชุมผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหา
ผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการรักษา
ความลับคำ�สั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544

1.3 การคำ�นึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำ�คัญในการดูแลและคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้
คูแ่ ข่งทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายและจัดทำ�ประกาศ
หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั ในปี 2544 เพือ่ เป็นแนวทางปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรือ่ ง
ต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน
นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัทนโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น
ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท

ผู้ถือหุ้น
การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การให้ข้อมูลข่าวสาร
ที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำ�คัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบ
การดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร
การจัดให้มมี าตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์สว่ นตนของคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารเพือ่ รักษาผลประโยชน์ของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ผู้ถือหุ้น และไม่กระทำ�การใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ โดยพัฒนาคุณภาพของ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องและสมำ�เสมอ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทมีการสำ�รวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษทั อย่างสม�ำ เสมอเพือ่ นำ�ผลทีไ่ ด้มาปรับปรุงการให้บริการให้ดยี งิ่ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั ยังได้มกี ารพัฒนา
บุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมให้ความรู้และความเข้าใจกับพนักงานทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูน
ทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสมำ�เสมอ เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ดีที่สุด
พนักงาน
บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร เพือ่ เสริมสร้าง และพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานใน
ทุกระดับให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำ�เร็จของธุรกิจ รวมทัง้ เพือ่ ให้บคุ ลากรมีขดี
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ โดยสนับสนุนให้บคุ ลากรได้รบั การฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอก พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ การทำ�งานของบุคลากร พัฒนาด้านร่างกายและจิตใจ จัดให้มกี จิ กรรมต่างๆ เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีสว่ นร่วมของทุกส่วน
คู่ค้า
บริษทั ให้ความสำ�คัญในกระบวนการจัดซือ้ จัดหา ซึง่ เป็นกระบวนการสำ�คัญเพือ่ กำ�หนดค่าใช้จา่ ย และคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขนั้ ตอน
การดำ�เนินงานเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด บริษทั ให้ความสำ�คัญกับคูค่ า้ อันเป็นบุคคลทีช่ ว่ ยเหลือ
และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทสำ�เร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค
บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน
คู่แข่งทางธุรกิจ
บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขัน
ทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
(3) ไม่ทำ�ลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย
เจ้าหนี้
บริษัทให้ความสำ�คัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำ�คัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำ�เนินไปได้อย่าง
เรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชำ�ระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าที่ได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตามกำ�หนดเวลาทุกราย โดยไม่มี
การเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะ
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการ
กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เลขานุการบริษัท
หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีส่วน
ได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำ�ผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณ มายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ

1.4 นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารบริษทั ให้ความสำ�คัญต่อเรือ่ งทรัพย์สนิ ทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลักของบริษทั ดังนัน้ บริษทั
จึงมีนโยบายไม่สง่ เสริม สนับสนุนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ใดๆ ทีเ่ ป็นการละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของบุคคลอืน่ โดย
ได้ก�ำ หนดแนวปฏิบตั ใิ ห้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายขององค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล
นอกจากนั้น บริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัทเรื่อง “ห้ามกระทำ�การอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเป็นการ
ประกาศห้ามพนักงานกระทำ�การใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำ�การอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำ�ผิดทางคอมพิวเตอร์

1.5 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย

คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัท และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผล
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน สิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการซื้อขายหุ้นของบริษัท ทุกส่วน
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

งานจึงได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศทีม่ นี ยั สำ�คัญของบริษทั อย่างมีคณ
ุ ภาพโดยยึดหลัก
ความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดง
ความโปร่งใสในการดำ�เนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มีข้อสรุปอย่างชัดเจน และเพียงพอต่อ
การใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการรับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษทั และฝ่ายบริหารได้ยดึ ถือการปฏิบตั ติ ามข้อกำ�หนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษทั จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์
ของสำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อกำ�หนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลา
บัญชี (Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศสำ�คัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักที่ใช้ในการเปิดเผย
ข้อมูลของบริษัท ได้แก่ การจัดส่งเอกสารให้แก่สำ�นักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่นใน
การเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั้งแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)

นักลงทุนสัมพันธ์

บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำ�หน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบการ
ติดต่อสือ่ สาร เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ นักลงทุนทัว่ ไป นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องอย่าง
เท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดำ�เนินงานงบการเงิน สารสนเทศที่บริษัท
แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีการทำ�บทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สำ�หรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์
สามารถทำ�ได้โดยทางโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทางโทรสาร หมายเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.inet.co.th/ir และทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th     

นักวิเคราะห์หลักทรัพย์

บริษัทได้เปิดโอกาสในการให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มและทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้นักวิเคราะห์นำ�
ไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป

1.6 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำ�งานจากหลากหลายสาขา ส่งผล
ให้การปฏิบตั งิ านของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั มุง่ พัฒนาองค์กรสูค่ วามสำ�เร็จ โดยเป็นผูว้ างกลยุทธ์และ
นโยบายทีเ่ หมาะสม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันและดำ�เนินกิจการของบริษทั ให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ด้วยความซือ่ ตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจและนโยบายการบริหารของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ได้มสี ว่ นร่วม
ในการกำ�หนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและแผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำ�กับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะผูบ้ ริหารและคณะจัดการของบริษทั เพือ่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจทีก่ �ำ หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ถูกต้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานทีก่ �ำ กับดูแลและหน่วยงานทางราชการทีเ่ กีย่ วข้องและตามมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กจิ การและความมัน่ คงให้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ขณะเดียวกันก็ค�ำ นึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการปฏิบัติหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการให้เป็นไป เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำ�คัญ
4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure)

การแบ่งแยกอำ�นาจหน้าที่

เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน
ประธานกรรมการเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน
กับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำ�หนดนโยบายการกำ�กับดูแลและการบริหารงานประจำ�  ดังนั้น ผู้มีส่วนได้
เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลและการ
สอบทานการบริหารงาน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ประธานกรรมการเป็นผู้นำ�และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยการสนับสนุน
และผลักดันให้กรรมการบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งคำ�ถามที่สำ�คัญต่างๆ หารือ ช่วยเหลือแนะนำ�และสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผูจ้ ดั การอย่างสม�ำ เสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจำ�ทีฝ่ า่ ยบริหารมีหน้าทีเ่ ป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล และมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำ�นาจให้กรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับ
มอบอำ�นาจเท่านั้นเป็นผู้ที่มีอำ�นาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำ�นาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำ�นาจให้ผู้บริหารของแต่ละ
สายงานบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพตามอำ�นาจหน้าทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ด้ก�ำ หนดไว้อย่างชัดเจน  ทงั้ นี  ้ จะเห็นว่าอำ�นาจของคณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายบริหารได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

กรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัททำ�หน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดภายใต้กรอบนโยบายการบริหารจัดการของบริษทั ทำ�หน้าทีค่ วบคุมการดำ�เนินงานภายในองค์กรทัง้ หมด อาทิเช่น อำ�นาจ
ในการจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง การปรับเลื่อนตำ�แหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้าง และกำ�หนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ วินัยของบริษัท ออกคำ�สั่งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัท มีอำ�นาจลงนาม
ในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 10 ล้านบาท และอำ�นาจในการพิจารณาอนุมัติในการบริหารด้านอื่นๆ
เพื่อให้การดำ�เนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

บริษทั ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิง่ กับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื
หุน้ โดยรวม กรรมการบริษทั ทุกท่านปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและคำ�นึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็นสำ�คัญ โดยตระหนักเสมอ
ว่าเป็นตัวแทนของผูถ้ อื หุน้ ทำ�หน้าทีใ่ นการสังเกตการปฏิบตั งิ าน ให้ค�ำ แนะนำ� ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหารอย่าง
ใกล้ชิด บริษัทได้กำ�หนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ�อย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีการกำ�หนดวาระการประชุมชัดเจน
ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำ�เนินงาน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุมและเอกสารประกอบ
การประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมทุกครัง้ เพือ่ ให้คณะกรรมการบริษทั ได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อน
เข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 ชั่วโมง ในปี 2558 ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น
14 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ เรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำ�ปี 2558)
กรรมการบริษัททุกท่านถือว่าเป็นหน้าที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นมีเหตุจำ�เป็นที่ต้องลาประชุม และในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญผู้บริหารบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วม
ชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดย
ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
กำ�หนดค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่ม
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำ�เสนอจำ�นวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการทีเ่ ข้ารับตำ�แหน่งใหม่ โดยจัดให้มกี ารบรรยายสรุปให้แก่กรรมการ
ใหม่และจัดทำ�เอกสารสำ�คัญต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำ�คัญ และ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ ข้อมูลเกีย่ วกับข้อพึงปฏิบตั ขิ องกรรมการตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงาน
ก.ล.ต. เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยังได้จัดทำ�รายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดของ
องค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย
คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้านทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจด
ทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP), และหลักสูตร Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit Committee
Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ บริษทั ได้สง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษทั และหลักสูตรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีจ่ ดั โดย
สถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ เสริมสร้างให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบซึง่ จะช่วยสนับสนุนการ
ทำ�งานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยให้ดำ�เนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกด้วย

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำ�ปีของคณะกรรมการบริษัท (แบบทั้งคณะ)
คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินผลการปฏิบตั งิ านเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2558 จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการประชุม
ครั้งที่ 13/2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เป็นการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งคณะ ตามแบบประเมินของ
ศูนย์พัฒนาการกำ�กับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยหัวข้อการประเมินจะครอบคลุมถึง
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำ�หน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
ทั้งนี้ผลการประเมินของคณะกรรมการในปี 2558 ผลคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.86 (0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดำ�เนินการ
ในเรื่องนั้น, 1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย, 2 = เห็นด้วย หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นพอสมควร,
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นดี, 4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดำ�เนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม)
การประเมินผลการปฎิบัติงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ�ทุกปี โดยในปี 2558 จัดให้มีการประเมินตนเองในการประชุม
ครั้ ง ที่ 7/2558 วั น ที่ 15 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ นำ � ตั ว อย่ า งแบบสอบทานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง จากคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรวบรวบข้อมูลโดยสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ โดยแบบสอบทานดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และสภาพแวดล้อมทัว่ ไปทีเ่ อือ้ ต่อการทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ส่วนที่ 2 การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำ�ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจของกรรมการบริษัท ผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกคน
โดยบริษัทมีนโยบายจัดทำ�แนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมทางธุรกิจเพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก
กลุ่ม ซึ่งได้ทำ�การเผยแพร่นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการไว้บนระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร
บริษัท และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดแนวทางสำ�หรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำ�รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ไว้อย่างชัดเจน เช่น  ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำ�หนดนโยบาย และวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องนำ�ข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัท
ได้รับทราบถึง รายการที่มีความเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันเสมอ  โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ รวมทัง้
มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำ�รายการกับบุคคลภายนอก
(Arm’s Length Basis) รายการระหว่างกันทีม่ สี าระสำ�คัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญ
ั ญา เหตุผล/ความจำ�เป็นในรายงาน
ประจำ�ปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ในวาระใดทีก่ รรมการมีสว่ นได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการบริษทั ปฏิบตั ิ
ตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำ�หนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการ
รักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนำ�ข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะต้องมี
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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โทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณากำ�หนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร โดยเป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจัดทำ�รายงานและจัดเก็บหลักฐานไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงการมีส่วนได้
เสียที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท และไม่ก่อให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551

ระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญต่อระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับบริหารและระดับปฏิบตั งิ าน โดยมีฝา่ ยตรวจสอบภายในทำ�หน้าทีใ่ นการ
ตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรมทางการเงินทีส่ �ำ คัญของบริษทั ได้ด�ำ เนินตามแนวทางทีก่ �ำ หนดและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตาม กฎหมายและข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มีความเป็นอิสระสามารถทำ�หน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำ�หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย
บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate
Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และบูรณาการกับระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น

รายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปี
งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ องรับทัว่ ไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบตั อิ ย่าง
สมำ�เสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ �  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำ�รงไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอทีจ่ ะดำ�รงรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำ�เนินการทีผ่ ดิ ปกติ
อย่างมีสาระสำ�คัญ

การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 4 ท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทั ประจำ�ปี 2558 ในด้านต่างๆ ทัง้
5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเสี่ยง  การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และ
ระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษทั เห็นว่า บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มที รัพยากรอย่าง
เพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในเพือ่ กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วมและ
บริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษทั ได้ก�ำ หนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ พิจารณานโยบายและกรอบการบริหาร
ความเสี่ยง ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง ประเมินอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน
กำ�หนดมาตรการป้องกัน หรือลดความเสีย่ ง ติดตามดูแลการบริหารความเสีย่ งให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้น�ำ นโยบายการบริหาร
ความเสี่ยงไปสู่การปฏิบัติ และสื่อสารผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา

2. โครงสร้างกรรมการบริษัท

บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
โดยกำ�หนดโครงสร้างการจัดการเพือ่ ให้สอดคล้องตามข้อกำ�หนดและแนวทางทีบ่ งั คับใช้และเสนอแนะโดยกฎหมายและหน่วยงานกำ�กับ
ดูแล ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำ�หนดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำ�นวน 11 ท่าน ซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษัท กรรมการมีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ บัญชี การบริหารธุรกิจ)
มีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในการทำ�งาน ทักษะ ความเชี่ยวชาญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทั้งการกำ�หนดทิศทางและนโยบายการกำ�กับดูแลการบริหารงานและการดำ�เนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งคราวละ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535
ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำ�ความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ�โดยทุจริตและไม่มี
ประวัติการทำ�รายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
36
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็น
ผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหารของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การ
เป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำ�หรือชีน้ �ำ ความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มโี อกาสร่วมอภิปราย
และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่นำ�เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 3 บริษัท ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการพิจารณาประสิทธิภาพและการอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั และเพือ่
ให้กรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัทสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอืน่ ๆ ซึง่ จะเอือ้ ประโยชน์ตอ่ การประกอบกิจการของบริษทั
บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและ
คณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจำ�นวน 11 ท่าน ประกอบด้วย
สถานะ
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
5
กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น
1
5
4
บริษทั มีกรรมการทีเ่ ป็นอิสระทัง้ หมด 4 ท่าน เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมด 11 ท่าน ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมาย
กำ�หนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และไม่ได้เป็นผู้บริหาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่า
กรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระ ทำ�ให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษทั ตลอด
จนมติของทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและความระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษทั โดยกรรมการบริษทั มีวาระการดำ�รง
ตำ�แหน่งทีแ่ น่นอน ตามข้อบังคับของบริษทั กำ�หนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการจำ�นวน 1 ใน 3 ออกจาก
ตำ�แหน่ง โดยให้กรรมการที่ดำ�รงตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง

2.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ
แบ่งเบาภาระการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และช่วยให้การดำ�เนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ จำ�นวน 5 คณะ
ประกอบด้วย
1. คณะกรรมการบริหาร
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการ
ดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำ�หนดไว้ โดยอำ�นาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 เพื่อช่วยในการกำ�กับดูแลกิจการของบริษัท โดยอำ�นาจและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 เพื่อคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ และเสนอแนวนโยบายการ
จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เพื่อทำ�หน้าที่กำ�หนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัทใน
การกำ�กับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่
เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอำ�นาจและหน้าที่ของคณะบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ
5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2552 เพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ้ ดั การ
พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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3. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
3.1 กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระที่ประกาศโดยสำ�นักงานคณะ
กรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
• ไม่มสี ว่ นร่วมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาได้รบั เงินเดือนประจำ�หรือเป็นผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษทั
หรือบริษทั ในเครือ บริษทั ร่วม หรือเป็นบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มผี ลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมา
แล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน
ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำ�ให้ขาดความเป็นอิสระ
• ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3.2 การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ
บริษทั โดยเสนอผ่านการพิจารณากลัน่ กรองของ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั สำ�หรับ
พิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อนำ�เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน
ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) 2 ท่าน และตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) 2 ท่าน
การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัท ดำ�เนินการดังนี้
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน
15 คน ทั้งนี้ กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัท
หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษทั กำ�หนดให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการ
ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้
1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ
3. หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
4. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำ�นวนกรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่
บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อ
ให้ได้จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีทตี่ �ำ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษทั อาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึง่ ซึง่ มี
คุณสมบัติ และไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ( ¾ ) ของจำ�นวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำ�แหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้า
เป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (¾)
ของจำ�นวนผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนหุน้ ทีถ่ อื โดยผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม
และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
องค์ประกอบและแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตัง้ จากกรรมการบริษทั
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
องค์ประกอบและการแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั เป็นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
38
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท
สำ�หรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2558 ผูถ้ อื หุน้ รายเดียวหรือหลายรายรวมกัน ทีม่ สี ดั ส่วนการถือหุน้ ขัน้ ต�ำ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
5 ของจำ�นวนสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั และถือหุน้ ต่อเนือ่ งนับจากวันทีถ่ อื หุน้ จนถึงวันทีเ่ สนอเรือ่ งเพือ่ บรรจุในวาระการประชุมเป็น
เวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน สามารถเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการของบริษทั ได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558

