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590
,75
9

 25531/ 25521/ 25511/

 ข้อมูลทางการเงิน
รวมสินทรัพย์	 722,875	 785,322	 840,879

รวมหนี้สิน	 137,165	 174,369	 229,636	

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	 585,710	 610,953	 611,243	

รายได้รวม	 410,104	 575,130	 590,759

รายได้จากการดำเนินงาน	 404,088	 569,052	 580,600

กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิ	 (12,708)	 12,210	 (29,398)

จำนวนพนักงาน	 183	 190	 196

 อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า)	 4.21	 3.67	 3.00

อัตรากำไรขั้นต้น	(%)	 27.75	 32.46	 16.43

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน	(%)	 (8.26)	 0.77	 (8.69)

อัตรากำไรสุทธิ	(%)	 (3.10)	 2.12	 (4.98)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	(%)	 (2.12)	 2.00	 (4.68)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	(%)	 (2.75)	 1.91	 (4.77)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า)	 0.23	 0.29	 0.38

 ข้อมูลต่อหุ้น
กำไร	(ขาดทุน)	สุทธิต่อหุ้น	(บาท)	 (0.05)	 0.05	 (0.12)

เงินปันผลต่อหุ้น	(บาท)	2/	 0.03	 0.05	 0.05

มูลค่าหุ้นตามบัญชี	(บาท)											 2.34	 2.44	 2.44

Àหน่วย : พันบาท

หมายเหต ุ 1/	งบ	การ	เงิน	รวม	ได้	รวม	งบ	การ	เงิน	เฉพาะ	กิจการ	และ	บริษัท	ย่อย	ซึ่ง	ได้แก่	บริษัท	แมน	ดา	ลา	คอม	มูนิ	เคชั่น	จำกัด
	 2/	จาก	ที่	ประชุม	คณะ	กรรมการ	บริษัท	ครั้ง	ที่	2/2554	เมื่อ	วัน	ที่	25	กุมภาพันธ์	2554	มี	มติ	อนุมัติ	จ่าย	เงินปันผล	ประจำ	ปี	2553	ใน	

อัตรา	หุ้น	ละ	0.03	บาท	รวม	เป็น	เงิน	ทั้ง	สิ้น	7,500,624	บาท	ทั้งนี้	การ	จ่าย	เงินปันผล	ดัง	กล่าว	จะ	เสนอ	ต่อ	ที่	ประชุม	สามัญ	ผู้	ถือ	
หุ้น	ประจำ	ปี	2554	พิจารณา	อนุมัติ	ต่อ	ไป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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สารจากประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

รกิจ การ ให้ บริการ โทรคมนาคม ซึ่ง รวม ถึง การ ให้ บริการ อินเทอร์เน็ต ใน ปี 2553มี อัตรา การ เติบโต 
อย่าง ต่อ เนื่อง โดย ตลาด บริการ โทรคมนาคม มี มูลค่า ประมาณ 236,000 ล้าน บาท แบ่ง เป็น 

ตลาด บริการ อินเทอร์เน็ต 33,600 ล้าน บาท ซึ่ง มูลค่า อยู่ ที่ บริการ อินเทอร์เน็ต ความเร็ว สูง ประมาณ 70% 
เนื่องจาก บริการ อินเทอร์เน็ต ได้ กลาย เป็น บริการ พื้น ฐาน ที่ นำ ไป สู่ การ พัฒนา ประเทศ เพิ่ม ความ สามารถ ใน 
การแข่งขัน ช่วย ลด ต้นทุน สำหรับ ธุรกิจ ทำให ้เกิด การ พัฒนา สินค้า และ บริการ บน เครือ ข่าย ออนไลน์ อย่าง 
มากมาย และ หลาก หลาย ทั้ง ใน ส่วน ภาค ธุรกิจ และ ผู้ บริโภค อัน จะ เห็น ได้ จาก มูลค่า ของ ตลาด บริการ ด้าน 
คอมพิวเตอร์ มี การ เติบโต ถึง 25% จาก ปี ก่อน

	 บริษัท	อินเทอร์เน็ต	ประเทศไทย	จำกัด	(มหาชน)	เป็น	บริษัท	ผู้	ให้	บริการ	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	ครบ	วงจร	สำหรับ	หน่วย	งาน	ต่างๆ		ทั้ง	ภาค	

ราชการ	และ	ธรุกจิ	ของ	ประเทศ	บรษิทัฯ	ได	้กำหนด	ทศิทาง	การ	ทำ	ธรุกจิ	หลกั	ใน	ป	ี2554	โดย	จะ	มุง่	เนน้	การ	ให	้บรกิาร	ดา้น	เครอื	ขา่ย	อยา่ง	ครบ	วงจร	

เพือ่	สง่	เสรมิ	ให	้ธรุกจิ	ของ	ลกูคา้	ม	ีประสทิธภิาพ	สงู	ขึน้	และ	เพิม่	ความ	สามารถ	ใน	การ	แขง่ขนั	โดย	บรษิทั	มนี	โย	บาย	ใน	การ	พฒันา	พืน้	ฐาน	หลกั	ของ	

การ	ดำเนิน	ธุรกิจ	ของ	บริษัท	ทั้ง	ด้าน	เทคโนโลยี	สารสนเทศ	ด้าน	กระบวนการ	ทำงาน	และ	ด้าน	ทรัพยากร	บุคคล	 เพื่อ	ให้	บริษัท	มี	ความพร้อม	ที่	

จะ	ตอบ	สนอง	ความ	ต้องการ	ของ	ลูกค้า	ใน	แต่ละ	อุตสาหกรรม	ได้	อย่าง	รวดเร็ว	สร้าง	ความ	พึง	พอใจ	สูงสุด	รวม	ทั้ง	รักษา	และ	สร้าง	ความ	สัมพันธ์	

อัน	ดี	กับ	พันธมิตร	ธุรกิจ	ให้	เติบโต	ไป	ด้วย	กัน	อย่าง	มั่นคง

	 ใน	นาม	ของ	บริษัท	และ	คณะ	กรรมการ	บริษัท	ผม	ขอ	ขอบคุณ	ผู้	ถือ	หุ้น	ลูกค้า	พันธมิตร	ทาง	ธุรกิจ	ทุก	ท่าน	ผู้	มี	ส่วน	เกี่ยวข้อง	และ	พนักงาน	

ทุก	ระดับ	ที่	ให้การ	สนับสนุน	บริษัท	ตลอด	มา	และ	เชื่อ	มั่น	ว่า	ด้วย	ความ	ตั้งใจ	มุ่ง	มั่น	ของ	ฝ่าย	บริหาร	และ	พนักงาน	ภาย	ใต้	การ	ดำเนิน	ธุรกิจ	อย่าง	

มือ	อาชีพ	 มี	หลัก	ธร	รมาภิ	บาล	 จะ	ทำให้	บริษัท	สามารถ	ดำเนิน	การ	ธุรกิจ	ให้	เติบโต	อย่าง	ต่อ	เนื่อง	 เพื่อ	ตอบ	สนอง	ต่อ	ความ	คาด	หวัง	ของ	ลูกค้า	