การสืบทอดตำ�แหน่ง

เนื่องจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัดและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ดังนั้นในการสรรหาและแต่งตั้งตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการจึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ อ้ งห้ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทำ�สัญญา
ว่าจ้างชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสมำ�เสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง

4. การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษทั ได้สง่ ตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ย่อยเพือ่ กำ�หนดแผนการดำ�เนินธุรกิจในบริษทั ย่อยเพือ่ ให้เป็นไปตามนโยบาย
และทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ผู้บริหารในบริษัทย่อยต้องนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ�ทุกเดือน
ส่วนการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วม บริษทั ได้สง่ ตัวแทนเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษทั ร่วมเพือ่ เป็นการติดตามการ
ทำ�งานของบริษัทร่วมว่าได้ดำ�เนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้
การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดำ�เนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้

5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทได้กำ�หนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท
2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่นำ�ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
3. คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ท�ำ การซือ้ ขายหลักทรัพย์โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษทั และ/
หรือเข้าทำ�นิตกิ รรมอืน่ ใด โดยใช้ความลับและหรือข้อมูลภายในของบริษทั อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษทั โดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. บริษทั กำ�หนดให้คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารรายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ตอ่ สำ�นักงานกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำ�หนดให้การนำ�ข้อมูลภายในไป
ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการบริษัทให้ความสำ�คัญในการกำ�หนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ ซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดแนวทางในการรักษา
ความลับคำ�สั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544

6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2558 ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
985,047 บาท และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นจำ�นวนทั้งสิ้น
150,000 บาท

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)

ไม่มี

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำ�เนินธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำ�นึงถึง
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทได้กำ�หนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และดำ�เนินธุรกิจภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถาบันธุรกิจเพื่อ
สังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

  บริษทั ได้ให้ความสำ�คัญในการดูแลและคำ�นึงถึงผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกภาคส่วน ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ตัง้ แต่สงั คม ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำ�หนดนโยบายและจัดทำ�
ประกาศหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณ (Code of Conduct) ในปี พ.ศ. 2544 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรือ่ งต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั นโยบายการบริหารทรัพยากร
บุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน จรรยาบรรณของการจัดหา
นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการรักษา
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
รับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษทั ต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงความสำ�คัญและผลกระทบจากการทุจริตและคอร์รปั ชัน่ โดยทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 8/2557 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 17 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติเห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสำ�นักงานคณะกรรมการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของบริษทั ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริษัท ได้รับเอกสารตอบรับและคำ�ประกาศเจตนารมณ์เพื่อยืนยันการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทจะวางแผนกำ�หนดมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น กำ�หนดช่องทางในการสื่อสาร
เพือ่ ให้หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลเบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต (whistle-blower hotline) ได้อย่างปลอดภัย และ
เพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติต่อไป
บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 โดย
เผยแพร่ผ่านทางอีเมล Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชั่นเชิงระบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่ง
เสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ช่องทางการรับแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียนหรือการกระทำ�ที่อาจ
ทำ�ให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรงหรือทางอ้อมผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสที่กำ�หนดไว้ใน
นโยบายฉบับนี้
โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่แจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถ          
ติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับแจ้งเบาะแส ดังนี้
1. แจ้งผ่านช่องทาง อีเมลของประธานกรรมการตรวจสอบ ที่ achandrachai@gmail.com, chandrachai@hotmail.com
หรือ เลขานุการบริษัท ที่ CS@inet.co.th และ สำ�นักตรวจสอบภายใน ที่ watasat@inet.co.th
2. ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง ประธานกรรมการตรวจสอบ
เรียน
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ร.ท. หญิง ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
      
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

   ผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐบาล
ชุมชน สังคม ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะได้รับการปกป้องและคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายหรือแนวทางที่บริษัทกำ�หนดไว้
มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสการคอร์รัปชั่นและการรักษาความลับ
1. บริษัทจะเก็บข้อมูลและปกปิดชื่อ ที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลและเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำ�กัดเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำ�เนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่
สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้
2. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของ
ผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่
ที่กฎหมายกำ�หนด
3. บริ ษั ท จะเปิด เผยข้อมูลเท่าที่จำ�เป็น โดยคำ�นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย และความเสี ย หายของผู้ ร ายงาน แหล่ ง ที่ มาของข้อมูล
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
หากพนักงานพบเห็นเรื่องที่อาจเป็นการกระทำ�ผิดสามารถแจ้งผ่านช่องทางการแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางอีเมลตามที่ระบุไว้ข้างต้น
กรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบและนำ�ข้อร้องเรียนหารือร่วมกัน จากนั้นส่งเรื่องให้กรรมการผู้จัดการเพื่อดำ�เนินการหาข้อเท็จจริงและ
นำ�ผลทีไ่ ด้รบั มารายงานต่อคณะกรรมการบริษทั หากผูถ้ กู ร้องเรียนได้กระทำ�การทุจริตจริงจะได้รบั การพิจารณาโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ที่บริษัท กำ�หนดไว้หรือได้รับโทษทางกฎหมาย

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทได้ดําเนินการกิจการโดยให้ความสำ�คัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมีการปฏิบัติต่อบุคคล
ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้านด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้อง
เคร่งครัด และเพิม่ เติมประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถและหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ ทําให้พนักงาน
ได้ทํางานร่วมกับบริษัท เป็นเวลานาน

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษทั ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาบุคลากร เพือ่ พัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำ�เร็จของธุรกิจ ช่วยสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปีที่
ผ่านมาบริษัทได้ดำ�เนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำ�หรับผู้บริหาร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึก
อบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งมีนโยบายการบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม
และเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับ
ตําแหน่งงาน ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริษัทและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม
นอกจากนี้ บริษัทยังคำ�นึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำ�งานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเป็นหลักใน
การดำ�เนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์
ประจำ�ปี เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่นการตรวจสุขภาพประจําปี ศูนย์ออกกําลังกาย (Fitness Center) และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้
จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมศักยภาพบริการที่
ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทำ�ให้บริษัทได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ISO 9001:2008
มาอย่างต่อเนื่อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพฯ ครอบคลุม
บริการ Corporate Node, MetroLAN และ Data Center
นอกจากนี้ในปี 2558 บริษัทยังได้การรับรองมาตรฐาน ดังนี้
• มาตรฐานความปลอดภั ย ทางสารสนเทศสำ � หรั บ ระบบ
คลาวด์ Cloud Security Alliance - Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) รายแรกในไทย
• มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้ า นบริ ก าร
Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบัติการข้อมูล INET ทั้ง อาคาร
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศ
• มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและการให้บริการด้าน Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบตั ิ
การข้อมูล INET ที่มีคุณภาพทั้งอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์และอาคารบางกอกไทยทาวเวอร์
บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาข้อมูลและความลับของลูกค้าซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญที่บริษัทยึดถือตลอดมา

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า นำ�ประปา ด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้า
เท่ า ที่ จำ � เป็ น ปิ ด ไฟฟ้ า ในจุ ด ที่ ไ ม่ มี ค วามจำ � เป็ น ต้ อ งใช้ ง านในช่ ว งเวลาพั ก และหลั ง เวลางาน การใช้ ก ระดาษให้ เ กิ ด ประโยชน์
สู ง สุ ด โดยการใช้ ก ระดาษทั้ ง สองหน้ า และลดการใช้ ก ระดาษโดยไม่ จำ � เป็ น ด้ ว ยการรณรงค์ ใ ห้ รั บ ส่ ง เอกสารภายในบริ ษั ท ด้ ว ย
ดิ จิ ต อลไฟล์ แ ทนการถ่ า ยสำ � เนาเอกสาร สำ � หรั บ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข้ อ มู ล INET สร้ า งโดยใช้ เ ทคโนโลยี ที่ ช่ ว ยในการประหยั ด
พลั ง งานไฟฟ้ า เนื่ อ งจากผนั ง ของศู น ย์ ฯ มี คุ ณ สมบั ติ ส ามารถป้ อ งกั น ความร้ อ นภายนอกเข้ า สู่ ภ ายในศู น ย์ ฯ ทำ � ให้ เ ครื่ อ งปรั บ
อากาศภายในศูนย์ฯ ไม่ต้องทำ�งานหนักส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ภายในศูนย์ฯ ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอด
ไฟ LED motion sensor ซึ่งหลอดจะสว่างเมื่อจับความเคลื่อนไหวได้ และจะดับอัตโนมัติหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหว ทำ�ให้
ประหยัดพลังงาน อีกทั้ง จะมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟ้าปกติ นอกเหนือจากนี้ทางศูนย์ฯ ได้เลือกใช้นำ�ยาดับเพลิงและ
นำ�ยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อมและไม่ทำ�ให้เกิดภาวะโลกร้อน

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทตระหนักถึงความสำ�คัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำ�วันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะ
การใช้งานในเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนการทำ�งานของ
มูลนิธอิ นิ เทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (www.inetfoundation.or.th) อย่างต่อเนือ่ งมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ในการส่งเสริมการนำ�เทคโนโลยี
สารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสือ่ กลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผูด้ อ้ ยโอกาส ให้สามารถ
เรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้สถาบัน
การศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล INET พร้อมทั้งเรียนรู้การดำ�เนินงานของบริษัทโดยมีสถาบันและ
องค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทมากมาย
บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมทำ�ความดี เพื่อสังคม
มุง่ สร้างประโยชน์แก่สงั คมไทยผ่านโครงการและกิจกรรมทีห่ ลาก
หลายรูปแบบ ได้แก่
1. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยบริจาค
ผ้าห่ม เสื้อผ้า ถุงเท้าและเสื้อกันหนาว นักเรียนโรงเรียน
แม่ฮ่างวิทยา อำ�เภองาว จังหวัดลำ�ปาง ที่ขาดแคลน
เครื่ อ งนุ่ ง ห่ ม เพื่ อ บรรเทาภั ย หนาว ภายใต้ แ คมเปญ
“หนาวนี้ส่งไออุ่น ให้น้อง” อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันเด็ก
พร้อมเลี้ยงอาหารและมอบของขวัญให้ร่วมสนุก
2. บริ ษั ท สนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นเพื่ อ เป็ น ของขวั ญ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

มอบความสุ ข ให้ แ ก่ เ ด็ ก และเยาวชน ผ่ า นหน่ ว ยงานห้ อ งสมุ ด เพื่ อ การเรี ย นรู้ ล าดกระบั ง ที่ ดำ � เนิ น การจั ด กิ จ กรรม
วันเด็กแห่งชาติเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของตน รูจ้ กั หน้าทีเ่ ป็นคนดี มีคณ
ุ ธรรม โดยมีวตั ถุประสงค์
ในการปลูกฝังให้เด็กเห็นความสำ�คัญในการมีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัว

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม

บริษทั ดำ�เนินธุรกิจมุง่ เน้นความสำ�เร็จอย่างยัง่ ยืน ตัง้ เป้าหมายให้บริษทั เป็นผูน้ �ำ การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย
มีความมุ่งมั่นในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรม
สารสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยตลอดมา และได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทำ�งานทางด้านสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ ให้ความรูค้ วามเข้าใจในการนำ�เทคโนโลยีประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาองค์กรของแต่ละองค์กร

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
4 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำ�ปี 2558 ของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็น
เครือ่ งมือเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจว่า บริษทั มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ กฎหมาย ข้อกำ�หนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัด
ทำ�บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำ�หน้าทีก่ �ำ กับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำ�เนินการด้านการควบคุมภายใน
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำ�หนดอำ�นาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กร
บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำ�กับดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
5. องค์กรกำ�หนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

6. องค์กรกำ�หนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
7. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่างครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร
8. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
9. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

10. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
11. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์
12. องค์กรจัดให้มกี จิ กรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ ได้ก�ำ หนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพือ่ ให้นโยบายทีก่ �ำ หนดไว้
นั้นสามารถนำ�ไปสู่การปฏิบัติได้

ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)

13. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่กำ�หนดไว้
14. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่จำ�เป็นต่อการสนับสนุน
ให้การควบคุมภายในสามารถดำ�เนินไปได้ตามที่วางไว้
15. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

16. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำ�เนินไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม
17. องค์กรประเมินและสือ่ สารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ้ ริหารระดับสูงและ
คณะกรรมการตามความเหมาะสม
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษทั ได้จดั ให้มที รัพยากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ทกี่ �ำ หนดไว้ รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในเพือ่ กำ�กับดูแล
การดำ�เนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
การประเมินระบบการควบคุมภายในในเรื่องข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน เช่น เสนอให้บริษัทให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ทุกครั้ง และให้ฝ่ายบริหารประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต พร้อมกำ�หนดมาตรการรองรับ รวมทั้ง สื่อสารเรื่อง
ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทางแจ้งข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต
(whistle-blower hotline) เป็นต้น ซึ่งฝ่ายบริหารรับทราบและจะนำ�ไปวางแผนในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไป
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ
งบการเงินประจำ�ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มีสาระสำ�คัญเกี่ยวกับระบบการ
ควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด

ผู้ตรวจสอบภายใน

จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 10/2557 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด ว่าเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำ�หรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำ�หรับปี 2558  
ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำ�แหน่ง ผู้จัดการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่
ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติ และขอบเขตบริการที่ทางบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำ�กัด และนางสาวกรกช                     
วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการ
ตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 12 ปี เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั งิ านด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร
COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายใน CPIAT โครงการ
ดำ�รงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีทปี่ รับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกีย่ ว
กับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ และหลักสูตรแนวทางการประเมินระบบบัญชีการเงิน โดยบริษทั ยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
สำ�นักตรวจสอบภายใน ทำ�หน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบที่ว่าจ้างภายนอก (outsource) ด้วย
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการ
อนุมัติ (หรือได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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รายการระหว่างกัน

1) รายการที่บริษัทรับและให้บริการ
บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชน์ร่วม
1. กิจการที่เกี่ยวข้องกัน1

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

2. บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน) บริษัทร่วม

ลักษณะของ
รายการระหว่างกัน
ค่าเช่าวงจรสื่อสารระหว่างประเทศ
และในประเทศ
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต
และสัญญาจ้างดำ�เนินการ
รายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ต

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(พันบาท) ปี 2558
62,678

นโยบาย
การกำ�หนดราคา
ราคาตลาด

4,376

ราคาตลาด

12,189

ราคาตลาด

หมายเหตุ :

1. สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) ,บริษทั กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริษทั
ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมีผู้บริหารเป็น
กรรมการของบริษัท จึงถือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน1 		
- ลูกหนี้การค้า-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
- รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ
- เจ้าหนี้การค้า
บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน)
- ลูกหนี้การค้า-บริษัทร่วม    

2 ความจำ�เป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

(หน่วย : พันบาท)
2,687
0
5,994
(หน่วย : พันบาท)
3,075

การทำ�รายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน
ซึ่งบริษัทได้คำ�นึงถึงความจำ�เป็นและความเหมาะสมเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัท ได้รับและจ่าย
ค่าตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น

3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต

ในอนาคต รายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษทั ในกรณีทเี่ กิดรายการเกีย่ วโยง หรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มคี วาม
ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดำ�เนินการ
ตามวิธีดังต่อไปนี้
• ดำ�เนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป
• อนุมัติการทำ�รายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท (ตามความจำ�เป็น)
• เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสำ�นักงาน สำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
• เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำ�หนดโดยสมาคมนักบัญชี

4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำ�รายการระหว่างกัน

ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำ�รายการระหว่างกันบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศ
คำ�สั่งหรือข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียในการทำ�รายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำ�
รายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำ�หนดมาตรการดังกล่าว ในข้อบังคับของบริษัท

5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน

• บริษัทมีข้อกำ�หนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกัน พร้อมทั้งเหตุผลในการเลือกทำ�รายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทในรายงานประจำ�ปี
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ปัจจุบนั ประกอบด้วยกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม
ข้อกำ�หนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผูม้ ปี ระสบการณ์ดา้ นการบริหารกิจการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกฎหมาย จำ�นวน 4 ท่าน
ดังนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย   ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 9 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และ
ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระ
ประจำ� และในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มฝี า่ ยบริหารเข้าร่วม 2 ครัง้ ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เพื่อหารือและ
พิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน
สามารถสรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้

1. การสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี โดยได้เชิญผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงข้อซักถามในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงาน
การเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ�
ปี 2558 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำ�หน้าที่ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตาม
ผลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชดิ ทัง้ นี้ ผลการสอบทานพบว่า บริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ มีการปรับปรุงแก้ไขประเด็นที่สอบทานพบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการดำ�เนินงานของบริษัท จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง 1 ครัง้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ได้ก�ำ หนดนโยบายและกรอบ
การบริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน รวมถึงมาตรการรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและ
พนักงานได้ทราบ เพื่อนำ�กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัท อย่างทั่วถึง

4. การสอบทานรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษทั กับบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าบริษทั ได้ด�ำ เนินการ
ตามเงื่อนไขปกติ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรือ่ ง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝึกอบรมและทรัพยากร การ
ประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ซึ่งจากผลการประเมิน พบ
ว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการให้ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี โดยคำ�นึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระ ซึ่งผล
เป็นที่น่าพอใจ และได้พิจารณาเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด
(มหาชน) ประจำ�ปี 2559 และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2559 ต่อไป

(ศ. กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

การวิเคราะห์และคำ�อธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร โดยบริการของบริษัท
ครอบคลุมตัง้ แต่บริการเชือ่ มต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ (Internet Access) การให้บริการศูนย์ปฏิบตั กิ ารข้อมูลพร้อมอุปกรณ์
ต่างๆ (Co-Location) และบริการ Cloud Solutions ปัจจุบนั องค์กรต่างๆ มีแนวโน้มทีจ่ ะใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจแบบดิจทิ ลั มากขึน้ เรือ่ ยๆ
เพือ่ เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ทำ�ให้บริการคลาวด์ของบริษทั มีอตั ราการเติบโตทีส่ งู ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
บริษัทให้บริการ Cloud Solutions มาเป็นเวลา 4 ปี โดยบริษัทได้รับใบประกาศรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ISO/IEC 27001:2015 และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและการให้บริการด้าน
Cloud Solutions ซึง่ เป็นเครือ่ งรับประกันคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการว่าลูกค้าจะได้รบั บริการทีด่ ี มีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ
รวมทั้งยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) รายแรกในไทย
ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำ�หรับระบบ Cloud โดยเฉพาะ ถือเป็นเครื่องหมายยืนยันความพร้อมในการให้บริการ
ของบริษัท โดยมีองค์กรขนาดใหญ่ให้ความไว้วางใจใช้บริการหลายแห่ง และมีแนวโน้มการใช้บริการเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกาส
ให้องค์กรที่ต้องการใช้บริการร่วมทดสอบการใช้งานด้วย

ผลการดำ�เนินงาน

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 624.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.99 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้น
มาจากรายได้การให้บริการ Cloud Solutions ซึ่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.97 ส่วนรายได้จากบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
(Internet Access) และบริการ Co-Location ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และร้อยละ 6
ตามลำ�ดับ จากรายได้ที่เพิ่มขึ้นทำ�ให้ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขายเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 17.55   เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557
ทำ�ให้บริษัทมีอัตรากำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.17 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 26.17 ในปี 2558  ในขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหารของบริษัทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 7.32 เนื่องจากจำ�นวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และในส่วนต้นทุนทางการเงินก็เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและปรับปรุงระบบเครือข่ายเพื่อให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ทำ�ให้ปี 2558
บริษัทมีกำ�ไรสุทธิ 39.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิจำ�นวน 7.41 ล้านบาท หรือมีกำ�ไรเพิ่มขึ้น 46.52 ล้านบาท โดย
อัตรากำ�ไรสุทธิร้อยละ 6.27 ของรายได้รวม
บริษัทไม่มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปี 2558 เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมา โดยรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่ปรากฏ
ในงบการเงินสำ�หรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2557 เป็นผลจากภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราว ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้

รายได้จากการให้บริการและการขาย

บริษัทมีรายได้รวมสำ�หรับปี 2558 จำ�นวน 624.04 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการให้บริการและการขาย 609.96 ล้านบาท และ
รายได้อื่น 14.08 ล้านบาท โดยรายได้จากการให้บริการและการขายแยกตามประเภทบริการได้ตามตาราง โดยมีสัดส่วนของรายได้หลัก
อยูท่ บี่ ริการ Cloud Solutions คิดเป็นร้อยละ 40 และมีอตั ราการเติบโตเมือ่ เปรียบเทียบกับปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 68.97 ซึง่ เป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นการให้บริการในลักษณะ IaaS ( Infrastructure as a Service ) โดยเน้นการให้บริการ Cloud Solutions
ที่วางอยู่บน Infrastructure ขนาดใหญ่ที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล
สัดส่วนรายได้จากการให้บริการและการขาย

		
บริการ Cloud Solutions
40%
บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access)
21%
บริการ Co-Location
20%
บริการอื่นๆ
15%
บริการ EDC Network Pool
4%
		
ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย
ในปี 2558 บริษทั มีตน้ ทุนการให้บริการและต้นทุนขายรวมจำ�นวน 450.35 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ คิดเป็นร้อยละ 17.55 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2557 โดยแปรผันตามรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นมาจากค่าเสื่อมราคาเนื่องจากมีการรับรู้โครงการระหว่างสร้างที่
แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2558 บริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยในการขายและบริหารเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 7.32 เนือ่ งจากบริษทั มีคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกับพนักงาน
เพิ่มขึ้น อันเนื่องมากจากการสรรหาพนักงานเพิ่มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจากการลงทุน
พัฒนาธุรกิจโดยจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี

สำ�หรับงบการเงินรวม กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2558 เท่ากับ 39.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำ�นวน 46.52 ล้านบาท จากปี 2557 ที่มีผล
ขาดทุนสุทธิจำ�นวน 7.41 ล้านบาท  ทำ�ให้บริษัทสามารถลดผลขาดทุนสะสมจาก 61.48 ล้านบาทในปี 2557 คงเหลือขาดทุนสะสม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำ�นวน 3.77 ล้านบาท
สำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี 2558 เท่ากับ 22.62 ล้านบาท ลดลงเป็นจำ�นวน 1.46 ล้านบาท จากปี 2557 ที่
มีกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 24.08 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 มีต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ทำ�ให้บริษัทสามารถลดผลขาดทุนสะสมจาก 30.36
ล้านบาท คงเหลือกำ�ไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำ�นวน 11.02 ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 1,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 128 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.16
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557  โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำ�คัญมีดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 16.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.86 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในอุปกรณ์และมีการ
ชำ�ระหนี้มากขึ้น
ลูกหนี้การค้า เพิ่มขึ้น 36.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.33 โดยแปรผันตามผลการดำ�เนินงานของบริษัทที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์-สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมจำ�นวน 102.42 ล้านบาท เกิดจากการ
ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล IDC ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์  รวมทั้งซื้ออุปกรณ์ Core Network
และ Software

หนิ้สิน

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีหนี้สินรวมจำ�นวน 682.19 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 528.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.4 และ
หนี้สินไม่หมุนเวียนจำ�นวน 154.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.6  ของหนี้สินรวม
บริษทั มีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ จากปี 2557 เนือ่ งจากการลงทุนเพือ่ ขยายและพัฒนาธุรกิจ
โดยสินเชื่อดังกล่าวคำ�ประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ�ประกัน  และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
บริษัทมีการลงทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล IDC และซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อขยายการบริการให้กับลูกค้าและเพิ่มเสถียรภาพ
ในการให้บริการ โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 3-5 ปี

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำ�นวน 501.76 ล้านบาทประกอบด้วยทุนที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระเต็มมูลค่าแล้วจำ�นวน
250 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำ�นวน 272 ล้านบาท สำ�รองตามกฎหมายจำ�นวน 6.79 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2557 เนื่องจาก
บริษัทนำ�ทุนสำ�รองตามกฎหมายไปลดขาดทุนสะสมที่บริษัทมี โดยที่ในงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีขาดทุนสะสม
คงเหลือจำ�นวน 3.77 ล้านบาท และสำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีก�ำ ไรสะสมคงเหลือจำ�นวน 11.02 ล้านบาท และสำ�หรับมูลค่า
ตามบัญชีงบการเงินรวมหุ้นละ 2.01 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 2.16 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น)

งบกระแสเงินสด

ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 8.35  ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับต้นปี 24.46 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดใช้
ไประหว่างปีอีก 16.10 ล้านบาท โดยกระแสเงินสดรับระหว่างปี มาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน 88.84 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 50.39 ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 62.51 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557
เป็นจำ�นวนเงิน 145.41 ล้านบาท และบริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำ�นวน 42.44 ล้านบาท เป็นการจ่ายชำ�ระหนี้
สินตามสัญญาเช่าทางการเงินและจ่ายชำ�ระคืนเงินกู้ระยะยาว
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อ ัตราส่วนทางการเงินท สี่ ำ�คัญ
			 อัตราส่วนทางการเงิน		
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratios)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%) 1
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำ�กำ�ไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงาน (%)
อัตรากำ�ไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ (บาท) 1/
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)

ปี2558	ปี2557

ปี2556

0.27
0.23

0.28
0.22

0.44
0.33

6.62
55.00
0.89
0.56

6.45
57.00
0.90
0.53

4.63
79.00
1.18
0.53

1.36
0.58
9.59

1.28
0.56
N/A

0.72
0.42
N/A

26.17
8.75
6.27
3.49
8.11

22.17
2.65
(1.46)
(0.78)
(1.57)

24.85
(0.32)
0.79
0.42
0.63

2.01
0.16
0.015

1.85
(0.03)
N/A

1.97
0.01
N/A

หมายเหตุ:	
1. คำ�นวณจากจำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนักที่ออกจำ�หน่ายและได้รับชำ�ระแล้วระหว่างงวด
จากตารางอัตราส่วนทางการเงินพบว่า ในปี 2558 อัตราส่วนสภาพคล่องของบริษัทใกล้เคียงกับปีก่อน และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทยังคงมีการลงทุนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการกับลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง  ทำ�ให้บริษัทมีการใช้แหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินโดยการทำ�สัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จากการลงทุนดังกล่าวทำ�ให้
บริษทั ได้รบั ความเชือ่ มัน่ จากลูกค้าในการให้บริการจนมีรายได้ทเี่ พิม่ สูงขึน้ ถึงร้อยละ 22.99 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น และทำ�ให้บริษทั มีอตั ราส่วน
ความสามารถในการทำ�กำ�ไรเพิ่มขึ้น ทั้งอัตรากำ�ไรขั้นต้นซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 22.17 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 26.17 ในปี 2558 และ
อัตรากำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ -1.34 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 6.41 ในปี 2558 ทำ�ให้บริษัทสามารถดำ�เนินการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำ�เนินงานของปี 2558 โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลอยู่ที่ร้อยละ 9.59 และพิจารณาจ่ายที่ 0.015 บาทต่อหุ้น เป็นจำ�นวนเงิน
ทั้งสิ้น 3.75 ล้านบาท
นอกจากนี้บริษัทมีประสิทธิภาพในการเก็บหนี้ที่ดีขึ้น โดยดูจากอัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจาก 6.45 เท่า ในปี 2557
เป็น 6.62 เท่า ในปี 2558  รวมทั้งระยะเวลาในการเก็บหนี้เฉลี่ยก็ดีขึ้น โดยมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ากับ 55  วัน และ
ปี 2557 เท่ากับ  57 วัน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตป ระเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ("บริษัท") เป็นผู้รับผิดช อบต่องบการเงิน และข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจำ�ปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้แสดงข้อมูลอย่าง
ถ กู ต อ้ งครบถว้ นในสาระส�ำ คัญเกีย่ วกบั ฐ านะการเงินผ ลการดำ�เนินง านและใช้ด ลุ ยพินจิ อ ย่างระมัดระวัง รวมทงั้ ค วบคุมด แู ลให้ม กี ารปฏิบตั ิ
ตามระบบการเปิดเผยขอ้ มูลท สี่ �ำ คัญอ ย่างเพียงพอในหมายเหตุป ระกอบงบการเงินเพือ่ เป็นป ระโยชน์ต อ่ ผ ถู้ อื ห นุ้ แ ละนกั ล งทุนท วั่ ไปอย่าง
โปร่งใส
ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั ได้แ ต่งต งั้ ค ณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ ท �
ำ หน้าทีร่ บั ผ ดิ ช อบเกีย่ วกบั ก ารก�ำ กับดูแลรายงานทางการเงินแ สดง
ฐานะตามขอ้ เท็จจ ริงแ ละเปิดเผยอยา่ งเพียงพอเป็นไปตามมาตรฐานการบญ
ั ชีท เี่ หมาะสมกบั ก ารด�ำ เนินธ รุ กิจแ ละจดั ให้ม กี ารควบคุมภ ายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไว้ในรายงาน ประจำ�ปีแล้ว
คณะกรรมการบริษัทม ีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภ ายในที่ดีสามารถสร้างความเชื่อมั่น อย่างมเีหตุผลต่อความเชื่อถ ือได้
ของงบการเงินบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีข องบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่
รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำ�คัญแ ล้ว

(ศ.ดร.ไพรัช  ธัชยพงษ์)
ประธานกรรมการ
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(นางมรกต กุลธรรมโยธิน)
กรรมการผู้จัดการ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
และของเฉพาะบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ตามลำ�ดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ
และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
และหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำ�เป็นเพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจ
สอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำ�หนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบ
เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญหรือไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลใน           
งบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชี
พิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และการนำ�เสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำ�เสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย  และของเฉพาะบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) ตามลำ�ดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดำ�เนินงานรวมและผลการดำ�เนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำ�คัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

(นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9445
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด
กรุงเทพฯ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

				
งบการเงินรวม
		 		
หมายเหตุ
2558
2557
สินทรัพย์
  
  
  
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6
8,354,618
24,456,898
2,966,411
22,421,490
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
7
2,845,604
3,579,790
2,845,604
3,579,790
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ
5, 8
110,426,994
73,950,968
135,417,510
85,741,863
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
5, 9
-   
-   
3,608,453
27,168,750
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการ
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
10
-   
-   
-   
-   
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
11
1,559,100
4,267,638
53,974
496,894
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    5, 12
18,733,351
23,380,774
16,094,923
20,085,422
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
141,919,667
129,636,068
160,986,875 159,494,209
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินฝากสถาบันการเงิน
ที่ติดภาระคำ�ประกัน
13, 19, 22 114,379,364
119,819,847
114,379,364 119,819,847
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
5, 9
-   
-    12,535,292
15,581,250
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย รอขอคืน
63,609,897
51,466,980
60,950,246
50,111,141
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
14
39,344,407
26,630,244
39,999,900
39,999,900
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
15
-   
-    28,249,960
4,999,960
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 16
750,075,198
659,321,441
741,392,286 653,894,129
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
17
49,538,914
37,874,246
40,526,677
29,676,373
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 18
7,800,930
14,644,297
7,800,930
14,644,297
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
17,284,940
16,225,973
17,282,137
16,223,171
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,042,033,650
925,983,028 1,063,116,792 944,950,068
รวมสินทรัพย์
1,183,953,317 1,055,619,096 1,224,103,667 1,104,444,277

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
(กรรมการ)

ดร. กำ�ธร ไวทยกุล
(กรรมการ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
54
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

				
งบการเงินรวม
		 		
หมายเหตุ
2558
2557
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
19
264,439,809
242,002,851
264,439,809 242,002,851
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
5, 20
123,683,937
130,987,096
128,882,414 127,514,838
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
10,074,709
6,605,551
9,827,519
6,457,386
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
21
94,000,524
54,599,498
94,000,524
54,599,498
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
22
22,308,000
19,008,000
22,308,000
19,008,000
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
13,518,962
12,948,1240
12,420,196
12,463,100
รวมหนี้สินหมุนเวียน
528,025,941
466,151,736
531,878,462 462,045,673
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงิน - สุทธิ
21
119,049,669
70,294,758
119,049,669
70,294,758
เงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน - สุทธิ
22
27,425,382
49,740,055
27,425,382
49,740,055
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
23
7,485,146
5,890,042
6,654,105
5,361,844
หนี้สินอื่น
206,997
206,997
206,997
206,997
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
154,167,194
126,131,852
153,336,153 125,603,654
รวมหนี้สิน
682,193,135
592,283,588
685,214,615 587,649,327
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
333,333,333
333,333,333
333,333,333 333,333,333
ทุนที่ออกและชำ�ระแล้ว					
หุ้นสามัญ 250,020,799 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
250,020,799
250,020,799
250,020,799 250,020,799
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
272,133,956
272,133,956
272,133,956 272,133,956
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ของบริษัทร่วม
(19,208,121)
(19,208,121)
-   
-   
กำ�ไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสำ�รองตามกฎหมาย 24
6,794,299
25,492,427
6,794,299
25,492,427
ยังไม่ได้จัดสรร
(3,766,205)
(61,476,356)
11,020,744 (30,358,835)
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
(4,214,546)
(3,627,197)
(1,080,746)
(493,397)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
501,760,182
463,335,508
538,889,052 516,794,950
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
-   
-   
-   
-   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
501,760,182
463,335,508
538,889,052 516,794,950
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
1,183,953,317 1,055,619,096 1,224,103,667 1,104,444,277