และ	ผู้	ถือ	หุ้น	ให้	ดี	ยิ่งๆ		ขึ้น	ต่อ	ไป



รายงานประจำปี 25536

	 1.	 ศ.ดร.ไพรัช	ธัชยพงษ์	
	 	 ประธานกรรมการ	และประธานกรรมการบริหาร
	 2.		ดร.ทวีศักดิ์	กออนันตกูล
	 	 กรรมการ	รองประธานกรรมการบริหาร	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง		
	 	 และที่ปรึกษา	คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 3.		นายนพณัฎฐ์	หุตะเจริญ
		 	 กรรมการ	และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 4.		นายณัฐวัฒน์	ภาษยะวรรณ
	 		กรรมการ
 5.	 นางสาวธันวดี	วงศ์ธีรฤทธิ์
   กรรมการ	และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	 6.		นายอนิรุทธ์	หิรัญรักษ์
		 	 กรรมการ
	 7.		ศ.กิตติคุณ	ดร.อัจฉรา	จันทร์ฉาย
	 	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ

1

432

765
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	 8.		นายอรัญ	เพิ่มพิบูลย์
		 	 กรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	และกรรมการตรวจสอบ
	 9.		นายชวลิต	อัตถศาสตร์
   กรรมการอิสระ	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	10.	 นางสาววิลาวรรณ	วนดุรงค์วรรณ
  	 กรรมการอิสระ	และประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
	11.	 นางสาวนฤมล	วังศธรธนคุณ
  	 กรรมการอิสระ	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	12.		นายสหัส	ตรีทิพยบุตร
   กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	13.	 ดร.ไพโรจน์	ศุภมงคล
   กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง
	14.	 นางมรกต	กุลธรรมโยธิน
		 	 กรรมการ	กรรมการบริหาร	และกรรมการบริหารความเสี่ยง

8

11109

141312



รายงานประจำปี 25538

ผู้บริหารบริษัท

1.	 ดร.ไพโรจน์	ศุภมงคล
	 กรรมการผู้จัดการ
2.	 นางมรกต	กุลธรรมโยธิน
	 รองกรรมการผู้จัดการ
3.	 นายบัญชา	ศรีสมานุวัตร
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานวิศวกรรมและบริการ
4.		 นายสุเวชช์	อองละออ
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานการเงิน
5.		 นางลินิฐฎา	สุขสมสถาน
	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	สายงานบริหารและพัฒนาองค์กร

1

432

5





รายงานประจำปี 255310

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2553
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วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก

วิสัย ทัศน์   ( Vision ) 
  -   To   make   " Information finds   you "   a   reality 

 ภารกิจ   ( Mission ) 
 - ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อสารข้อมูลที่มีคุณค่าสูงเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตและธุรกิจสมัยใหม่ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(stakeholders)

 คุณค่า หลัก   ( Core   Values ) 
 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด(มหาชน) หรือ ไอเน็ตประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้ความรู้มาเปลี่ยนเป็นโอกาสทางธุรกิจ

โดยยึดถือคุณค่าหลัก6ประการดังนี้

 1.	 ประสิทธิผล	(Performance) เน้นวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งสู่ประสิทธิผล ผลงานที่ดีต้องได้รับการตอบแทนอย่างเหมาะสม 

ผลงานที่ดีจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็ว และจะต้องดีในระดับที่มองเห็นได้จากระดับข้างเคียง โดยการประเมินจากผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องอื่นๆ

 2.	 นวัตกรรม (Innovation) ยกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิด เพื่อพัฒนาทางออกที่ดีขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของ

ลกูคา้ได้ดีขึน้นวตักรรมมีความหมายกวา้งกวา่การสรา้งสนิคา้หรอืบรกิารที่ดีขึน้แต่ยงัรวมไปถงึการปรบัปรงุกระบวนการทางธรุกจิ

จนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วยนวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรของไอเน็ตทุกคน

 3.	 ความ	เสมอ	ภาค (Fairness)ไอเนต็ตอ้งสามารถเตบิโตเจรญิรุง่เรอืงไปพรอ้มกบัผู้มีสว่นเกีย่วขอ้งทัง้ผู้ถอืหุน้ลกูคา้พนกังานพนัธมติร

คู่ค้าและสังคมไทยโดยรวมไอเน็ตพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

 4.	 การ	ทำงาน	เป็น	ทีม (Teamwork) ใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายของบุคลากร กิจการของไอเน็ตประสบความสำเร็จ 

โดยการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการทำงานร่วมกันบุคลากรปฏิบัติต่อลูกค้าและปฏิบัติต่อกันเองด้วยการเคารพใน

ศักดิ์ศรีของกันและกันบุคลากรของไอเน็ตเคารพในความแตกต่างและความเป็นปัจเจกบุคคล

 5.	 ความ	ซื่อสัตย์	และ	การ	ยึด	มั่น	ใน	คุณธรรม (Integrity) บุคลากรของไอเน็ตปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบ 

มีจริยธรรมและเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณีไอเน็ตจะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้องการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาสามารถ

นำพาองคก์รไปสู่ความสำเรจ็ได้ไอเนต็ปฏบิตัิตอ่คู่แขง่ทางการคา้ดว้ยความเปน็ธรรมตามหลกัของการแขง่ขนัเสรีซึง่จะนำประโยชน์

มาสู่ผู้บริโภค

 6.	 ความ	เป็น	พลวัต (Dynamism)ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกด้วยการเปลี่ยนแปลงภายในไปสู่สิ่งที่ดีและมีคุณค่ามากกว่า

ในการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรไอเน็ตยอม

ทำงานหนักในการวางแผนล่วงหน้าแม้แผนงานบางส่วนจะไม่ได้ใช้ก็ยังดีกว่าจะเสี่ยงให้คุณค่าขององค์กรลดลง
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ความสำเร็จสู่อนาคต และรางวัลเกียรติยศ

ความ สำเร็จ สู่ อนาคต
บริษัท พัฒนา ธุรกิจ บน รากฐาน ที่ มั่นคง
 บริษัทเริ่มต้นธุรกิจจากการร่วมทุนระหว่างบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)(“กสท.”) บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) 

(“ทีโอที”)และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(“สวทช.”)และได้ขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

•กุมภาพันธ์และ ได้รับสิทธิการให้บริการอินเทอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์จากกสท.และได้ก่อตั้งเป็นศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย

เพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตเชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศไทย

•ตุลาคม2540 เปลี่ยนรูปกิจการเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

•พฤศจิกายน2544 แปรรูปพ้นสถานะรัฐวิสาหกิจโดยกระจายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับประชาชนผู้สนใจในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•พฤศจิกายน2547 บริษัทเปลี่ยนตราสัญลักษณ์และมีสโลแกนใหม่เป็น“Alwaysbyyourside”