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
				
หมายเหตุ
2558
2557
2558
2557
5, 26
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
รายได้จากการให้บริการ
598,403,722 482,098,865 586,034,364 456,231,559
รายได้จากการขาย
11,558,919 10,126,375
7,485,800
60,010,044
ต้นทุนในการให้บริการ
(441,677,864) (374,998,506) (443,986,185) (370,250,827)
ต้นทุนขาย
(8,669,133) (8,111,546) (5,928,335) (14,495,216)
กำ�ไรขั้นต้น
159,615,644 109,115,188 143,605,644 131,495,560
รายได้เงินปันผล
-   
-    3,600,000
2,600,000
รายได้อื่น
29.3
14,076,258 15,181,088 17,227,502
14,796,185
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน
173,691,902 124,296,276 164,433,146 148,891,745
ค่าใช้จ่ายในการขาย
(50,347,766) (50,017,200) (46,658,203) (38,747,803)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
(69,966,007) (62,091,866) (64,576,464) (61,633,019)
รวมค่าใช้จ่าย
(120,313,773) (112,109,066) (111,234,667) (100,380,822)
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
53,378,129 12,187,210 53,198,479
48,510,923
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
14
16,314,162
4,837,684
-   
-   
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
69,692,291 17,024,894 53,198,479
48,510,923
ต้นทุนทางการเงิน
(23,589,934) (17,822,221) (23,589,934) (17,822,221)
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
46,102,357
(797,327) 29,608,545
30,688,702
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
18
(6,990,205) (6,611,853) (6,990,205)
(6,611,853)
กำ�ไร(ขาดทุน)สำ�หรับปี
39,112,152 (7,409,180) 22,618,340
24,076,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
56

รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
(ปรับปรุงใหม่)

				
งบการเงินรวม
				
หมายเหตุ
2558
2557
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
(ปรับปรุงใหม่)
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุน			
ผลกำ�ไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์			
ประกันภัยสำ�หรับโครงการผลประโยชน์
ของพนักงาน - สุทธิภาษี
2
(100,129)
593,636
63,111
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกำ�ไรหรือขาดทุนในภายหลัง			
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย - สุทธิภาษี
7
(587,349)
871,244
(587,349)
ขาดทุนจากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
-    (3,133,800)
-   
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี - สุทธิ
(687,478) (1,668,920)
(524,238)
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
38,424,674 (9,078,100)
22,094,102
การแบ่งปันกำ�ไร(ขาดทุน)			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
39,112,152 (7,409,180)
22,618,340
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
-   
-   
-   
39,112,152 (7,409,180)
22,618,340
การแบ่งปันกำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม			
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
38,424,674 (9,078,100)
22,094,102
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม
-   
-   
-   
38,424,674 (9,078,100)
22,094,102
กำ�ไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
3
0.16
(0.03)
0.09
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก		
ที่ออกจำ�หน่ายและชำ�ระแล้ว (หุ้น)
250,020,799 250,020,799 250,020,799

958,224

871,244
-   
1,829,468
25,906,317
24,076,849
-   
24,076,849
25,906,317
-   
25,906,317
0.10
250,020,799

						

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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งบการเงินรวม

รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเฟป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
58

(21,594,600)
11,524,800
(9,078,100)
463,335,508
-   
-   
38,424,674
501,760,182

รวมส่วน
ของผู้ถือหุ้น
482,483,408

(หน่วย: บาท)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
					
ขาดทุนจากการรวม จัดสรรแล้ว 		
กำ�ไร(ขาดทุน)
ขาดทุนจากการ 		
ส่วนได้เสีย
			
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกิน ธุรกิจภายใต้การควบคุม ทุนสำ�รอง 		 จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน เปลี่ยนสัดส่วนการ รวมองค์ประกอบอื่น ที่ไม่มี
		
หมายเหตุ ที่ออกและชำ�ระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ เดียวกันของบริษัทร่วม ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ถือหุ้นในบริษัทร่วม ของส่วนของผู้ถือหุ้น อำ�นาจควบคุม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
250,020,799 272,133,956
(9,138,321) 25,492,427 (54,660,812)
(1,364,641)
-   
(1,364,641)
-   
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
   ของบริษัทร่วม
-   
-   
(21,594,600)
-   
-   
-   
-   
-   
-   
การเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
-   
-   
11,524,800
-   
-   
-   
-   
-   
-   
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
-   
-   
-    (6,815,544)
871,244
(3,133,800)
(2,262,556)
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
250,020,799 272,133,956
(19,208,121) 25,492,427 (61,476,356)
(493,397)
(3,133,800)
(3,627,197)
-   
บันทึกทุนสำ�รองตามกฎหมายล้างผลขาดทุนสะสม 24
-   
-   
-    (19,278,168) 19,278,168
-   
-   
-   
-   
สำ�รองตามกฎหมาย
24
-   
-   
-    580,040
(580,040)
-   
-   
-   
-   
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
-   
-   
-    39,012,023
(587,349)
-   
(587,349)
-   
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
250,020,799 272,133,956
(19,208,121) 6,794,299 (3,766,205)
(1,080,746)
(3,133,800)
(4,214,546)
  -

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

รายงานประจำ�ปี 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
59

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ						
		 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		
กำ�ไร(ขาดทุน)สะสม
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น		
				
จัดสรรแล้ว		
กำ�ไร (ขาดทุน)
		
ทุนเรือนหุ้นที่ออก
ส่วนเกิน
ทุนสำ�รอง
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุน รวมองค์ประกอบอื่น
รวมส่วนของ
หมายเหตุ
และชำ�ระแล้ว
มูลค่าหุ้นสามัญ
ตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จัดสรร
ในหลักทรัพย์เผื่อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
250,020,799
272,133,956
25,492,427
(55,393,908)
(1,364,641)
(1,364,641)
490,888,633
กำ�ไรเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
-   
-   
25,035,073
871,244
871,244
25,906,317
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
250,020,799
272,133,956
25,492,427
(30,358,835)
(493,397)
(493,397)
516,794,950
บันทึกทุนสำ�รองตามกฎหมายล้างผลขาดทุนสะสม
24
-   
-   
(19,278,168)
19,278,168
-   
-   
-   
สำ�รองตามกฎหมาย
24
-   
-   
580,040
(580,040)
-   
-   
-   
กำ�ไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
-   
-   
-   
22,681,451
(587,349)
(587,349)
22,094,102
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
250,020,799
272,133,956
6,794,299
11,020,744
(1,080,746)
(1,080,746)
538,889,052

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2558
2557
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน			 (ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
46,102,357
(797,327) 29,608,545
30,688,702
รายการปรับกระทบกำ�ไรก่อนภาษีเงินได้					
เป็นเงินสดรับ (จ่าย)จากกิจกรรมดำ�เนินงาน						
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(16,314,162) (4,837,684)
-   
-   
รายได้เงินปันผลรับ
-   
-    (3,600,000)
(2,600,000)
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
109,489,091 64,373,376 107,667,132
64,055,692
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
1,578,296 (1,595,679)
1,578,296
(1,595,679)
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
-    (625,483)
-    (625,483)
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายทรัพย์สิน
(384,599)
(258,865) (1,974,199)
(311,037)
กำ�ไรจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-   
(27,971)
-    (35,408,962)
กลับรายการสำ�รองค่าเผื่อผลเสียหายทางคดีความ
(3,492,115)
-    (3,492,115)
-   
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,510,753
1,271,686
1,371,150
1,175,019
รายได้ดอกเบี้ยรับ
(1,982,520) (2,894,019) (3,276,266)
(2,884,929)
ดอกเบี้ยจ่าย
23,589,934 17,822,221 23,589,934
17,822,221
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง					
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
160,097,035 72,430,255 151,472,477
70,315,544
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง					
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
(38,157,107)
6,586,053 (47,982,358)
(8,940,457)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
-   
-    3,356,254
-   
สินค้าคงเหลือ
2,708,538
4,264,764
442,920
8,035,508
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
4,647,423
2,433,545
3,990,499
7,963,824
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
(1,058,967) (1,161,445) (1,058,966)
(1,188,446)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)					
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
(9,768,090) (6,064,159)
(875,545)
(6,340,027)
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า
3,469,158
3,233,739
3,370,133
3,623,919
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
570,222
3,385,408
(42,904)
3,257,276
เงินสดรับจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
122,508,212 85,108,160 112,672,510
76,727,141
ดอกเบี้ยรับ
2,085,305
2,599,051
3,004,681
2,589,961
จ่ายดอกเบี้ย
(23,589,934) (17,822,221) (23,589,934) (17,822,221)
จ่ายภาษีเงินได้
(12,158,697) (10,810,955) (10,854,883)
(9,582,636)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
88,844,886 59,074,035 81,232,374
51,912,245

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(หน่วย : บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
					
2558
2557
2558
2557
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(ปรับปรุงใหม่)
(ปรับปรุงใหม่)
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ�ประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
5,440,483 (23,622,301)
5,440,483 (23,622,301)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
-    5,335,366
-    5,335,366
เงินปันผลรับ
3,600,000
2,600,000
3,600,000
2,600,000
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
(53,315,351) (169,392,134) (51,055,638) (164,403,258)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายอุปกรณ์
611,215
427,338
611,215
416,138
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(18,845,400) (23,294,859) (16,845,400) (22,438,858)
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
-   
28,067
-   
28,067
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
(62,509,053) (207,918,523) (58,249,340) (202,084,846)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน						
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - สุทธิ
22,436,958 135,104,307 22,436,958 135,104,307
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
(45,860,398) (42,860,006) (45,860,398) (42,860,006)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
-    112,000,000
-    112,000,000
เงินสดจ่ายชำ�ระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(19,014,673) (43,251,945) (19,014,673) (43,251,945)
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
(42,438,113) 160,992,356 (42,438,113) 160,992,356
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
(16,102,280) 12,147,868 (19,455,079)
10,819,755
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
24,456,898 12,309,030 22,421,490
11,601,735
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
8,354,618 24,456,898
2,966,411
22,421,490
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดเพิ่มเติม					
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สินลดลง
5,957,046 (18,515,140)
5,735,236 (19,023,890)
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
134,016,335 96,658,788 134,016,335
96,658,788
ลูกหนี้ขายทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
-   
-    3,000,000
-   
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจากการหักลบกลบหนี้กับลูกหนี้
ตามสัญญาเช่าการเงิน
-   
-    23,250,000
-   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

1. ข้อมูลทั่วไป

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำ�เนาอยู่ในประเทศไทย
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และประกอบกิจการในการให้บริการด้าน
โทรคมนาคมซึ่งรวมทั้งการให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทเลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
ชั้น 10 - 12 และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงิน

งบการเงินนี้จัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีทปี่ ระกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ทำ�ขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริษทั ได้จดั ทำ�เป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึง่ การจัดทำ�งบการเงินดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการจัดทำ�รายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวกของผูอ้ า่ นงบการเงินทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับภาษาไทย บริษทั ได้จดั ทำ�งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทำ�งบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการกำ�หนดนโยบายและการรายงานจำ�นวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย
การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้
สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำ�ไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำ�หนดจำ�นวนสินทรัพย์และหนี้สิน
นั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้
ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำ�งบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสมำ�เสมอ การปรับประมาณการทางบัญชี
จะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึก
ในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

เกณฑ์ในการจัดทำ�งบการเงินรวม

งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่ม
บริษัท”) อัตราการถือหุ้นของบริษัท ในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษัท
			
ชื่อบริษัท
ลักษณะของธุรกิจ
อัตราร้อยละของการถือหุ้นโดยบริษัท
2558
2557
		
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด การให้บริการกิจการโทรคมนาคมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง
99.99
99.99
		
บริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด
บริษัท ไทย ดอท คอม จำ�กัด
การให้บริการจัดทำ�และพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์
99.97
99.97
บริษัท นำ�งบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทำ�งบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัท มีอำ�นาจในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึง
วันที่บริษัท สิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น
งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทำ�ขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญเช่นเดียวกันกับของบริษัท
ยอดคงค้างระหว่างบริษัท และบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสำ�คัญได้ถูกตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แล้ว
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม คือ จำ�นวนกำ�ไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้เป็นของ
บริษทั และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถ้ อื หุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม
บริษทั จัดทำ�งบการเงินเฉพาะกิจการเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั ย่อย และบริษทั ร่วมตามวิธรี าคาทุน

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

บริษัทและบริษัทย่อยได้นำ�มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการ
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

เงินดังกล่าวได้รบั การปรับปรุงหรือจัดให้มขี นึ้ เพือ่ ให้มเี นือ้ หาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำ�และคำ�ศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ทิ างการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนำ�มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั นิ ไี้ ม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษทั และบริษทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินตามที่กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสำ�คัญ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุงนีก้ �ำ หนดให้กจิ การต้องรับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันที
ในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ ในขณะทีม่ าตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กจิ การเลือกรับรูร้ ายการดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุน หรือในกำ�ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือทยอยรับรู้ในกำ�ไรขาดทุนก็ได้
ในอดีตกลุม่ บริษทั รับรูร้ ายการกำ�ไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกำ�ไรหรือขาดทุนในงวด
ที่เกิดรายการ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทประเมินว่าเมื่อนำ�มาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้รายการกำ�ไร
ขาดทุนดังกล่าวทันทีในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จไม่มผี ลกระทบต่อหนีส้ นิ สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและกำ�ไรสะสมยกมา
ในงบการเงิน
ผลกระทบต่องบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
หน่วย : บาท
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
2558
2557
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับงวดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
100,129
(593,636)
(63,111)
(958,224)
กำ�ไรเบ็ดเสร็จอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
(100,129)
593,636
63,111
958,224
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาทต่อหุ้น)
กำ�ไรต่อหุ้นปรับเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาทต่อหุ้น)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทำ�งบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับ
การบัญชีสำ�หรับงบการเงินรวมที่เดิมกำ�หนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอำ�นาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้
ผู้ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และ
ตนสามารถใช้อ�ำ นาจในการสัง่ การกิจกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินผลตอบแทนนัน้ ได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสดั ส่วนการถือหุน้ หรือสิทธิ
ในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ากึง่ หนึง่ ก็ตาม การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญนีส้ ง่ ผลให้ฝา่ ยบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ อย่างมากในการทบทวน
ว่าบริษัทและบริษัทย่อยมีอำ�นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนำ�บริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทำ�งบการเงินรวม
บ้าง
ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยเชือ่ ว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของ บริษทั
และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

มาตรฐานฉบับนีก้ �ำ หนดเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษทั ย่อยการร่วมการงาน บริษทั ร่วม รวม
ถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนีก้ �ำ หนดแนวทางเกีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรมและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับการวัดมูลค่ายุตธิ รรม กล่าวคือ หาก
กิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อกำ�หนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรม
นั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงินของบริษัท และ
บริษัทย่อย

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จำ�นวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใช้สำ�หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหาร
ของบริษทั และบริษทั ย่อยเชือ่ ว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบ
การเงินเมื่อนำ�มาถือปฏิบัติ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