•พฤศจิกายน2547 บริษัทลงทุนในบริษัทเน็ตเบย์จำกัดในสัดส่วน40%เพื่อขยายไปสู่การให้บริการด้านe–logistic

•สิงหาคม2548 บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยคือบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัด เพื่อเตรียมการขยายตัวเข้าสู่ธุรกิจด้านIP

(InernetProtocol)ในอนาคต

•สิงหาคม2549 บริษัทได้ริเริ่มจัดให้มีวิธีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

(GoodCorparateGovernance) โดยพัฒนาระบบการประเมินที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วย

BalancedScorecardและบูรณาการกับระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(EnterpriseRiskManage-

ment)

•ธันวาคม2550 บรษิทัเปดิตวัโครงการOpenCARE(OpenExchangeforCollaborativeActivitiesinResponsetoEmergencies)

เป็นโครงการที่ริเริ่มและคิดค้นโดยบริษัทและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อจะจัดตั้งให้เป็นเครือข่ายสื่อสารสำหรับกรณีภัยพิบัติที่เป็นมาตรฐานสากลในอนาคต

•กรกฎาคม2551 บริษัทเปิดศูนย์รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ(INETSecurityCenter)เพื่อการให้บริการจัดเก็บและบริหาร

จัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (LogFile) เพื่อให้บริการรองรับกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยว

กับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการระบบความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ 

โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)บริษัท แมนดาลาคอมมูนิเคชั่น

และบริษัทSimComanderจำกัด

•ธันวาคม2551 บรษิทัได้ลงนามสญัญารบัจา้งเปน็ที่ปรกึษาดา้นระบบเครอืขา่ยและความปลอดภยัให้กบับรษิทัทีโอทีจำกดั(มหาชน)

สำหรับโครงการ“ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษา5ธันวาคม2550”

รางวัล เกียรติยศ
มั่นใจ ใน คุณภาพ บริการ และ การ บริหาร ด้วย หลัก ธร รมาภิ บาล
 ด้วยความมุ่งมั่นในการให้บริการที่เป็นเลิศและยึดหลักธรรมาภิบาล ทำให้บริษัทได้รับรางวัลและมาตรฐานรับรองคุณภาพ 

มากมายอาทิ

ปี2554: การจดทะเบียนจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาไทยประเภทAในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสาร

โทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี2553:สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปี2553

ปี2552:สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปี2552

ปี2551:สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการประจำปี2551

ปี2550:การจดทะเบียนจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังเป็นที่ปรึกษาไทยประเภทAในฐานะที่ปรึกษาสาขาการสื่อสาร

โทรคมนาคมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี2549:การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลISO9001:2008ครอบคลุมบริการบริการอินเทอร์เน็ตระดับองค์กร(Corporate

Node)บริการMetroLANและศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต(InternetDataCenter:IDC)และได้รับการรับรองต่อเนื่องมาจนถึง

ปัจจุบัน

ปี2548:รางวลัองคก์รดีเดน่แหง่ปี2548ในสาขาธรุกจิบรกิารดา้นไอทีจากคณะอำนวยการจดังานองคก์รดีเดน่แหง่ปีสนบัสนนุโดยมลูนธิิ

เพื่อสังคมไทยและหนังสือพิมพ์เส้นทางเศรษฐกิจ

 มีนาคม2538
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ปี2547:รางวัลDeloitte2004AsiaPacificTechnologyFast500จากบริษัทดีลอยท์ทู้ชโธมัสสุไชยยศจำกัดสำหรับบริษัท

เทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตที่สูงสุด500อันดับในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ปี2547:การรบัรองมาตรฐานระบบงานคณุภาพISO9001:2000ดา้นการให้บรกิารสำหรบัลกูคา้นติบิคุคล(CorporateServices)ประเภท

ที่มีการเชื่อมต่อเวลา

ปี2546:รางวัลDisclosureReportsAward2003จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่

มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

ปี2545:รางวัลDisclosureReportsAward2002จากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่

มีการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

ปี2545:รางวัลPRWeekAwardประเภทการเงินสำหรับแคมเปญไอเน็ตIPOจัดทำโดยOgilvyPRWorldwide

ปี2544:รางวัลBestNewlyListedCompanyจากวารสารAsiamoney

ปี2544:รางวัลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดจากประชามติผู้อ่านBangkokPost

ปี2543:การรับรองการบริหารคุณภาพสำหรับบริการองค์กรระบบงานมาตรฐานISO9002:1994
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การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทในปี 2553 และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจ

การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ของ บริษัท ใน ปี 2553
 ในปี2553 บริษัทได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการMetroLAN ภายในอาคารสำนักงานผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสง โดยเพิ่ม
ความเร็วของRingNetworkเป็น10กิกกะบิตต่อวินาทีรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นหรือการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างองค์กร 
อย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักงานให้บริการกว่า1ล้านตารางเมตรทั่วกรุงเทพมหานคร
 นอกจากนี้บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัทSingaporeTelecommunicationLtd.(SingTel)เป็นผู้จำหน่ายIsatPhoneProโทรศัพท์เคลื่อนที่
ผา่นดาวเทยีมประสทิธภิาพสงูที่ใช้ระบบImmasatเพือ่การสือ่สารที่ครอบคลมุทกุพืน้ที่ทัว่โลกดว้ยคณุภาพเสยีงคมชดัและเพือ่ใหก้ารตดิตอ่
สื่อสารทำได้ตลอดเวลาทั้งในช่วงเวลาปกติและเวลาฉุกเฉิน
 บริษัทตระหนักว่าการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เป็นกลยุทธ์สำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานBusinessandService 

Innovationเพื่อกำหนดกลยุทธ์และพัฒนาสินค้า/บริการของบริษัทในระยะยาว

การ เปลี่ยนแปลง ที่ สำคัญ ภายใน องค์กร
 ในปี2553บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญภายในองค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้
 1.คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ แทน นายธีระเมธ 
พกมณีกรรมการและกรรมการผู้จัดการที่ลาออกทั้งนี้มีผลนับตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2553 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและมีการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 2.บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบงานคุณภาพISO9001:2008สำหรับบริการลูกค้านิติบุคคลประเภทที่มีการเชื่อมต่อแบบ
DedicatedLine(NodeและMetroLAN)และInternetDataCenter:IDCภายใต้นโยบาย“ให้บริการคุณภาพสูงตรงตามความต้องการ
ของลูกค้าโดยมีการปรับปรุงอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อความพึงพอใจของผู้รับบริการทุกรายและจะรักษาไว้ซึ่งหลักการข้อกำหนดทางกฎหมาย
ข้อกำหนดที่เป็นสากลและมาตรฐานทางวิชาการที่ถูกต้อง”เป็นปีที่9
 3.พัฒนาระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในองค์กร(InformationSecurityManagementSystem:ISMS)เพื่อช่วยให้บริษัท
สามารถลดโอกาสและปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ
 ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานISO/IEC27001:2005
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1.  การ ให้ บริการ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อธุรกิจ มุ่งเน้นให้บริการแก่องค์กรทุกระดับทั่วประเทศผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย เช่น
บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ พร้อมด้วยบริการOne-StopService ช่วยบริหารจัดการครบวงจรจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญบริการEn-
terprise-Accessอินเทอร์เน็ตคุณภาพสําหรับองค์์กรด้วยการเชื่อมต่อผ่านวงจรเช่า(LeasedLine)ที่สามารถปรับรูปแบบบริการได้ตาม
ความต้องการและบริการMetroLAN เทคโนโลยีUltrahi-speedInternet รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งส่งและรับที่ความเร็วสูงถึง 
10Gbpsแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักดังนี้