63

3. นโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ
การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ่ บริษทั และบริษทั ย่อยได้โอนความเสีย่ งและผลตอบแทนทีม่ นี ยั สำ�คัญของความเป็นเจ้าของสินค้า
ให้กบั ผูซ้ อื้ แล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกำ�กับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ สำ�หรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจาก
หักส่วนลดแล้ว
รายได้ค่าบริการ
รายได้ค่าบริการตามสัญญาจ้างดำ�เนินการรับรู้เป็นรายได้ตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำ�เสร็จ บริษัทจะรับรู้รายการขาดทุนจาก
สัญญาเต็มจำ�นวนทันทีที่คาดว่าจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น
รายได้ค่าบริการตามสัญญาที่มีกำ�หนดระยะเวลา บริษัทรับรู้รายได้ตามวิธีเส้นตรงตามระยะเวลาของสัญญา และรับรู้รายได้รับ
ล่วงหน้าเป็นรายได้รอตัดบัญชี
รายได้ค่าบริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตรับรู้ตามชั่วโมงการใช้งานจริง
รายได้ค่าบริการอื่นรับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาจากขั้นความสำ�เร็จของงาน
ต้นทุนของงานที่ยังไม่ได้แล้วเสร็จหรือยังไม่ได้ส่งมอบบันทึกเป็นงานระหว่างทำ�
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ
ดอกเบีย้ รับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยคำ�นึงถึงอัตราผลตอบแทนทีแ่ ท้จริง เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือ่ บริษทั มีสทิ ธิใน
การรับเงินปันผล
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกำ�หนดจ่าย
คืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจำ�กัดในการเบิกใช้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ น่ื แสดงมูลค่าตามจำ�นวนมูลค่าสุทธิทจ่ี ะได้รบั บริษทั บันทึกค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญสำ�หรับผลขาดทุนโดย
ประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ ม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
ลูกหนีต้ ามสัญญาเช่าการเงินแสดงมูลค่าตามยอดคงค้างสุทธิ หักด้วยดอกเบีย้ รับรอตัดบัญชีและรายได้คา่ บริการทีเ่ กีย่ วข้องรอตัด
บัญชีและหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถ้ามี)
งานระหว่างทำ�และสินค้าคงเหลือ
ต้นทุนของงานที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ จะบันทึกเป็นงานระหว่างทำ� โดยแสดงด้วยมูลค่าตามใบกำ�กับสินค้าหลังหักส่วนลด
สินค้าคงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุนซึง่ คำ�นวณโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิทจี่ ะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ กว่า บริษทั
จะบันทึกบัญชีค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือเมื่อสินค้านั้นเก่า ล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ
เงินลงทุน
ก) เงินลงทุนระยะสั้น ประกอบด้วย ตั๋วเงิน เงินฝากประจำ�ธนาคารซึ่งถึงกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาเกินกว่า 3 เดือนนับจาก
วันฝาก หรือวันที่ลงทุนแต่ไม่เกิน 1 ปี หรือเงินฝากประจำ�ธนาคารที่มีกำ�หนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน แต่บริษัท
และบริษัทย่อยมีความตั้งใจที่ฝากต่อเมื่อครบกำ�หนดเพื่อการลงทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกเป็น
รายการต่างหากในส่วนของผู้ถือหุ้น และจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนเมื่อได้จำ�หน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป
ค) เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสีย
ง) เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคำ�นวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทำ�การสุดท้ายของปี ส่วน
มูลค่ายุตธิ รรมของตราสารหนีค้ ำ�นวณโดยใช้อตั ราผลตอบแทนทีป่ ระกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทยหรืออัตราผลตอบแทนของ
พันธบัตรรัฐบาลปรับด้วยค่าความเสี่ยงที่เหมาะสมแล้วแต่กรณี มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคำ�นวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ
หน่วยลงทุน
บริษัทใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนักในการคำ�นวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเป็นอีกประเภทหนึ่ง บริษัทจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
64
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะ
บันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นส่วนเกิน (ต�ำ กว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่าในส่วนของผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่ประเภท
ของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีการจำ�หน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิง่ ตอบแทนสุทธิทไี่ ด้รบั กับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเป็นรายได้หรือ
ค่าใช้จา่ ยในงบกำ�ไรขาดทุน ในกรณีทมี่ กี ารจำ�หน่ายเงินลงทุนเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีตอ่ หน่วยทีใ่ ช้ในการคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับ
เงินลงทุนที่จำ�หน่ายใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน/ราคาที่ตีใหม่หักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำ�นวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
3 ถึง 10 ปี
อุปกรณ์เครือข่าย
5 ถึง 10 ปี
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
5 ปี
อุปกรณ์สำ�นักงาน
5 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคาแสดงรวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
บริษัทตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
สินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทจะทบทวนระยะ
เวลาการตัดจำ�หน่ายและวิธีการตัดจำ�หน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจำ�หน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ�กัดของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่ง
มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 10 ปี
รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำ�นาจควบคุมบริษัท หรือถูกบริษัทควบคุมไม่ว่าจะเป็น
โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท
นอกจากนีบ้ คุ คลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันยังหมายรวมถึงบริษทั ร่วมและบุคคลทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึง่ ทำ�ให้
มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่อบริษัท ผู้บริหารสำ�คัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทที่มีอำ�นาจในการวางแผนและควบคุมการ
ดำ�เนินงานของบริษัท
สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ์ทคี่ วามเสีย่ งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็นสัญญา
เช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำ�นวน
เงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตำ�กว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะ
ยาว ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่าหรืออายุของสัญญาเช่า แล้วแต่ระยะเวลาใดจะตำ�กว่า
จำ�นวนเงินทีจ่ า่ ยตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุนตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
เงินตราต่างประเทศ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็น
ตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำ�ไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการคำ�นวณผลการดำ�เนินงาน
การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน บริษทั และบริษทั ย่อยจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์ที่
ไม่มตี วั ตนอืน่ ของบริษทั และบริษทั ย่อยหากมีขอ้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทำ�การประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์
ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ได้รบั คืนของสินทรัพย์มมี ลู ค่าต�ำ กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นนั้ ทัง้ นีม้ ลู ค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืนหมายถึงมูลค่ายุตธิ รรมหักต้นทุน
ในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิ ทรัพย์ บริษทั และ
บริษทั ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดว่าจะได้รบั จากสินทรัพย์และคำ�นวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั โดยใช้อตั รา
คิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะ
เฉพาะของสินทรัพย์ที่กำ�ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทและบริษัทย่อยใช้แบบจำ�ลองการ
ประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจำ�นวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจำ�หน่ายสินทรัพย์หักด้วย
ต้นทุนในการจำ�หน่าย โดยการจำ�หน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้
อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกำ�ไรหรือขาดทุน

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
บริษัทรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบ
ให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัท เงินที่บริษัทจ่ายสมทบกองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
บริษัทมีภาระสำ�หรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทถือว่าเงินชดเชย
ดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสำ�หรับพนักงาน
บริษัทคำ�นวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลด แต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้
(Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำ�การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่ง
หลักการประมาณการดังกล่าวต้องใช้ข้อสมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำ�นวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้อ
เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทรับรู้ผลกำ�ไรขาดทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่เกิดรายการ
ประมาณการหนี้สิน
บริษทั และบริษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ไว้ในบัญชีเมือ่ ภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน้ แล้ว และ
มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั และบริษทั ย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือ่ ปลดเปลือ้ งภาระผูกพันนัน้ และบริษทั
และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
บริษทั บันทึกภาษีเงินได้ปจั จุบนั ตามจำ�นวนทีค่ าดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคำ�นวณจากกำ�ไรทางภาษีตาม
หลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
บริษทั บันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบระยะ
เวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
บริษทั รับรูห้ นีส้ นิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต่ อ้ งเสียภาษีทกุ รายการ แต่รบั รูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีส�ำ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้ในจำ�นวนเท่าทีม่ คี วามเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทบ่ี ริษทั
จะมีก�ำ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย่ี งั ไม่ได้ใช้นน้ั
บริษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทำ�การปรับลด
มูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่วา่ บริษทั จะไม่มกี �ำ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนำ�สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
บริษทั จะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผูถ้ อื หุน้ หากภาษีทเี่ กิดขึน้ เกีย่ วข้องกับรายการทีไ่ ด้บนั ทึกโดยตรง
ไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคำ�นวณโดยหารกำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปีทเี่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (ไม่รวมกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อื่น) ด้วยจำ�นวนถัวเฉลี่ยถ่วงนำ�หนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี

4. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สำ�คัญ

ในการจัดทำ�งบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มี
ความไม่แน่นอนเสมอการใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณการดังกล่าวนีส้ ง่ ผลกระทบต่อจำ�นวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงอาจแตกต่างไปจากจำ�นวนทีป่ ระมาณการไว้ การใช้ดลุ ยพินจิ และการประมาณ
การที่สำ�คัญมีดังนี้

สัญญาเช่า

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดัง
กล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณการผลขาดทุนทีค่ าดว่าจะเกิด
ขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยคำ�นึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขาย
ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุ ยพินจิ ในการประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจำ�ลองการประเมิน
มูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจำ�ลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคำ�นึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์

บริษัทจะตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายและเงินลงทุนทั่วไปเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสำ�คัญและเป็นระยะเวลานานหรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่า การที่จะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสำ�คัญหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
ในการพิจารณาการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัทย่อยด้วยมูลค่าปัจจุบัน
ของประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทย่อยคาดว่าจะได้รับในอนาคตซึ่งถูกปรับลดโดยอัตราคิดลดที่กำ�หนดโดยผู้บริหารของ
บริษัท ประมาณการกระแสเงินสดถือตามงบประมาณทางการเงินสำ�หรับระยะเวลา 5 ปีที่สะท้อนแผนทางธุรกิจของบริษัทย่อย โดย
ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการคำ�นวณหามูลค่าดังกล่าวคืออัตราการเติบโต และอัตราส่วนระหว่างรายได้และค่าใช้จ่าย โดยมูลค่าที่ได้
จากประมาณการทางการเงินดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากภาวะการแข่งขัน แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของรายได้ โครงสร้าง
ต้นทุน ภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดที่เกี่ยวข้อง

อุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการคำ�นวณค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องทำ�การประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิก
ใช้งานของอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาด
ว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตำ�กว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการ
คาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจำ�เป็น
ต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือก
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคำ�นวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้นๆ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

บริษทั จะรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเมือ่ มีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนว่าบริษทั จะมีกำ�ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่
จะใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ภาษีเงินได้นน้ั ในการนีฝ้ า่ ยบริหารจำ�เป็นต้องประมาณการว่าบริษทั ควรรับรูจ้ �ำ นวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
การตัดบัญชีเป็นจำ�นวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจำ�นวนกำ�ไรทีค่ าดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารยังต้องใช้
ดุลยพินจิ จัดทำ�ประมาณการกำ�ไรในอนาคตเพือ่ ประกอบการพิจารณาค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ย
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์

หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อ
สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจำ�นวนพนักงาน เป็นต้น

คดีฟ้องร้อง

บริษทั มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึง่ เมือ่ ฝ่ายบริหารได้ใช้ดลุ ยพินจิ ในการประเมินผลของคดีทถี่ กู
ฟ้องร้องแล้วและพบว่าคดีใดมีความเป็นไปได้คอ่ นข้างแน่ทจี่ ะเกิดความเสียหายขึน้ จะบันทึกประมาณการหนีส้ นิ ดังกล่าวด้วยมูลค่าที่
คาดว่าจะต้องเสียไปในอนาคต

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และ
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 ตามลำ�ดับ และ
มีผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัทจึงถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด และ บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตามลำ�ดับ
บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำ�คัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมในหุ้น
สามัญและ/หรือเป็นกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกล่าวได้แสดงไว้ในงบการเงินตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันโดยบริษัท
และบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเหล่านี้ บริษัท มีรายการสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ที่มีสาระสำ�คัญ
ดังต่อไปนี้
			
(หน่วย:บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
2558
2557
การกำ�หนดราคา
รายการระหว่างบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
บริษัทย่อย
รายได้จากการขาย
42,750,000 ราคาทุนบวกกำ�ไรตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้จากการให้บริการ
15,238,079 10,145,442 ราคาทุนบวกกำ�ไรตามที่ตกลงร่วมกัน
รายได้อื่น
3,165,982
575,022 ราคา ทุนบวกกำ�ไรตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย
24,130,885 17,315,389 ราคาทุนบวกกำ�ไรตามที่ตกลงร่วมกัน
ค่าบริการจ่าย
720,000
190,000 ราคาทุนบวกกำ�ไรตามที่ตกลงร่วมกัน
บริษัทร่วม						
รายได้จากการให้บริการ
12,189,229 7,290,460 12,189,229 7,290,460 ราคาตลาด
รายได้เงินปันผล
3,600,000 2,600,000 ตามที่ประกาศจ่ายโดยบริษัทร่วม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน						
รายได้จากการให้บริการ
4,375,704 6,275,026
4,375,704 6,275,026 ราคาตลาด
ค่าบริการจ่าย
62,678,053 52,566,990 62,678,053 52,566,990 ราคาตลาด
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รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

ยอดคงเหลือที่มีสาระสำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้

(หน่วย:บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
2558
2557
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน			
บริษัทย่อย
-   
-    31,724,381
16,150,151
บริษัทร่วม
3,074,929
2,692,281
3,074,929
2,692,281
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)
2,687,480
3,117,298
2,687,480
3,117,298
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5,762,409
5,809,579 37,486,790
21,959,730
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
-   
-    16,143,745
42,750,000
รวมลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงินกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-   
-    16,143,745
42,750,000
ดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
-   
-   
374,370
-   
รวมดอกเบี้ยค้างรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-   
-   
374,370
-   
ค่าบริการจ่ายล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
บริษัทย่อย
-   
-   
859,935
1,585,364
รวมค่าบริการจ่ายล่วงหน้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
-   
-   
859,935
1,585,364
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
เจ้าหนี้การค้า				
บริษัทย่อย
-   
-    8,325,290
2,181,605
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)
5,994,481
8,011,148
5,994,481
9,769,243
รวมเจ้าหนี้การค้า
5,994,481
8,011,148 14,319,771
11,950,848
ต้นทุนค้างจ่าย				
บริษัทย่อย
-   
-   
834,968
235,001
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท)
29,244,690
36,839,132 29,244,690
36,839,132
รวมต้นทุนค้างจ่าย
29,244,690
36,839,132 30,079,658
37,074,133
รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
35,239,171
44,850,280 44,399,429
49,024,981

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหาร

ค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารสำ�คัญสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย:

				
		
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์เมื่อถูกเลิกจ้าง
รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหาร

งบการเงินรวม
2558
2557
17,301,476
13,494,910
209,069
122,028
17,510,545
13,616,938

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
15,285,476
12,894,910
179,885
122,028
15,465,361
13,016,938

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

				
		
เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

งบการเงินรวม
2558
2557
262,770
255,173
8,091,848
24,104,117
-   
97,608
8,354,618
24,456,898

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
240,360
235,173
2,726,051
22,088,709
-   
97,608
2,966,411
22,421,490
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7. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย – สุทธิ

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ราคาทุน
ระดับ 1
ราคาทุน
ระดับ 1
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย				
ตราสารทุน
4,196,537
2,845,604
4,196,537
3,579,790
รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย
4,196,537
2,845,604
4,196,537
3,579,790
หัก : ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
(1,350,933)
-   
(616,747)
-   
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
2,845,604
2,845,604
3,579,790
3,579,790

				
				
		

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวัดมูลค่ายุตธิ รรมทีเ่ กิดขึน้ ประจำ�สำ�หรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่ายุตธิ รรมเหล่านีถ้ กู จัดประเภท
อยู่ในระดับที่ต่างกันของลำ�ดับชั้นมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า นิยามของระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุน
ของกลุ่มบริษัท มีดังนี้
• ระดับ 1 : เป็นราคาเสนอซื้อขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคล่อง (ตลาดหลักทรัพย์) สำ�หรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่าง
เดียวกัน และกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนั้น ณ วันที่วัดมูลค่า
• ระดับ 2 : เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมสำ�หรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอ
ซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1
ระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท ได้ขายเงินลงทุนเผื่อขายโดยมีกำ�ไรก่อนภาษีจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว ซึ่ง
แสดงภายใต้รายการ “รายได้อื่น” ในงบกำ�ไรขาดทุนสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 0.63 ล้านบาท

8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
2558
2557
ลูกหนี้การค้า				
ลูกหนี้การค้าที่เกี่ยวข้องกัน
5,762,409
5,809,579 37,486,790
21,959,730
   ลูกหนี้การค้าบริษัทอื่น
110,433,186
72,255,709 103,324,951
67,896,453
รวมลูกหนี้การค้า
116,195,595
78,065,288 140,811,741
89,856,183
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(6,723,412)
(5,145,116) (6,723,412)
(5,145,116)
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
109,472,183
72,920,172 134,088,329
84,711,067
ลูกหนี้อื่น 				
   ดอกเบี้ยค้างรับ
846,149
948,934
1,220,519
948,934
   ลูกหนี้อื่น
108,662
81,862
108,662
81,862
รวมลูกหนี้อื่น
954,811
1,030,796
1,329,181
1,030,796
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
110,426,994
73,950,968 135,417,510
85,741,863
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รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท มีลูกหนี้การค้าแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำ�ระได้ดังนี้

(หน่วย:บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
2558
2557
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน				
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
1,112,326
1,463,090
4,579,086
9,167,122
ค้างชำ�ระ		
   ไม่เกิน  3 เดือน
-   
1,926
5,155,509
1,960,722
   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-   
-    4,543,060
6,202,424
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
1,043,037
-    16,916,641
-   
   เกินกว่า 12 เดือน
2,287,480
2,287,480
6,287,480
2,287,480
ลูกหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกันรอเรียกเก็บ
   ไม่เกิน  3 เดือน
1,319,566
1,086,359
5,014
1,371,258
   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-   
485,362
-   
485,362
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
-   
485,362
-   
485,362
รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
5,762,409
5,809,579 37,486,790
21,959,730
ลูกหนี้การค้าอื่น		
ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
86,252,896
36,290,296 81,867,769
33,051,179
ค้างชำ�ระ		
   ไม่เกิน  3 เดือน
10,418,133
12,935,286
9,568,924
11,982,174
   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
896,946
413,498
794,226
293,979
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
191,484
144,573
185,064
97,065
   เกินกว่า 12 เดือน
5,624,190
5,066,685
5,551,430
5,066,685
ลูกหนี้การค้า-อื่นรอเรียกเก็บ
   ไม่เกิน  3 เดือน
6,208,862
14,043,489
4,516,863
14,043,489
   เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน
-    3,045,021
-   
3,045,021
   เกิน 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน
840,675
316,861
840,675
316,861
รวมลูกหนี้การค้าอื่น
110,433,186
72,255,709 103,324,951
67,896,453
รวมลูกหนี้การค้า
116,195,595
78,065,288 140,811,741
89,856,183
ลู ก หนี้ ที่ ค้ า งเกิ น กำ � หนดเกิ น กว่ า 12 เดื อ น ส่ ว นที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ค่ า เผื่ อ หนี้ ส งสั ย จะสู ญ เป็ น ลู ก หนี้ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
บริษัท ทีโอที จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน 2.29 ล้านบาท `และบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด จำ�นวน 4.00 ล้านบาท
ซึ่งฝ่ายบริหารกำ�ลังติดตามและเชื่อว่าท้ายที่สุดจะสามารถเรียกเก็บได้

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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9. ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)
				
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
2558
2557
ไม่เกิน 1 ปี				
จำ�นวนขั้นตำ�ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
1,224,000
1,224,000
5,874,000
29,124,000
ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
-   
-    (1,041,547)
(731,250)
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ�
1,224,000
1,224,000
4,832,453
28,392,750
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี				
จำ�นวนขั้นตำ�ส่วนที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระนานกว่าในหนึ่งปี
-   
-    13,950,000
18,600,000
ดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชี
-   
-    (1,414,708)
(3,018,750)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน				
ที่ถึงกำ�หนดรับชำ�ระภายในหนึ่งปี
-   
-    12,535,292
15,581,250
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(1,224,000)
(1,224,000) (1,224,000)
(1,224,000)
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
-   
-    16,143,745
42,750,000
เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริษทั ตกลงทำ�สัญญาซือ้ ขายธุรกิจ Online Recruitment กับบริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำ�กัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยฯ ในราคา 46.50 ล้านบาท โดยบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด ตกลงที่จะชำ�ระราคาค่าทรัพย์สินที่ซื้อขาย
จำ�นวน 23.25 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 2.33 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท ให้แก่บริษัท และจะดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2558 ค่าทรัพย์สินที่ซื้อขายในส่วนที่เหลือจำ�นวน 23.25 ล้านบาท บริษัท ยินยอมให้บริษัทย่อยฯ
ผ่อนชำ�ระแบบไม่มีดอกเบี้ยเป็นรายปี ในอัตราปีละ 4.65 ล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำ�หนดชำ�ระทุกๆ
วันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เริ่มชำ�ระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากผู้ซื้อผิดนัดชำ�ระราคาค่าทรัพย์สิน บริษัทมีสิทธิเรียก
ดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ 7.5 ของยอดเงินที่ค้างชำ�ระจนกว่าจะชำ�ระให้ครบถ้วนได้ทันที
รายการดังกล่าว มีผลให้บริษัท มีรายได้จากการขายเป็นจำ�นวนเงิน 42.75 ล้านบาท และมีต้นทุนที่เกิดขึ้นเป็นจำ�นวนเงิน 8.22
ล้านบาท โดยมีกำ�ไรสุทธิเป็นจำ�นวนเงิน 34.53 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

10. ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมสกุลเงินบาทแก่บริษัทแห่งหนึ่งโดยมีบุคคลคำ�ประกัน มีอัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 7 ต่อปี และมีกำ�หนดชำ�ระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2550 อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทได้
ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนสำ�หรับเงินต้นคงค้างตามบัญชีจำ�นวน 18 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำ�นวน 1.06 ล้านบาท
แล้ว เนือ่ งจากผูก้ มู้ กี ารผิดนัดชำ�ระหนีแ้ ละบริษทั ได้ด�ำ เนินการติดตามทวงถามตามเงือ่ นไขของสัญญาจนถึงทีส่ ดุ ปัจจุบนั ศาลชัน้ ต้นได้มี
คำ�พิพากษาแล้วแต่บริษทั มีความคิดเห็นแย้งในหลายประเด็น จึงยืน่ อุทธรณ์คดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึง่ ศาลอุทธรณ์พพิ ากษา
ให้บริษัท ชนะคดีในประเด็นดังกล่าว แต่ผู้กู้และผู้คำ�ประกันได้ยื่นฎีกาคำ�พิพากษาต่อศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกามีคำ�พิพากษาให้ยืนตาม
คำ�พิพากษาของศาลอุทธรณ์ ให้บริษัท เป็นฝ่ายชนะคดี ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
ในขณะเดียวกันผูก้ ไู้ ด้ยนื่ ฟ้องต่อบริษทั เรือ่ งละเมิดเปิดเผยความลับทางการค้าในสัญญาร่วมให้บริการ ซึง่ ศาลชัน้ ต้นได้มคี �ำ พิพากษา
ให้บริษัท ชนะคดีในประเด็นดังกล่าว แต่ผู้กู้ได้ยื่นอุทธรณ์คดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้มีคำ�พิพากษาให้บริษัท
ชนะคดีในประเด็นดังกล่าว ต่อมาโจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาล และบริษัทได้ยื่นคำ�แก้ฎีกาแล้ว คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
บริษัท มีลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาจ้างถ่ายภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครทางอากาศจำ�นวน 25 ล้านบาท ซึ่งเมื่อครบกำ�หนดระยะเวลา
ตามสัญญาผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามเงื่อนไขในสัญญา บริษัทได้ดำ�เนินการฟ้องร้องดำ�เนินคดีกับลูกหนี้รายนี้ ซึ่งศาลแพ่ง
ได้มีคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้ลูกหนี้ชำ�ระเงินจำ�นวน 19.3 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยให้แก่บริษัท ในเวลาต่อมาบริษัทดังกล่าวไม่สามารถ
ชำ�ระเงินคืนบริษัท ตามคำ�พิพากษาได้ บริษัทจึงพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำ�นวนในปี 2555
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

11. สินค้าคงเหลือ – สุทธิ

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

				
		
สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างทำ�
รวมสินค้าคงเหลือ
หัก  ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
รวมสินค้าคงเหลือ - สุทธิ

งบการเงินรวม
2558
2557
1,563,781
3,829,399
53,974
438,239
1,617,755
4,267,638
(58,655)
-   
1,559,100
4,267,638

12. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

				
		
ภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำ�หนดชำ�ระ
ลูกหนี้ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
อื่น ๆ
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

13. เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ�ประกัน

งบการเงินรวม
2558
2557
3,808,454
2,604,324
1,625,968
11,129,725
13,093,596
9,563,719
205,333
83,006
18,733,351
23,380,774

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
58,655
58,655
53,974
438,239
112,629
496,894
(58,655)
-   
53,974
496,894
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,380,978
1,857,531
-   
7,949,360
13,508,618
10,195,525
205,327
83,006
16,094,923
20,085,422

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท จำ�นวนเงิน 114.38 ล้านบาท และ 119.82 ล้านบาท
ตามลำ�ดับ ได้นำ�ไปคำ�ประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีและหนังสือคำ�ประกันผลงานที่ออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 19 และ 22)

14. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ตามวิธีราคาทุน
2558
2557

					
งบการเงินรวม
					
มูลค่าตามบัญชี
บริษัท
ลักษณะธุรกิจ
สัดส่วนเงินลงทุน
ทุนชำ�ระแล้ว
ตามวิธีส่วนได้เสีย
			
2558
2557
2558
2557
2558
2557
ร้อยละ
ร้อยละ
บริษัท
ให้บริการจัดทำ�
24.99
24.99 160,000,000 160,000,000 39,344,407 26,630,244 39,999,900  39,999,900
เน็ตเบย์ และพัฒนาระบบ
39,344,407 26,630,244 39,999,900  39,999,900
จำ�กัด ทางอิเล็กทรอนิกส์
(มหาชน)

ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วม

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

(หน่วย:บาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
รายได้รวมสำ�หรับ
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับปี
บริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
2558
2557
บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด   251,081,386 198,011,725 93,661,223 91,464,530 225,220,893 185,218,608 65,272,968 15,066,177
(มหาชน)
251,081,386 198,011,725 93,661,223 91,464,530 225,220,893 185,218,608 65,272,968 15,066,177

ส่วนแบ่งกำ�ไรและเงินปันผลรับ

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมดังกล่าวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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		 บริษัท
			

บริษัท เน็ตเบย์ จำ�กัด (มหาชน)

งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
2558
2557
   16,314,162
4,837,684

มูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งรับรู้ในงบการเงินรวม มีดังนี้

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้เงินปันผล
2558
2557
3,600,000
2,600,000
(หน่วย:พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
212,904
38,178
(81,368)
(12,293)
157,421
24.99%
39,344

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
สินทรัพย์สุทธิของบริษัทร่วม
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
สัดส่วนตามส่วนได้เสียของกิจการในสินทรัพย์สุทธิ

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้เข้าซื้อสินทรัพย์ของบริษัทอีกแห่งหนึ่ง โดยการซื้อดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจ
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน และมีส่วนต่างระหว่างต้นทุนการรวมกิจการภายใต้การควบคุมเดียวกันสูงกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัท
ที่ถูกซื้อ จำ�นวน 54 ล้านบาท ดังนั้น บริษัท จึงบันทึกบัญชีลดเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวกับบัญชีขาดทุนจากการรวมธุรกิจภาย
ใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วม ซึ่งแสดงในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นในงบการเงินรวม จำ�นวนเงิน 21.60 ล้าน
บาทตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมในอัตราร้อยละ 39.99
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งได้มีการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
ณ วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามส่วนจำ�นวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยบริษัท ไม่ได้ใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นดังกล่าว เป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้น
ของบริษัท ในบริษัทร่วมดังกล่าวลดลงจาก อัตราร้อยละ 39.99 คงเหลือ อัตราร้อยละ 24.99 ดังนั้น บริษัท จึงบันทึกบัญชีขาดทุน
จากการเปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมจำ�นวน 3.13 ล้านบาท ในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม และบันทึกบัญชีลดขาดทุน
จากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันของบริษัทร่วมลง จำ�นวน 11.53 ล้านบาท ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม กับเงินลงทุนในบริษัทร่วม

15. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

		
อัตราร้อยละของ
บริษัท
สัดส่วนเงินลงทุน
			
2558
2557
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด 99.99
99.99

งบการเงินเฉพาะกิจการ
(หน่วย:บาท)
ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
ราคาทุน
2558
2557
2558
2557
28,250,000 5,000,000 28,249,960
4,999,960
28,249,960
4,999,960

ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำ�กัด ได้ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำ�นวน 2.325 ล้าน
หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 23.25 ล้านบาท เพื่อชำ�ระราคาค่าทรัพย์สิน Online Recruitment (หมายเหตุ 9)
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16. ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย:
(หน่วย:บาท)

			
งบการเงินรวม
			
ณ วันที่
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
			
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
72,493,393
116,095,461
40,304,220
148,284,634
อุปกรณ์เครือข่าย
396,546,114
325,019,443
12,145,461
709,420,096
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7,816,711
2,473,557
-   
10,290,268
อุปกรณ์สำ�นักงาน
28,638,133
7,163,146
186,252
35,615,027
ยานพาหนะ
3,227,940
-   
-   
3,227,940
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
296,065,737
186,360,836
408,795,927
73,630,646
รวม
804,788,028
637,112,443
461,431,860
980,468,611
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
16,374,768
24,752,464
4,446,373
36,680,859
อุปกรณ์เครือข่าย
102,135,547
72,936,897
12,748,995
162,323,449
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4,117,544
1,523,090
-   
5,640,634
อุปกรณ์สำ�นักงาน
22,826,354
2,450,674
186,165
25,090,863
ยานพาหนะ
12,374
645,234
-   
657,608
รวม
145,466,587
102,308,359
17,381,533
230,393,413
ราคาตามบัญชีสุทธิ
659,321,441
750,075,198
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำ�นวน 102.31 ล้านบาท และ 60.16 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้
บันทึกไว้ในงบกำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวน
แล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ จำ�นวน 39 ล้านบาท และ 41 ล้านบาท ตามลำ�ดับ
(หน่วย:บาท)
			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ณ วันที่
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
			
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน					
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
72,493,393
116,095,461
40,304,220
148,284,634
อุปกรณ์เครือข่าย
391,491,996
319,867,983
11,564,969
699,795,010
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7,670,712
2,473,557
-   
10,144,269
อุปกรณ์สำ�นักงาน
28,638,133
7,163,146
186,252
35,615,027
ยานพาหนะ
3,227,940
-   
-   
3,227,940
สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
292,565,737
186,360,835
405,295,926
73,630,646
รวม
796,087,911
631,960,982
457,351,367
970,697,526
ค่าเสื่อมราคาสะสม			
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
16,374,767
24,752,464
4,446,373
36,680,858
อุปกรณ์เครือข่าย
98,949,251
72,335,536
9,928,040
161,356,747
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
4,031,036
1,488,128
-   
5,519,164
อุปกรณ์สำ�นักงาน
22,826,354
2,450,674
186,165
25,090,863
ยานพาหนะ
12,374
645,234
-   
657,608
รวม
142,193,782
101,672,036
14,560,578
229,305,240
ราคาตามบัญชีสุทธิ
653,894,129
741,392,286
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

75

ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำ�นวน 101.67 ล้านบาท และ
59.89 ล้านบาท ตามลำ�ดับ รวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำ�นวนแล้วแต่ยังคง
ใช้งานอยู่ จำ�นวน 39 ล้านบาท
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัทได้อนุมัติตัดจำ�หน่ายอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งได้หัก
ค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว โดยมีราคาทุนจำ�นวน 173.25 ล้านบาท

17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)

			
งบการเงินรวม
			
ณ วันที่
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
			
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
53,923,049
20,101,900
-   
74,024,949
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    ระหว่างพัฒนา
8,735,000
7,878,500
9,135,000
7,478,500
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(24,783,803)
(7,180,732)
-   
(31,964,535)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
37,874,246
49,538,914
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 จำ�นวน 7.18 ล้านบาท และ 4.21 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้
บันทึกไว้ในงบกำ�ไรขาดทุน
(หน่วย:บาท)
			
งบการเงินเฉพาะ
			
ณ วันที่
รายการเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
ณ วันที่
			
1 มกราคม 2558
เพิ่มขึ้น
ลดลง
31 ธันวาคม 2558
ราคาทุน
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
45,663,490
19,701,900
-   
65,365,390
ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
    ระหว่างพัฒนา
8,735,000
5,878,500
8,735,000
5,878,500
ค่าตัดจำ�หน่ายสะสม
(24,722,117)
(5,995,096)
-   
(30,717,213)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
29,676,373
40,526,677
ค่าตัดจำ�หน่ายสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สำ�หรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จำ�นวน 6 ล้านบาท และ
4.17 ล้านบาท ตามลำ�ดับ รวมอยู่ในงบกำ�ไรขาดทุน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัท ได้อนุมัติตัดจำ�หน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนของบริษัท ซึ่ง
ได้หักค่าตัดจำ�หน่ายสะสมหมดแล้ว โดยมีราคาทุนจำ�นวน 9.86 ล้านบาท
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

18. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)

			
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
			
ณ วันที่
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ณ วันที่
			
1 มกราคม 2558 งบกำ�ไรขาดทุน กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม 2558
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี : 			
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
8,946,132
315,660
-   
9,261,792
   เงินบำ�เหน็จค้างจ่าย
1,824
-   
-   
1,824
   สินค้าคงเหลือ
-   
11,731
-   
11,731
   ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
1,072,368
274,230
(15,778)
1,330,820
   เครดิตภาษีจากผลขาดทุนทางภาษี
11,552,440
-   
-   
11,552,440
รวมสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
21,572,764
601,621
(15,778)
22,158,607
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี :		
   กำ�ไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน		
      แปลงมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
(123,350)
-   
(146,837)
(270,187)
   ค่าเสื่อมราคา
7,051,817
7,576,047
-   
14,627,864
รวมหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
6,928,467
7,576,047
(146,837)
14,357,677
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี – สุทธิ 14,644,297
7,800,930
ภาษีเงินได้สำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
			
งบการเงินรวม
			
2558
2557
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
46,102,357
(797,327)
อัตราภาษี
20%
20%
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี
9,220,471
(159,465)
ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร
6,000
784,788
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (166,559)
(270,618)
รายได้เงินปันผลที่ได้รับยกเว้นภาษี
(33,990)
(51,431)
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
(3,262,832)
(967,537)
กำ�ไร (ขาดทุน) ระหว่างกัน
(420,764)
7,102,348
ขาดทุนทางภาษีที่คาดว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์
1,647,879
246,686
ผลต่างอัตราภาษีเงินได้
-   
(72,917)
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
6,990,205
6,611,853
อัตราภาษีที่แท้จริงถัวเฉลี่ย
15.16%
(829.25%)

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
29,608,545
30,688,702
20%
20%
5,921,709
6,137,740
6,000
744,791
(166,559)
(270,618)
(753,990)
(571,431)
-   
-   
-   
-   
1,983,045
571,371
-   
-   
6,990,205
6,611,853
23.61%
21.54%

บริษัท มีผลขาดทุนทางภาษียกไปที่ยังไม่ได้ใช้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำ�นวนเงิน 129.48 ล้านบาท ซึ่งฝ่ายบริหาร
เชือ่ ว่ายังมีความไม่แน่นอนจากการใช้ประโยชน์ทางภาษีดงั กล่าว จึงพิจารณารับรูเ้ ป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลขาดทุน
ทางภาษียกไปจำ�นวน 11.55 ล้านบาท คงเหลือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่ยังไม่รับรู้จำ�นวน 25.90 ล้านบาท
กลุ่มบริษัท ใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการคำ�นวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557
โดยอาศัยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554
ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 ของกำ�ไรสุทธิ เป็นอัตราร้อยละ 20 ของ
กำ�ไรสุทธิสำ�หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง วันที่ 1 มกราคม 2556 แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2557 และพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557
ให้คงจัดเก็บภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิส�ำ หรับรอบระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2558
แต่ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2558
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558

77

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

			
			