1)  บริการ MetroLAN
 การให้บรกิารโครงขา่ยใยแกว้ภายในอาคารสาํนกังานเพือ่เขา้สู่เครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ดว้ยความเรว็เริม่ตน้ตัง้แต่10Mbps(LANspeed)
ทัง้การใช้งานภายในประเทศและตา่งประเทศโดยไม่จำกดัปรมิาณการใช้งานบนเครอืขา่ยเสถยีรภาพสงูเพือ่องคก์รธรุกจิทกุขนาดดว้ยRing
Networkขนาด10Gbpsที่เป็นFullRedundancyป้องกันเครือข่ายขัดข้องพร้อมการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอด24ชั่วโมงซึ่งมีขีดความ
สามารถในการรองรับการใชง้านอินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชั่น หรือการโอนถ่ายข้อมูลระหว่่างองค์กรอย่างรวดเร็วเหมาะสําหรับองค์กรชั้นนํา
ที่ต้องการประสิทธิภาพในการทํางานและการสื่อสารสูงสุดการให้บริการMetroLANเป็นรูปแบบการทําธุรกิจแห่งอนาคตรองรับWireless
Officeและเทคโนโลยีล้ำยุคต่างๆที่ให้ทั้งข้อมูลมัลติมีเดียภาพเสียงเช่นMulticast,VideoStreaming,VideoConference,Voice
overIP(VOIP),OnlineDataBackup,VirtualPrivateNetwork(VPN) เชื่อมโยงธุรกิจที่สำคัญทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ครอบคลุมพื้นที่อาคารสำนักงานกว่า1ล้านตารางเมตร

2)  บริการ Enterprise Access
 การให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านวงจรเช่า(LeasedLine)เชื่อมต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยวงจรขนาดใหญ่ความเร็ว
ตั้งแต่64Kbpsขึ้นไปบนวงจรสื่อสารของผู้ให้บริการทุกรายในประเทศและเทคโนโลยีชั้นนำได้แก่TDM,MPLS,G.SHDSL,FrameRelay
และMetroEthernetพร้อมทั้งโครงสร้างที่พร้อมสำหรับรองรับโซลูชั่นแบบครบวงจรอาทิSecurity,VOIP,VDOConferenceเป็นต้น
ทั้งยังเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการโครงข่ายชั้นนําทุกราย โดยสามารถค้นหาหรือรับ-ส่งข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตลอด24
ชั่วโมง และสามารถปรับรูปแบบบริการได้ตามความต้องการใช้งานจริงของแต่ละองค์กร เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการมี IPAddress และ
DomainNameเป็็นของตัวเอง

2.  การ ให้ บริการ ครบ วงจร ที่ เกี่ยวข้อง กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร (Business Solutions)
 บรกิารไอซีทีครบวงจรที่เกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารเพือ่เตมิเตม็ทกุความตอ้งการและเสรมิประสทิธภิาพการดำเนนิ
ธุรกิจยุคใหม่ โดยบูรณาการ(Integrated) พื้นฐานทรัพยากรเครือข่ายและความเชี่ยวชาญการให้บริการลูกค้าองค์กรชั้นนำผสานกับ
ความร่วมมือจากพันธมิตรเกิดเป็นกลุ่มบริการBusinessSolutions5กลุ่มหลักดังนี้
		•		 Business	Collaboration	Solutions	:
  โซลูชั่นส์เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันอย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยทั่วโลก ได้แก่ บริการ Inet-ConnectPlus

ซึ่งเป็นบริการเชื่อมต่อเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศบนโครงข่ายแบบเสมือน(IPVPN)เหมาะสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศที่
ต้องการความปลอดภัยในการรับ-ส่งข้อมูลทุกรูปแบบ

		•		 E-Business	&	Media	Services	:
  บริการที่ออกแบบเพื่อช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ลูกค้าในการแข่งขันทางการตลาดออนไลน์ได้แก่บริการพัฒนาและวางแผน

กจิกรรมทางการตลาดออนไลน์ทกุรปูแบบผา่นเครอืขา่ยอนิเทอรเ์นต็ดว้ยระบบการสือ่สารแบบสองทาง(Interactive)อาทิบรกิารบรหิาร
และจดัการระบบเพือ่รองรบังานดา้นสารสนเทศและการสือ่สารของหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนบรกิารระบบรบัสมคัรบคุลากรผา่น
อินเทอร์เน็ต(OnlineRecruitmentSolution)

		•		 Banking	and	Financial	Services	:
  ศูนย์กลางระบบเครือข่ายเครื่องรับชำระเงินผ่านบัตรเครดิตที่เชื่อมต่อธนาคารกับร้านค้าผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมหลายรูปแบบ

อาทิโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่และอินเทอร์เน็ตทำให้สามารถทำธุรกรรมผ่านบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัยคล่องตัวในทุก
พื้นที่ทั่วไทยดำเนินงานในระดับมาตรฐานสากลในการทำธุรกรรมบัตรเครดิต“EuroPayMasterCardandVisa"(EMV)ของบริษัท
VISAInternational รวมถึงมีระบบสำรองข้อมูล(BackupSwitching) ที่มีความเสถียรภาพและความมั่นคง สามารถทำงานแทน 
ระบบหลักได้ทันทีตลอด24ชั่วโมง

		•		 ICT	Services	:
  บริการด้านไอซีทีครบวงจรตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยให้บริการคำปรึกษาการวางแผนและออกแบบระบบรวมถึงการ 

ติดตั้งและดูแลระบบอย่างมืออาชีพ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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		•		 Managed	Security	Solutions	:
  บริการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยแบบครบวงจรด้วยบริการใน2รูปแบบได้แก่
 1.บริการด้านNetworkSecurity เป็นการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น บริการLogManagementSolutions

จัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ครบวงจรที่สอดรับกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.2550รวมถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนการบุกรุกตลอด24ชั่วโมง