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
ตั๋วแลกเงิน
หัก ส่วนลดตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงิน - สุทธิ
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน

งบการเงินรวม
2558
2557
65,182,159
92,303,336
60,000,000
90,000,000
140,000,000
60,000,000
(742,350)
(300,485)
139,257,650
59,699,515

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
65,182,159
92,303,336
60,000,000
90,000,000
140,000,000
60,000,000
(742,350)
(300,485)
139,257,650
59,699,515

264,439,809

264,439,809

242,002,851

242,002,851

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 บริษัท ออกตั๋วแลกเงินจำ�นวน 80 ล้านบาท เพื่อต่อตั๋วแลกเงินเดิมที่ครบกำ�หนดกับสถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งโดยไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ย 4.20% ต่อปี ครบกำ�หนดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ออกตั๋วแลกเงินจำ�นวน 60 ล้านบาท เพื่อต่อตั๋วแลกเงินเดิมที่ครบกำ�หนดกับสถาบันการ
เงินแห่งหนึ่งโดยไม่มีหลักประกัน มีอัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี ครบกำ�หนดวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัท มีวงเงินสินเชื่อต่างๆ จากธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ประกอบด้วย:
(หน่วย:ล้านบาท)
			
งบการเงินรวมและ
			
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราตอกเบี้ย
			
2558
2557
2558
2557
วงเงินเบิกเกินบัญชี
101.00
101.00 Market Rate ถึง MOR Market Rate ถึง MOR
วงเงินออกหนังสือคำ�ประกัน

67.00

67.00

-

-

วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน

90.00

90.00 Market Rate ถึง MOR Market Rate ถึง MOR  

สินเชื่อดังกล่าวคำ�ประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ�ประกัน (หมายเหตุ 13)

20. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

(หน่วย:บาท)
			
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2558
2557
2558
2557
เจ้าหนี้การค้า				
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
35,239,171
44,850,280
44,399,429
49,024,981
เจ้าหนี้การค้าอื่น
52,168,045
64,167,445
48,912,688
57,612,251
รวมเจ้าหนี้การค้า
87,407,216 109,017,725
93,312,117 106,637,232
เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
13,781,013
7,823,967
13,050,453
7,315,217
เจ้าหนี้อื่น
8,312,737
3,616,761
8,218,876
3,519,625
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
14,182,971
10,528,643
14,300,968
10,042,764
รวมเจ้าหนี้อื่น
36,276,721
21,969,371
35,570,297
20,877,606
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
123,683,937 130,987,096
128,882,414 127,514,838
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21. หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน-สุทธิ

หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

			
งบการเงินรวม
			
2558
2557
ไม่เกิน 1 ปี
จำ�นวนขั้นตำ�ที่จะต้องจ่าย
103,647,857
60,556,223
103,647,857
60,556,223
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
(9,647,333)
(5,956,725)
(9,647,333)
(5,956,725)
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ�
94,000,524
54,599,498
94,000,524
54,599,498
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี		
จำ�นวนขั้นตำ�ที่จะต้องจ่าย
127,824,437
73,314,535
127,824,437
73,314,535
ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
(8,774,768)
(3,019,777)
(8,774,768)
(3,019,777)
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ�
119,049,669
70,294,758
119,049,669
70,294,758
ราคาสุทธิตามบัญชีของ		
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
301,711,633 164,605,802
301,711,633 164,605,802
บริษัท ได้ทำ�สัญญาเช่าทางการเงินกับบริษัทหลายแห่ง สำ�หรับอุปกรณ์เครือข่าย สัญญาเช่าดังกล่าวมีระยะเวลา 1-5 ปี สัญญา
เช่าทางการเงินข้างต้นมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ระหว่างร้อยละ 4 ถึง 11 ต่อปี

22. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:

				
		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หัก ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

(หน่วย:บาท)
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
49,733,382
68,748,055
(22,308,000)
(19,008,000)
27,425,382
49,740,055

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2557 บริษัท ได้ทำ�สัญญากู้ยืมเงินระยะยาวในวงเงินไม่เกิน 52 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เพื่อใช้
ลงทุนสร้างและติดตั้งอุปกรณ์สำ�หรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) เงินกู้ยืมระยะยาวนี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR - 1.50 ต่อ
ปี โดยมีกำ�หนดการชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือนเป็นจำ�นวน 48 เดือน เดือนละ 1,084,000 บาท โดยเริ่มจากเดือนเมษายน
2557 เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคำ�ประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินของบริษัท จำ�นวนเงิน 15.60 ล้านบาท (หมายเหตุ 13) ทั้งนี้
บริษัท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญาเงินกู้ และบริษัท ตกลงว่าจะไม่ทำ�นิติกรรมใดอันเกี่ยวกับทรัพย์สินอุปกรณ์
สำ�หรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากสถาบันการเงิน
ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 บริษัท มีการทำ�สัญญา Refinance กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งและมีการให้สินเชื่อใหม่แก่บริษัท ใน
วงเงิน 28 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำ�ไปชำ�ระหนี้เจ้าหนี้สถาบันการเงินอื่นตามสัญญาเงินกู้เดิม เงินกู้ยืมระยะยาวนี้มีอัตรา
ดอกเบีย้ ร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีก�ำ หนดการชำ�ระคืนเงินต้นและดอกเบีย้ ทุกเดือนเป็นจำ�นวน 39 เดือน โดยเริม่ จากเดือนพฤศจิกายน
2557 และมีเงื่อนไขการชำ�ระคืนเป็นรายเดือน ดังนี้ งวดที่ 1 – 15 งวดละ 500,000 บาท งวดที่ 16 – 27 งวดละ 800,000 บาท
งวดที่ 28 -38 งวดละ 900,000 บาท และงวดสุดท้ายชำ�ระในส่วนที่เหลือ เงินกู้ยืมระยะยาวดังกล่าวคำ�ประกันโดยเงินฝากสถาบัน
การเงินของบริษัท จำ�นวนเงิน 8.40 ล้านบาท (หมายเหตุ 13) ทั้งนี้ บริษัท ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการที่ระบุในสัญญาเงินกู้

23. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

กลุ่มบริษัทกำ�หนดโครงการผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่
เกษียณอายุและทำ�งานครบระยะเวลาที่กำ�หนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 300 วัน
หรือ 10 เดือน

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

(หน่วย:บาท)
			
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2558
2557
2558
2557
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน				
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานต้นปี
5,890,042
5,451,548
5,361,844
5,384,604
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
1,275,151
1,053,624
1,156,676
959,636
ต้นทุนดอกเบี้ย
235,602
218,062
214,474
215,384
(กำ�ไร)ขาดทุนจากการประมาณการ
84,351
(833,192)
(78,889)
(1,197,780)
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานสิ้นปี
7,485,146
5,890,042
6,654,105
5,361,844
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย:
			
			
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
2558
2557
1,275,151
1,053,624
235,602
218,062
1,510,753
1,271,686

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
1,156,676
959,636
214,474
215,384
1,371,150
1,175,020

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ได้แสดงไว้ในงบกำ�ไรขาดทุน ดังนี้
			
			
ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

งบการเงินรวม
2558
2557
520,315
556,801
327,309
322,785
663,129
392,100
1,510,753
1,271,686

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
520,315
460,135
327,309
322,785
523,526
392,100
1,371,150
1,175,020

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่สำ�คัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 (แสดงด้วย
ค่าเฉลี่ยถ่วงนำ�หนัก) มีดังนี้
				
อัตราร้อยละ/ปี
			
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2558
2557
2558
2557
อัตราคิดลด
4.00
4.00
4.00
4.00
อัตราการขึ้นเงินเดือน
5.00
5.00
5.00
5.00
อัตราการหมุนเวียน (ขึ้นอยู่กับช่วงอายุ)
4.00
5.00
4.00
5.00
อัตรามรณะ ร้อยละ 100 ของตารางมรณะไทย พ.ศ. 2551
ข้อสมมติเกีย่ วกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลีย่ ของพันธบัตรรัฐบาล และสะท้อนประมาณการของจังหวะ
เวลาของการจ่ายผลประโยชน์
ข้อสมมติเกีย่ วกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ทจี่ ะอยูจ่ นเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจาก
ตารางมรณะ

24. สำ�รองตามกฎหมาย

เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำ�หนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 บริษัท ได้จัดสรรเงินจำ�นวนอย่างน้อย
ร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิไว้เป็นทุนสำ�รองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำ�รองนี้เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำ�รองตาม
กฎหมายนี้จะนำ�ไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทบันทึกการโอนทุนสำ�รองตาม
กฎหมายเพื่อล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามงบการเงินไตรมาส 3/2558 ของบริษัทที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่ง
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รายงานประจำ�ปี 2558

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

มีผลขาดทุนสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จำ�นวน 19.28 ล้านบาท

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

บริษัท มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่มีสาระสำ�คัญสำ�หรับสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังนี้

			
			
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำ�เนินงาน
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่น
ของพนักงาน
ค่าเสื่อมราคา
ค่าตัดจำ�หน่าย

26. ส่วนงานดำ�เนินงาน

งบการเงินรวม
2558
2557
69,313,212
64,194,021
145,946,417
102,308,359
7,180,732

121,857,605
60,162,860
4,210,514

(หน่วย:บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
69,073,212
63,897,021
135,719,714
101,672,036
5,995,096

110,675,132
59,886,986
4,168,705

บริษัท และบริษัทย่อยดำ�เนินกิจการใน 2 ส่วนงานธุรกิจ คือ (ก) การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ (ข) การให้บริการ
ครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส่วนงานดำ�เนินงานของบริษัท และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย:บาท)
2558
2557
				
การให้บริการครบ			
การให้บริการครบ
				
วงจรที่เกี่ยวข้องกับ			
วงจรที่เกี่ยวข้องกับ
			
การให้บริการ ข้องกับเทคโนโลยี		
การให้บริการ ข้องกับเทคโนโลยี
			
เชื่อมต่อ
สารสนเทศ		
เชื่อมต่อ
สารสนเทศ
			
อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร
รวม
อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร รวม
รายได้จากการให้บริการและการขาย
129,665,151
ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย
(108,083,279)
ผลการดำ�เนินงานตามส่วนงาน
21,581,872
รายได้อื่น
  1,829,914
ค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่สามารถปันส่วนได้
(6,545,210)
ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่สามารถปันส่วนได้
(9,095,581)
กำ�ไรก่อนส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 7,770,995
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
2,120,841
กำ�ไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
9,891,836
ต้นทุนทางการเงิน
(3,066,691)
กำ�ไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
6,825,145
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
(908,727)
กำ�ไร (ขาดทุน) สำ�หรับปี
5,916,418

480,297,490
(342,263,718)
138,033,772
12,246,344
(43,802,556)
(60,870,426)
45,607,134
14,193,321
59,800,455
(20,523,243)
39,277,212
(6,081,478)
33,195,734

609,962,641
(450,346,997)
159,615,644
14,076,258
(50,347,766)
(69,966,007)
53,378,129
16,314,162
69,692,291
(23,589,934)
46,102,357
(6,990,205)
39,112,152

117,106,696
(91,464,289)
25,642,407
3,567,556
(11,754,042)
(14,591,589)
2,864,332
1,136,856
4,001,188
(4,188,222)
(187,034)
(1,553,785)
(1,740,819)

375,118,544 492,225,240
(291,645,763) (383,110,052)
83,472,781 109,115,188
11,613,532
15,181,088
(38,263,158) (50,017,200)
(47,500,277) (62,091,866)
9,322,878
12,187,210
3,700,828
4,837,684
13,023,706
17,024,894
(13,633,999) (17,822,221)
(610,293)
(797,327)
(5,058,068)
(6,611,853)
(5,668,361)
(7,409,180)

บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มรี ายการขายหรือรายการธุรกิจอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างส่วนงานทางธุรกิจ บริษทั และบริษทั ย่อยไม่ได้จดั สรร
ต้นทุนและสินทรัพย์และหนีส้ นิ ระหว่างธุรกิจทัง้ สองส่วนงานเนือ่ งจากส่วนงานทางธุรกิจทัง้ สองส่วนงานใช้สนิ ทรัพย์และหนีส้ นิ ทีก่ อ่ ให้
เกิดรายได้ร่วมกัน
รายงานแสดงข้อมูลการคำ�นวณรายได้ที่ต้องจัดสรรให้แก่กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมของบริษัท และบริษัทย่อยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังนี้
(หน่วย:บาท)
				
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
		
2558
2557
รายได้จากใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
263,097,665
118,412,923
รายได้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
335,306,057
363,685,942
รวมรายได้จากการให้บริการ
598,403,722
482,098,865  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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27. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

บริษัท ได้รับส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 58-1841-1-00-2-0 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ในการให้บริการ
ด้าน Cloud Service จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เปิดดำ�เนินการได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2558
โดยได้รับสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34 และ 37 สิทธิประโยชน์
ที่ได้รับรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนรวมกันไม่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำ�หนด 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งบริษัท เริ่มมีรายได้จากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558

28. เครื่องมือทางการเงิน

28.1. ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อ

บริษทั มีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงินให้กยู้ มื และ ตัว๋ เงินรับ ฝ่ายบริหารควบคุมความ
เสี่ยงนี้โดยการกำ�หนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็น
สาระสำ�คัญจากการให้สนิ เชือ่ นอกจากนี้ การให้สนิ เชือ่ ของบริษทั ไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั มีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและ
มีอยูจ่ �ำ นวนมากราย จำ�นวนเงินสูงสุดทีบ่ ริษทั อาจต้องสูญเสียจากการให้สนิ เชือ่ คือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ นื่ เงิน
ให้กู้ยืมและตั๋วเงินรับที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน

28.2. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ �ำ คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสัน้ ซึง่ ส่วนใหญ่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่มีวันครบกำ�หนดไถ่ถอนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ไม่เกิน 1 ปี เนื่องจากบริษัทมีนโยบายการฝากหรือลงทุนในตราสารที่มีสภาพคล่องและมีวันครบกำ�หนดไม่เกิน 1 ปี ดังนั้น ความเสี่ยง
จากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับตำ� 

28.3. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมี
ยอดคงเหลือทีไ่ ม่มนี ยั สำ�คัญ ซึง่ บริษทั และบริษทั ย่อยมิได้เข้าทำ�สัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตรา
แลกเปลี่ยน เนื่องจากฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับตำ�

28.4. มูลค่ายุติธรรม

เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั จัดอยูใ่ นประเภทระยะสัน้ เงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับ
อัตราดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั จึงประมาณมูลค่ายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแี่ สดงในงบแสดงฐานะ
การเงิน
มูลค่ายุตธิ รรม หมายถึง จำ�นวนเงินทีผ่ ซู้ อื้ และผูข้ ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพย์กนั หรือจ่ายชำ�ระหนีส้ นิ ในขณะทีท่ งั้ สองฝ่ายมีความ
รอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน วิธีการกำ�หนด
มูลค่ายุตธิ รรมขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลค่ายุตธิ รรมจะกำ�หนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกำ�หนดขึน้ โดยใช้เกณฑ์
การวัดมูลค่าที่เหมาะสม

29. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
29.1. ค่าปรับตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีค่าปรับการรับประกันการขัดข้องของการให้บริการ
ตามสัญญากับบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง เป็นจำ�นวนเงิน 2.48 ล้านบาท ฝ่ายบริหารของบริษัทมีความเห็นว่าบริษัทไม่สมควรจ่ายชำ�ระ
ค่าปรับดังกล่าว ที่ต้องรอการพิสูจน์ว่าเหตุขัดข้องเกิดจากความผิดของบริษัทหรือไม่ และเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วบริษัทจะสามารถชี้แจง
สาเหตุของการขัดข้องโดยไม่ต้องชำ�ระค่าเบี้ยปรับดังกล่าว เป็นผลให้ทางบริษัทไม่มีการตั้งสำ�รองใดๆ จากค่าปรับนี้ในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการสำ�หรับสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557

29.2. การคำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท มีภาระจากการให้ธนาคารออกหนังสือคำ�ประกัน เป็นจำ�นวนเงิน 33.10 ล้านบาท
และ 25.55 ล้านบาทตามลำ�ดับ คำ�ประกันโดยใช้เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระคำ�ประกัน (หมายเหตุ 13 และ 22)

29.3. คดีฟ้องร้อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท มีคดีความจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำ�พิพากษาให้บริษัท ชดใช้ค่า
เสียหายแก่คู่กรณีจำ�นวน 3.13 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย บริษัทจึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าเสียหายและดอกเบี้ยค้างจ่ายดัง
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

กล่าวโดยแสดงไว้เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำ�พิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาล
ฎีกาตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งศาลฎีกาได้มีคำ�พิพากษาให้บริษัท ชนะคดีในประเด็นดังกล่าว ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว
ในระหว่างปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท บันทึกกลับรายการหนี้สินจากค่าเสียหายและดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าว นำ�ไป
ลดค่าใช้จ่ายขายและบริหารเงินชดเชยจากการเลิกจ้างจำ�นวน 2.03 ล้านบาท และเป็นรายได้อื่นจำ�นวน 1.46 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