 2.บริการด้านInformationSecurityเป็นบริการปกป้องเครื่องลูกข่ายภายในองค์กรแบบครบวงจรให้รอดพ้นจากภัยคุกคามต่างๆที่
จะสร้างความสูญเสียต่อข้อมูลสำคัญขององค์กรเช่นบริการInet-EndpointSecuritySolutions,MailSecurityเป็นบริการดูแล
ความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย สำหรับองค์กรจากภัยการถูกคุกคามไม่ว่าจะเป็นไวรัส,Spammail หรืออื่นๆ รวมถึง
การสำรองขอ้มลูจากเครือ่งคอมพวิเตอร์สว่นบคุคลและบรกิารสำรองขอ้มลูอเีมล์โดยเปน็ความรว่มมอืระหวา่งบรษิทักบัSymantec
(Thailand)Limitedซึ่งบริษัทจัดเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่เปิดให้บริการในลักษณะนี้

3. ศูนย์ จัด เก็บ ข้อมูล (INET Data Center)
 การให้บรกิารศนูย์จดัเกบ็ขอ้มลูคอมพวิเตอร์ของทกุองคก์รธรุกจิดว้ยโครงขา่ยที่มีเสถยีรภาพและระบบรกัษาความปลอดภยัพรอ้มดว้ย
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายที่พร้อมให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้บริการตลอด24ชั่วโมงINETDataCenterเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่ายInternet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ายสาธารณะ(Public
Network)และเครือข่ายส่วนบุคคล(PrivateNetwork)มีบริการในรูปแบบต่างๆดังนี้
 -		INET	Security	Center	:ศูนย์การปฏิบัติการเฝ้าระวังความปลอดภัยระบบITพร้อมการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log

Management)ที่สอดรบักบัพ.ร.บ.วา่ดว้ยการกระทำความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์พ.ศ.2550ซึง่ครอบคลมุทกุความตอ้งการและ
งบประมาณขององค์กรทุกระดับอีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยและด้านITคอยให้คำปรึกษาและช่วยเหลือ
เมื่อมีการบุกรุกระบบ

 -		Disaster	Recovery	Center	:ศนูย์สำรองขอ้มลูเพือ่การบรหิารจดัการฐานขอ้มลูอยา่งมปีระสทิธภิาพและปลอดภยัในทกุสถานการณ์
ฉุกเฉิน

 -		Web	Hosting	:บริการเช่าพื้นที่WebHostingด้วยเทคโนโลยี“เซิร์ฟเวอร์เสมือน”(VirtualPrivateServer(VPS))โดยสามารถ
บริหารจัดการได้ด้วยตนเองแบบReal-timeเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

 -		Dedicated	Server	 : การบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัว พร้อมแผนเช่าซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่ 
หลากหลาย

 -		Co-Location	 : บริการแบบรับฝากเซิร์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที่ต้องการความเป็นส่วนตัว นำเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ 
ที่จัดไว้

 บรษิทัมีศนูย์จดัเกบ็ขอ้มลูให้บรกิารอยู่2แหง่คอืศนูย์ปฏบิตัิการหลกัที่อาคารไทยซมัมทิทาวเวอร์และศนูย์ปฏบิตัิการสาํรองที่อาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร์ซึ่งมีการสํารองระบบเครือข่ายกันระหว่าง2ศูนย์อย่างสมบูรณ์ในรูปแบบFullRedundancyด้วยMetroEthernet
Ringขนาด10Gbpsพรอ้มกบัระบบรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากลและมีบรกิารอำนวยความสะดวกครบวงจรตลอด24ชัว่โมง
สำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำของประเทศตั้งแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ทําธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์บนอินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้
บริการWebHostingชั้นนำในประเทศรวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจากต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ข้้อมูลต่่อผู้ใช้ในประเทศไทย
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การลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด
 บริษัทได้ถือหุ้นสามัญบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัดจำนวน999,996หุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทมีทุนจดทะเบียน10ล้านบาท

(สัดส่วนการถือหุ้น99.99%)แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน1ล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทโดยเรียกชำระแล้ว5ล้านบาทมีวัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ตในกิจการใดๆ ที่บริษัทไม่สามารถให้บริการได้ เนื่องจากไม่อยู่ภายใต้สัญญาสัมปทาน สิทธิที่ได้รับ

จากการสื่อสารแห่งประเทศไทย(ปัจจุบันชื่อบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน))

 ทั้งนี้บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัดตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ

ครั้งที่7/2548เมื่อวันที่25สิงหาคม2548มีรายนามดังต่อไปนี้

 1นางมรกตกุลธรรมโยธิน* ประธานกรรมการ

 2นายบัญชาศรีสมานุวัตร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ

 3นายสุเวชช์อองละออ กรรมการ

 4นางลินิฐฎาสุขสมสถาน กรรมการ

หมายเหตุ:*ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัดครั้งที่1/2551เมื่อวันที่5มกราคม

2552แทนนายจำเริญกรเกษตรที่ลาออก

สิทธิ ใบ อนุญาต การ ให้ บริการ ของ บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด
 ตามที่บรษิทัแมนดาลาคอมมนูิเคชัน่จำกดัซึง่เปน็บรษิทัยอ่ยของบรษิทัอนิเทอรเ์นต็ประเทศไทยจำกดั(มหาชน)ได้เริม่ประกอบธรุกจิ

ให้บริการอินเทอร์เน็ตโดยขอใบอนุญาตในการให้บริการอินเทอร์เน็ตกับคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโดยได้รับใบอนุญาต

ตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์2549และปัจจุบันได้รับการต่ออายุจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2557ซึ่งเป็นใบอนุญาตแบบที่หนึ่งประเภทไม่มี

โครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง(เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่น)สามารถให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้า(End

User)โดยตรงในขอบเขตดังนี้

 1. บริการอินเทอร์เน็ตแบบNarrowband(Dial-UpModem) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ในโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน

(PSTTN)

 2. บริการอินเทอร์เน็ตแบบBroadband(Dial-UpModem) เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ในโครงข่ายระบบดิจิทอล

(ISDN)

 3.บริการอินเทอร์เน็ตแบบADSL(ADSLModem)เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์ในโครงข่ายโทรศัพท์ในโครงข่ายโทรศัพท์

แบบสายเช่า(LeasedLine)เฉพาะส่วนที่ผู้ยื่นขอใบอนุญาตฯขอเช่าใช้โครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน(PSTN)

 4. บริการอินเทอร์เน็ตแบบสายเช่า (LeasedLine) เฉพาะส่วนที่ผู้ยื่นขอใบอนุญาตฯ ขอเช่าใช้โครงข่ายโทรคมนาคมจากผู้ให้

บริการโครงข่ายโทรคมนาคม เพื่อนำไปให้บริการต่อลูกค้าของผู้ยื่นขอใบอนุญาตฯ อีกต่อหนึ่งโดยผู้ขอใบอนุญาตฯ ไม่มีอำนาจควบคุม 

และ/หรือบริหารใดๆทั้งสิ้นเหนือโครงข่ายโทรคมนาคมดังกล่าวรวมถึงไม่มีอำนาจควบคุมเรื่องการปล่อยหรือตัดสัญญาณด้วย

 5.บริการอินเทอร์เน็ตแบบWi-Fiย่านความถี่วิทยุ2.4กิ๊กกะเฮิรตซ์กำลังส่งออกอากาศสมมูลแบบไอโซทรอปิก(EquivalentIso-

tropicallyRadiatedPower:E.I.R.P)ไม่เกิน100มิลลิวัตต์

 6.บรกิารเสยีงผา่นการให้อนิเทอรเ์นต็(VoiceoverInternetProtocolหรอืInternettelephony)เฉพาะการให้บรกิารจากคอมพวิเตอร์

ถึงคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ถึงเครื่องโทรศัพท์ที่ไม่มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์ในการให้บริการ

 7.บริการอินเทอร์เน็ตแบบให้บริการผ่านโครงข่ายคลื่นความถี่ ได้แก่ โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบรวงผึ้ง(Cellular)และโครง

ข่ายโทรศัพท์พื้นฐานใช้งานนอกสถานที่PCTในลักษณะเคลื่อนที่(Mobility)

 8.บริการอื่นๆได้แก่webhosting,mailhosting,co-location

 9.บริการให้เช่าอุปกรณ์เครือข่าย

 10.การให้บริการจัดเก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์LMS(LogManagementSystem)



รายงานประจำปี 255318

กิจกรรมเพื่อสังคม

 กิจกรรมด้านการศึกษา บริษัทยึดมั่นสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมไทยด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เป็น

ประโยชน์มาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทยคือโครงการ“ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์(INETYoungWebmasterCamp)”

ที่บริษัทร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย(ThaiWebmasterAssociation)จัดทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่8เพื่อเป็นเวทีในการสร้างโอกาสให้

กับเยาวชนไทยทั่วประเทศได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเต็มที่โดยมีวิทยากรชื่อดังให้ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้

เยาวชนได้แสดงความคดิเหน็อยา่งสรา้งสรรค์และเสรมิสรา้งประสบการณ์นอกหอ้งเรยีนเพือ่มุง่สู่การเปน็เวบ็มาสเตอร์มอือาชพีที่ดีมีจรยิธรรม

จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานา

อารยประเทศต่อไปได้ในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้วกว่า640รายโดยในปีนี้ได้ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในเขต

ภูมิภาคโดยสัญจรไปยังจังหวัดพิษณุโลก

 ในปี2553บรษิทัได้เปดิโอกาสให้นกัศกึษาจากสถาบนัตา่งๆและองคก์รที่มีความสนใจเขา้เยีย่มชมINETDataCenterหรอืบรกิารศนูย์

ขอ้มลูคอมพวิเตอร์ที่เปน็แหลง่เรยีนรู้สำคญัของการเขา้ถงึขอ้มลูทางอนิเทอรเ์นต็ของประเทศไทยและทัว่โลกพรอ้มทัง้เรยีนรู้การดำเนนิงาน

ของบรษิทัโดยมีสถาบนัและองคก์รที่สนใจเขา้ศกึษาดูงานของบรษิทัอาทิคณะผู้บรหิารจากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทยมหาวทิยาลยั

กรุงเทพและมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกฯลฯ

 กิจกรรมด้านบริการสังคมบริษัทได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดตั้งบริการสายด่วนแจ้งเหตุไทยฮอตไลน์(www.thaihotline.org)เพื่อ

เป็นช่องทางช่วยเหลือสังคมในการสอดส่องดูแลเนื้อหาสาระ(Content)หรือสิ่งที่อาจเป็นภัยในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนให้เกิด

การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย รวมถึงบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยในการ 

ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบทชุมชนและ

กลุ่มผู้ด้อยโอกาสให้สามารถเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ได้ เพื่อเป็นการยกระดับการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีและความเป็นอยู่ของสังคม

ไทยให้ดีขึ้น รวมถึงการนำสื่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปช่วยในการดำเนินงานและการสื่อสารสำหรับองค์กรภาครัฐที่มิได้มุ่งแสวงหากำไรและผล

ประโยชน์ภายใต้เว็บไซต์www.inetfoundation.or.th

 ในปี2553จากเหตกุารณ์ภยัพบิตัินำ้ทว่มใหญ่ทัว่ประเทศนัน้บรษิทัได้ใหก้ารชว่ยเหลอืผู้ประสบภยันำ้ทว่มโดยรว่มกบัทางสวทช.บรจิาค

สิ่งของจำเป็นและทุนทรัพย์โดยกิจกรรมเหล่านี้ทางบริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

 กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดภายในองค์กรจึงได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาว

ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการนอกจากนี้บริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้าน

แรงงานสัมพันธ์ประจำปี2553เป็นเวลา3ปีต่อเนื่อง
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การตลาดและสภาวะการณ์แข่งขัน

	 วิสัย	ทัศน์(Vision)To make "Information finds you" a reality

 ภารกิจ	(Mission) ใช้ นวัตกรรม และ เทคโนโลยี สื่อสาร ข้อมูล ที่ มี ค่า สูง เพื่อ ตอบ สนอง ต่อ การ ดำเนิน ชีวิต และ ธุรกิจ สมัย ใหม่ ก่อ ให้ เกิด 

ประโยชน์ สูงสุด ต่อ ผู้ มี ส่วน เกี่ยวข้อง (Stakeholders)

กลยุทธ์ ใน การ แข่งขัน ของ บริษัท
ทิศทาง ธุรกิจ
 บริษัทเป็นNetworkSystemIntegratorที่เชื่อถือได้โดยให้คำปรึกษาออกแบบวางระบบตลอดจนจัดหาเครือข่ายสัญญาณ(Single

Contact)และบริการหลังการขายที่ได้การมาตรฐานระบบงานคุณภาพ(ISO9001:2008)

ปัจจัย ที่ สำคัญ
 1. Peopleบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเป็นการรับประกันคุณภาพ

 2. Process กระบวนการทำงาน บริษัทได้นำมาตรฐานPMBOKGuide2004 มาเป็นพื้นฐานขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานและสนองตอบความต้องการของลูกค้าอย่างมีระบบ

กลยุทธ์ การ ดำเนิน ธุรกิจ
 1. FocusCustomer ได้แบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสื่อสิ่งพิมพ์และสถานศึกษาและกลุ่มกิจการระหว่างประเทศพร้อมกำหนดทีมงานที่มีความรู้ความสามารถใน

ธุรกิจเป็นผู้รับผิดชอบ

 2. FocusPartnerได้ร่วมมือกับทีโอทีและกสท.ด้านเครือข่ายสัญญาณและศูนย์สำรองคอมพิวเตอร์

 3. FocusProductให้คำปรึกษาออกแบบวางระบบตลอดจนจัดหาเครือข่ายสัญญาณแบบครบวงจร(SingleContact)

สภาพ การ แข่งขัน ภายใน อุตสาหกรรม
 จากผลการสำรวจของICTMarketOutlook2010 โดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ(SIPA) ศูนย์เทคโนโลยี 