29.4. ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำ�เนินงาน

บริษัท มีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดำ�เนินงานในกรณีที่บริษัท เป็นผู้เช่า ซึ่งมีอายุสัญญาระหว่าง 1 - 30 ปี สัญญาดังกล่าวเป็น
สัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท มีภาระที่จะต้องจ่ายในอนาคตตามสัญญาเช่าดังนี้
(หน่วย:ล้านบาท)
			
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
			
2558
2557
2558
2557
ไม่เกิน 1 ปี
61.49
63.90
61.49
63.90
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
28.92
48.78
28.92
48.78
เกินกว่า 5 ปี
34.04
-   
34.04
-   
รวม
124.45
112.68
124.45
112.68
ในระหว่างปี 2558 บริษัท ได้ทำ�สัญญาเช่าที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่ง เป็นระยะเวลา 30 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2588 และสามารถต่อสัญญาได้เมื่อครบกำ�หนดภายใน 60 วัน สัญญานี้ถือเป็นสัญญาเช่าดำ�เนินงานที่ยกเลิกไม่ได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท ผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าในอัตราปีละ 1,077,700 บาท และมีการปรับอัตราค่าเช่าตามสัญญา
เพิ่มขึ้นทุก 3 ปี ในอัตราร้อยละ 5% ของอัตราค่าเช่าปีก่อน เมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดลง บริษัท ต้องปรับปรุงพื้นที่เช่าให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ให้เช่า

29.5. สัญญาต่างๆ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในการชำ�ระเงินค่าอุปกรณ์พร้อมค่าติดตั้งเป็นจำ�นวนเงิน 39.06
ล้านบาท และ 84.82 ล้านบาทตามลำ�ดับ

30. กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

กลุม่ บริษทั และพนักงานได้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสำ�รองเลีย้ งชีพตามพระราชบัญญัตกิ องทุนสำ�รองเลีย้ งชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษทั
และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 – 10 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน กองทุนสำ�รอง
เลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) และจะจ่ายให้กับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเป็น
จำ�นวนเงิน 4.61 ล้านบาท และ 4.16 ล้านบาท ตามลำ�ดับ ในงบการเงินรวม และจำ�นวน 4.40 ล้านบาท และ 3.94 ล้านบาท ตาม
ลำ�ดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

31. การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนทีส่ �ำ คัญของบริษทั คือการจัดให้มซี งึ่ โครงสร้างทางการเงินทีเ่ หมาะสมและการดำ�รงไว้ซงึ่ ความ
สามารถในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเป็น 1.36:1 และ
1.28:1 ตามลำ�ดับ ในงบการเงินรวม และมีอัตราส่วนเท่ากับ 1.27:1 และ 1.14:1 ตามลำ�ดับ ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

32. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอจ่ายเงินปันผล จากผล
การดำ�เนินงานสำ�หรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 จำ�นวนหุ้นสามัญจำ�นวน 250,020,799 หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท เป็น
จำ�นวนเงิน 3.75 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

33. การอนุมัติงบการเงิน

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู้มีอำ�นาจของบริษัท เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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อายุ
(ปี)

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

รายงานประจำ�ปี 2558

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
62 คุณวุฒิการศึกษา
• กรรมการ
• ปริญญาเอก สาขา Digital Communication
• รองประธานกรรมการบริหาร
Imperial College of Science and
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
Technology มหาวิทยาลัยลอนดอน สหราช
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อาณาจักร
กรรมการผู้จัดการ
ประวัติการอบรม
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปรสภาพ
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification
เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด)
Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
71 คุณวุฒิการศึกษา
• ประธานกรรมการ
• ปริญญาเอกสาขาอิเล็กทรอนิกส์และ
• ประธานกรรมการบริหาร
คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัย
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
เคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
ประวัติการอบรม
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปรสภาพ
Certification Program (DCP) จัดโดย
เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด)
สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

84

-

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ผู้บริหาร
• ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
• ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

กรรมการ
กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำ�หนดอัตรา
ค่าตอบแทน

• รองผู้อำ�นวยการ

2549 - 2553

2550 - 2554
องค์กรอื่น
2553 - ปัจจุบัน • ผู้อำ�นวยการ

2552 - 2553

กรรมการ
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ
• ที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

•
•
•
•

2544 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

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

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

• สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
• สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

•
•
•
•

• สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

• บมจ.เน็ตเบย์

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร

ตำ�แหน่ง

บริษัทอื่น
2551 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ
องค์กรอื่น
2548 - ปัจจุบัน • ที่ปรึกษาอาวุโส  

2544 - ปัจจุบัน •
2551 - ปัจจุบัน •
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2550 - ปัจจุบัน •
2551 - ปัจจุบัน •

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

รายละเอียดโดยย่อของกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

56 คุณวุฒิการศึกษา
• Diplome de Docteur, Computer,
L’Universite Paris VI, France
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification
Program (DCP) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

รายงานประจำ�ปี 2558

4. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
54 คุณวุฒิการศึกษา
• กรรมการ
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า University of Miami,
กรรมการผู้จัดการ
U.S.A.
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
24 เมษายน 2552
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Financial
Statements for Directors (FSD) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
5. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
43 คุณวุฒิการศึกษา
• กรรมการ
• Master of Engineering Engineering
• กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท
(Electrical - Communications) Cornell
University U.S.A.
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
ประวัติการอบรม
24 เมษายน 2552
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
28 เมษายน 2558

3. ดร.กำ�ธร ไวทยกุล
• กรรมการ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

-

-

-

85

• สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
ในประบรมราชูปถัมป์
• วุฒิสภา

• กรรมการบริหาร ชุดที่ 12

องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน

2552 - 2556

2552 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2556 - ปัจจุบัน

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

• ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ • บมจ. กสท โทรคมนาคม
เพื่อบริหารองค์กร
• ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ • บมจ. กสท โทรคมนาคม

• กรรมการ

2552 - ปัจจุบัน • กรรมการ
2552 - ปัจจุบัน • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ
บริษัทอื่น
2558 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2556 - 2558 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร
2552 - 2555 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สายงานธุรกิจโทรศัพท์

• ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศ
(องค์กรภาคเอกชน)

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• บมจ.ทีโอที
• บจก.ไทยลองดิสแทนส์
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
• กรรมการ

2555

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

• กรรมการ

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ช่วงเวลา
ผู้บริหาร
2558 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2555 - ปัจจุบัน
2555 - 2557

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

67 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business
Analysis  Arizona State University,
สหรัฐอเมริกา
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

รายงานประจำ�ปี 2558

71 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk
Management (MFM) จัดโดย
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปรสภาพ
• หลักสูตร Monitoring the Quality of
เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด)
Financial Reporting  (MFR) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function (MIA) จัดโดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk Management
(MIR) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
• หลักสูตรสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

7. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
27 เมษายน 2549

6. ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

86

-

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ผู้บริหาร
ตำ�แหน่ง

2549 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ
2552 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2556 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2550 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ
บริษัทอื่น
2548 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระและ
ปัจจุบัน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
องค์กรอื่น
2549 - ปัจจุบัน • ศาสตราจารย์กิตติคุณ หลักสูตรเทคโนโลยี
และการจัดการนวัตกรรม
2548 - ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ
2551 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
2551 - ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ

ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• บมจ.แพน ราชเทวี กรุ๊ป
• บมจ.เจ้าพระยามหานคร

• บมจ.ไดเม็ท (สยาม)

• บมจ.สหยูเนี่ยน

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Certification Program (DCP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
61 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์) สาขาวิชา
เอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ Marquette
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
• ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) สาขาวิชา
เอก Data Communication, University of
Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรสำ�หรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director  
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)
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9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
68 คุณวุฒิการศึกษา
• กรรมการ
• ปริญญาโท สาขา Computer and Information
• กรรมการบริหาร
Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกา
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปรสภาพ
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เป็นบริษัทมหาชนจำ�กัด)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Successful
Formulation & Execution of Strategy (SFE)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร How to Measure the
Success of Corprate Strategy (HMS) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
26 กุมภาพันธ์ 2552

8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

0.02

87

-

-

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ผู้บริหาร

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตำ�แหน่ง

2544 - ปัจจุบัน •
2551 - ปัจจุบัน •
2549 - ปัจจุบัน •
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน •
2557 - ปัจจุบัน •
2555 - ปัจจุบัน •
2551 - ปัจจุบัน •
2551 - ปัจจุบัน •
2551 - ปัจจุบัน •
บริษัทอื่น
2556 - ปัจจุบัน •
2551 - 2555 •
2551 - 2555 •

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

•
•
•
•
•
•

• บมจ.เน็ตเบย์
• บจก.เทรดสยาม
• บจก.กรุงไทยธุรกิจบริการ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้
บมจ.เธียรสุรัตน์
บมจ.ซีโอแอล
บมจ.ซีโอแอล
บมจ.ซีโอแอล

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด
• บจก.ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแทนต์ กรุ๊ป

• กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group

• บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จำ�กัด

•
•
•
•

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

2546 - 2557
บริษัทอื่น
2545 - ปัจจุบัน • Chief Information Officer
2553 - 2555 • กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2552 - ปัจจุบัน •
2554 - ปัจจุบัน •
2556 - ปัจจุบัน •
2552 - 2554 •
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2551 - 2557 •

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

49 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขา Computer Science
University of Missouri Columbia, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes
Taking (EMT) จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรสำ�หรับแลขานุการบริษัท
Company Secretary Program (CSP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ภูมิพลังแผ่นดิน จัดโดย
ศูนย์บริการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานประจำ�ปี 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
23 เมษายน 2546

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :
12 พฤษภาคม 2557

11. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการผู้จัดการ
• รักษาการเลขานุการบริษัท

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

56 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LL.M.”)
โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปิล, ฟิล
ลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา (Temple University
School of Law, at Philadelphia,
Pennsylvania, U.S.A.)
• เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

อายุ
(ปี)

10. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
• กรรมการอิสระ
• กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

0.17

88

-

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

2546 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - 2556
2542 - 2556
บริษัทอื่น
ปัจจุบัน
2551 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผู้จัดการ
รักษาการเลขานุการบริษัท
รักษาการกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการ

•
•
•
•
•
•
•

2552 - ปัจจุบัน • กรรมการ
2554 - ปัจจุบัน • กรรมการ
2555 - ปัจจุบัน • กรรมการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

• บจก.ไทยดอทคอม
• บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

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

• บจก.สำ�นักงานกฎหมายสยามซิตี้
• บจก.ฮานนา อินสทรูเม้นทส์
(ประเทศไทย)
• บจก.ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส
• บจก.เซเบอร์ ทราเวล เนทเวิร์ค
(ไทยแลนด์)
• บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล
• บจก.โทนามิ (ไทยแลนด์)
• บจก.สำ�นักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล

กรรมการ
กรรมการ

•
•
•
•
•
•
•

• บมจ.สยามแม็คโคร

เลขานุการบริษัท

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ตำ�แหน่ง
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ

2550 - ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ
2550 - ปัจจุบัน • กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน •
2557 - ปัจจุบัน •
2557 - ปัจจุบัน •
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2552 - ปัจจุบัน •
บริษัทอื่น
2548 - ปัจจุบัน •
2549 - ปัจจุบัน •

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

45 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ประวัติการอบรม :
• ITIL V3. Expert
• CDCP : Certified Data Centre Professional
• CDFOM : Certified Data Centre Facilities
Operations
50 คุณวุฒิการศึกษา
• วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรม :
• TOI solaris by SUN Micro System
• ITIL foundation by Pink
• Informix/ Oracle Administor

14. นายอรรถวุฒิ คำ�ประดิษฐ์
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส
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15. นายปิยเรศ แซ่หลี
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

48 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13. นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

41 คุณวุฒิการศึกษา
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรม
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director
Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Leadership Succession Program (LSP)
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ

อายุ
(ปี)

12. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์
• รองกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

-

-

-

89

-

-

-

ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ผู้บริหาร
-

2557 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2556 - 2557
2552 - 2556

2557 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2552 - 2556

• บจก.จีเอเบิล
• บจก.จีเอเบิล

• ผู้อำ�นวยการ
• ผูอ้ ำ�นวยการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

• Services Management Director

• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

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

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้อำ�นวยการฝ่ายขายและการตลาด

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

• รองกรรมการผู้จัดการ
• ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการ
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

ตำ�แหน่ง

2555 - ปัจจุบัน • ผู้อำ�นวยการอาวุโส
2554 - 2555 • ผู้อำ�นวยการ
2550 - 2554 • ทีป่ รึกษาอาวุโส

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

ช่วงเวลา

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
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16. นายอรรถพงษ์ หาบสา
• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

ชื่อ-สกุล/ตำ�แหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

44 คุณวุฒิการศึกษา
• Master of MIS & Marketing City
University of Seattle, U.S.A.
ประวัติการอบรม
• Consulting Sale จัดโดย Microsoft
Cooperation
• Project Management จัดโดย Project
Decision (PMI Certify)
• Supervisory Skill and Service Quality
for Supervisory จัดโดย Thailand
Management Association (TMA)
• Telecom industry and technology trend
of 2.5G, 3G and 4G จัดโดย Hutchison
CAT Wireless Multimedia Ltd.
• 3G Technology & Trend with BREW and
JAVA จัดโดย Qualcomm
• Wireless and Mobile Network integration
technology จัดโดย Cisco (Thailand)
• Small Business Management
(Entrepreneurship) จัดโดย Bellevue
Community College: Bellevue, WA. USA

อายุ
(ปี)
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ความสัมพันธ์
สัดส่วนการ ทางครอบครัว
ระหว่าง
ถือหุ้นใน
บริษัท(%) กรรมการและ
ผู้บริหาร
ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2557 – 2558
2555 – 2557
2553 – 2555
2548 – 2553

ช่วงเวลา

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บจก.ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้าเซ็นเตอร์
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี
บจก.สวัสดีช้อป
บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

•
•
•
•

•
•
•
•

Head of Commercial
Business Development Director
Business Development Director
Business Development Manager

• บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

• ผู้อำ�นวยการอาวุโส

ตำ�แหน่ง

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการและ
ผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
รายชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย

C = ประธานกรรมการ
D = กรรมการ

บจก. เน็ตเบย์

บจก. แมนดาลา บจก. ไทย ดอท
คอมมูนิเคชั่น
คอม
C			
D			
D
D			
D			
D			
D			
D			
D			
D			
D, MD
C
D
M
MD
D
M			
M			
M			
M			

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์
ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
ดร. กำ�ธร ไวทยกุล
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์
นายศักดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ์
นายอรรถวุฒิ คำ�ประดิษฐ์
นายปิยเรศ แซ่หลี
นายอรรถพงษ์ หาบสา

หมายเหตุ :		
				

บริษัทร่วม

บริษัทย่อย

C

D

D

MD = กรรมการผู้จัดการ
M = ผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
			
รายชื่อ
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
C
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์
MD
3. นายทรงศักดิ์ ทนุบำ�รุงสาสน์
D
4. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ
D
5. นายภัทร์ หอสิริ		

บจก. ไทย ดอท คอม
D
D
D
D

หมายเหตุ : C = ประธานกรรมการ, D = กรรมการ, MD = กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ชื่อบริษัท
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่
		
		
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสาร
Home page
ทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียนชำ�ระแล้ว
จำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้ว
ชนิดของหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น

ชื่อบริษัท
1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222
2. บจก. ไทย ดอท คอม
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวง
บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท์ 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222
3. บมจ. เน็ตเบย์
719/8-9 ถนนพระราม 6
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2612-3529
โทรสาร 0-2612-3051
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บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ผู้ให้บริการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารครบวงจร
0107544000094
0-2257-7000
0-2257-1379
http://www.inet.co.th
333,333,333 บาท
250,020,799 บาท
250,020,799 หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นละ 1 บาท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

จำ�นวนหุ้น
ทุนจดทะเบียน สามัญที่จำ�หน่าย
ชำ�ระแล้ว (บาท) ได้แล้ว (หุ้น)

ให้บริการกิจการโทรคมนาคม และให้
บริการที่เกี่ยวข้อง

33,250,000

28,250,000

3,325,000

ให้บริการจัดทำ�และพัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์

1,000,000

250,000

10,000

อีโลจิสติกส์ จัดทำ�และพัฒนาระบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นที่
ปรึกษาให้คำ�แนะนำ�ด้านโทรคมนาคม
และการสื่อสาร

200,000,000

160,000,000

160,000,000

รายงานประจำ�ปี 2558

สัดส่วน
การถือหุ้น
(ร้อยละ)
99.99

99.99
(ถือหุ้นโดย
บจก.
แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)
25.00

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์
		
		
		
		
ผู้สอบบัญชี
		
		
		
		
		
		
		
		
		
ที่ปรึกษากฎหมาย
		
		
		
		

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2359-1200
โทรสาร 0-2359-1259
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำ�กัด
อาคารว่องวานิช 100/72 ชั้น 22 อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110
นายเสถียร วงศ์สนันท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3495
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3500
นายวิชัย รุจิตานนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4054
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5946
นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 9445
บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ซี จำ�กัด
อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี เลขที่ 33/4
ชั้น 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2168-1222
โทรสาร 0-2168-1212

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทเพิ่มเติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.inet.co.th

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2558
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ร า ย ง า น ป ร ะ จํ า ป

1768 อาคาร ไทยซัมมิททาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

INETClub

INET_th