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม (สพท.) พบว่า

ตลาดบริการด้านคอมพิวเตอร์ ปี2553 มีมูลค่าประมาณ60,390 ล้านบาท มีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น24.8% จากปี2552 ซึ่งประกอบ

ด้วยบริการด้านคอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆอาทิSystemIntegration,NetworkServices,SoftwareMaintenanceService,Hardware

MaintenanceServices,DataCenterandDisasterRecoveryCenter,ITRelatedTraining&Education,ITConsulting,ITOutsourc-

ingและSoftwareasaServiceโดยNetworkServicesและSystemIntegrationจะมีมูลค่าสัดส่วนคิดเป็นกว่า50%

 ในปี2553บริการประเภทInternetAccessServiceมีมูลค่าประมาณ23,976ล้านบาทมีอัตราเติบโตประมาณ26.4%มีผู้ให้บริการ

อินเทอร์เน็ตที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กทช.)จำนวน93รายนอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ให้

บรกิารโทรศพัท์เคลือ่นที่ได้เปดิให้บรกิารMobileInternetซึง่ได้รบัความนยิมจากลกูคา้และมีอตัราเตบิโตที่สงูมากเนือ่งจากเหมาะสำหรบั

การใช้งานแบบเคลื่อนที่ในขณะที่การใช้งานโทรศัพท์ตามบ้าน ลูกค้ามักจะนิยมใช้บริการเชื่อมต่อด้วย Internet ความเร็วสูง ปัจจุบันมี

ความเร็วเฉลี่ยที่6Mbps ประกอบกับรัฐบาลประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระจายการเข้าถึงบรอดแบนด์

ทั่วประเทศได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลา3ปีข้างหน้า

 บรษิทัมุง่เนน้บรกิารInternetพรอ้มกบับรกิารBusinessSolutionsสำหรบักลุม่ลกูคา้องคก์รเปน็หลกัโดยใช้แนวทางCustomerCentric

โดยแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นภาคอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอบริการทั้งInternetและBusinessSolutionsที่ช่วยเพิ่มมูลค่าในธุรกิจของลูกค้า

ได้มากยิ่งขึ้นโดยทีมงานขายและทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในแต่ละอุตสาหกรรม

 จากการที่บรษิทัมุง่มัน่การให้บรกิารตามกลุม่อตุสาหกรรมเพือ่ตอบโจทย์ความตอ้งการของลกูคา้อยา่งตอ่เนือ่งทำให้บรษิทัได้รบัความ

ไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจชั้นนำและภาครัฐต่างๆได้แก่โครงการสภาเกษตรกรแห่งชาติสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรและ

โครงการต้นกล้าอาชีพถือว่าเป็นการทำตลาดในภาครัฐที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่สำคัญของบริษัทที่ได้เข้าไป

มีส่วนร่วมตั้งแต่ให้คำปรึกษาออกแบบและบริหารระบบสารสนเทศของโครงการเหล่านี้แบบครบวงจรอย่างมืออาชีพ
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โครงสร้างรายได้

รายละเอียดของรายได้

หมายเหตุ	 :	 1/งบการเงินรวมได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัทและของบริษัทย่อยได้แก่บริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคช่ันจำกัด

  2/รายได้จากบริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(BusinessSolutions) หมายถึงรายได้

จากการดำเนินงานแบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านอกเหนือจากบริการเชื่อมต่อ อินเทอร์เน็ต

(Access Business) เช่น รายได้บริการศูนย์จัดเก็บข้อมูล (INETDataCenter), รายได้บริการ Business 

CollaborationSolutions,รายได้บริการE-Business&MediaServices,รายได้บริการBanking&FinancialServices,

รายได้บริการICTServices,รายได้บริการManagedSecuritySolutions,และรายได้จากการขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

หรืออุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

  3/รายได้อื่นประกอบด้วยดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น

  4/บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำไรของบริษัทร่วม (EquityMethod) จากการลงทุนในหุ้นสามัญร้อยละ40 ของ 

บริษัทเน็ตเบย์จำกัด

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 1/

    งบการเงินรวม	 งบการเงินรวม	 งบการเงินรวม

	 	 	 	 ปี	25531/	 ปี	25521/	 ปี	25511/

	 	 	 	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %	 ล้านบาท	 %

1.บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 (AccessBusiness) 176.79 43.11 250.49 43.55 272.71 46.16

2.บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี

 สารสนเทศและการสื่อสาร

 (BusinessSolutions)2/ 227.30 55.42 318.56 55.39 307.89 52.12

 รวมรายได้จากการดำเนินงาน 404.09 98.53 569.05 98.94 580.60 98.28

3.รายได้อื่น3/ 6.02 1.47 6.08 1.06 10.16 1.72

 รายได้รวม 410.10 100.00 575.13 100.00 590.76 100.00

4.ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วม4/ 12.61 3.07 11.12 1.93 10.57 1.79
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ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัย ความ เสี่ยง โดย ทั่วไป ใน อุตสาหกรรม
(1) ความ เสี่ยง จาก การ เปลี่ยนแปลง องค์กร กำกับ ดูแล
 เดิม กิจการโทรคมนาคมถูกกำกับดูแลโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(“กทช.”) ตามพระราชบัญญัติการประกอบ

กิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2544 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสยีงวทิยุโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมพ.ศ.2553(พ.ร.บ.กสทช.)เมือ่วนัที่19ธนัวาคม2553และมีผลใช้บงัคบัไปแลว้เมือ่วนั

ที่20ธันวาคม2553ที่ผ่านมาและได้มีการโอนกิจการทรัพย์สินสิทธิหน้าที่หนี้พนักงานและลูกจ้างและเงินงบประมาณของสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงานกทช.)ที่มีอยู่เดิมไปเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการ

โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(สำนักงานกสทช.)โดยมีผลตั้งแต่วันที่20ธันวาคม2553ซึ่งเป็นวันที่ใช้บังคับพ.ร.บ.กสทช.

เป็นต้นไป

 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 ประการ	ที่	หนึ่งคือในช่วงระหว่างการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

(กสทช.)กฎหมายกำหนดให้กทช.ปฏิบัติหน้าที่แทนกสทช.ไปจนกว่าการสรรหาจะแล้วเสร็จแต่กทช.ที่ปฏิบัติหน้าที่กสทช.ไม่อาจ

ออกใบอนุญาตต่างๆได้จะต้องรอให้กสทช.แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแล้วจึงสามารถออกใบอนุญาตได้ส่งผลให้เกิด

สูญญากาศในระหว่างนี้

 ประการ	ที่	สอง คือ กฎหมายกำหนดให้ กสทช. จัดให้มีแผนแม่บทกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และแผนแม่บทกิจการ

โทรคมนาคมเพือ่ใช้เปน็แนวทางในการดำเนนิการเปน็ระยะเวลา5ปีในระหวา่งนี้จงึยงัไมม่ีความแนช่ดัในแผนแมบ่ทและทศิทางของวงการ

กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความชะงักในการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 กรณีเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศใช้พ.ร.บ.กสทช.บริษัทได้

มอบหมายให้กลุ่มงานนิติการของบริษัทติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และประสานงานกับหน่วยงานราชการเพื่อสามารถดำเนินธุรกิจ

ให้สอดคล้องกับข้อบังคับใหม่ที่จะออกมาบังคับใช้มากที่สุดและสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ทันท่วงที รวมทั้งเสริมสร้างความพร้อมของ

ตัวเองเพื่อรับกับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(2) ความ เสี่ยง จาก ผู้ ถือ หุ้น ราย ใหญ่ ที่ มี ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์ การ ดำเนิน ธุรกิจ ที่ แข่งขัน กันเอง
 นอกเหนอืจากสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ(สวทช.)ซึง่เปน็ผู้ถอืหุน้รายใหญ่(17%)แลว้ยงัมีผู้ถอืหุน้รายใหญ่

ที่สำคัญอีกสองหน่วยงานคือบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)(“กสท.”)และบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)(“ทีโอที”)ซึ่งทั้ง

สองหน่วยงานถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ16ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วกสท.และทีโอทีได้ส่งตัวแทนในฐานะผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่เขา้ดำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทัและเปน็ผู้มีอำนาจลงนามผกูพนับรษิทัจำนวนสองทา่นทัง้นี้บรษิทัมนีโยบายตามหลกัการกำกบัดแูล

กิจการที่ดีอย่างเคร่งครัดโดยการกำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนเช่นการจัดทำจรรยา

บรรณธุรกิจ(CodeofConduct)เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการรักษาความลับและข้อมูลภายในของบริษัทการจัดทำหนังสือรับรอง

ความเป็นกลางเพื่อรับรองการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทหากกรณีกรรมการมีส่วนได้

เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมต่อผลการพิจารณานั้นจะงดการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและออกเสียงทางใดทางหนึ่งในเรื่องนั้นๆ

 ปจัจบุนักสท.และทีโอทีได้เปดิให้บรกิารอนิเทอรเ์นต็เชงิพาณชิย์เชน่เดยีวกนัและมีความได้เปรยีบในการแขง่ขนัเนือ่งจากมีเครอืขา่ย

เป็นของตนเอง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีมาตรการรองรับเพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจที่แข่งขันกันเอง โดยการร่วมมือใน

ฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในลักษณะการให้บริการลูกค้าร่วมกัน เพื่อใช้ทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ก่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

ปัจจัย ความ เสี่ยง เนื่องจาก การ ดำเนิน ธุรกิจ ของ บริษัท
(1) ความ เสี่ยง ด้าน การ แข่งขัน ใน การ ประกอบ ธุรกิจ
 บริษัทคาดว่าในปี2554 การแข่งขันของธุรกิจการให้บริการอินเทอร์เน็ตจะยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆ บริษัทมั่นใจว่ามีความพร้อมสำหรับ

การแข่งขันด้วยข้อได้เปรียบในการให้บริการแบบครบวงจร ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอินเทอร์เน็ต และการกำหนดนโยบายหลัก

ของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพของบริการเพื่อความพอใจสูงสุดของลูกค้ามากกว่าการแข่งขันด้านราคานอกจากนี้บริษัทยังได้จัด

ตั้งหน่วยงานBusinessandServiceInnovationเพื่อพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง
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 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบงานคุณภาพISO9001:2008ด้านการให้บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล(CorporateServices)

ประเภทที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลาและบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์(InternetDataCenter)รวมทั้งการนำระบบความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ(InformationSecurityManagementSystem:ISMS) มาใช้ภายในองค์กรครอบคลุมในส่วนของการให้บริการศูนย์ข้อมูล

คอมพิวเตอร์(InternetDataCenter)IDCการให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร(CorporateNode)และการให้บริการกลุ่มลูกค้าเมโทรแลน

(MetroLAN)เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริการของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล

 บรษิทัเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัโดยได้มุง่เนน้ไปที่การพฒันาบรกิารตามความตอ้งการของลกูคา้เปน็หลกั(Customer-Centric)ทำให้

สามารถตอบสนองการใช้เทคโนโลยีไอซีทีอย่างเหมาะสมกับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆใช้กลยุทธ์

ทางด้านการตลาดและวางแผนการขายเชิงรุกในการกระตุ้นยอดขาย นอกจากนี้ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ในบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ(NetworkSystemIntegration:NSI)ซึ่งการบริการจะ

ครอบคลุมตั้งแต่การศึกษาระบบ(SystemAnalysis),Infrastructure,Hardware(H/W),Software(S/W)ตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาในการ

พฒันาโครงการทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่นโดยที่บรษิทัได้รบัอนมุตัิการจดทะเบยีนเปน็ที่ปรกึษาสาขาการสือ่สารโทรคมนาคมดา้นเทคโนโลยี

จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทยกระทรวงการคลังเลขทะเบียนที่ปรึกษา1636ประเภทAเมื่อวันที่18มีนาคม2554และจะสิ้นสุดเมื่อวันที่

18มีนาคม2556

(2) การ เปลี่ยนแปลง ของ เทคโนโลยี
 การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและมีอัตราการใช้งานที่สูงเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคต ประกอบกับ

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของธุรกิจการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

ความเรว็ในการเชือ่มตอ่การบรกิารอนิเทอรเ์นต็ความเรว็สงูกลายเปน็การเชือ่มตอ่ที่ได้รบัความนยิมเพิม่มากขึน้มีผลทำให้ตลาดมีการเตบิโต

และมีการแข่งขันสูงนอกจากนี้เทคโนโลยีใหม่ในการเชื่อมต่อประเภทอื่นๆอาทิการเชื่อมต่อผ่านคลื่นสัญญาณความถี่WiMAX(World-

wideInteroperabilityforMicrowaveAccess)เทคโนโลยีWiBro(WirelessBroadband)และการเชือ่มตอ่ดว้ยอปุกรณ์มาตรฐานโทรศพัท์

เคลื่อนที่ยุคที่3(ThirdGenerationMobileNetwork-3G)MobileInternetเป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการพัฒนาบริการให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง อย่างสม่ำเสมอ โดยมีคณะกรรมการ

ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ITCoordinatingCommittee)ทำหน้าที่รายงานความก้าวหน้าและปัญหาทางเทคโนโลยีรวมทั้ง

แลกเปลี่ยนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์และสนับสนุนธุรกิจของลูกค้า
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โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

โครงสร้างการถือหุ้น
 รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน10รายแรกณวันที่31มกราคม2554ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนครั้งล่าสุดปรากฏดังนี้

ลำดับที่	 ชื่อ/สกุล	 จำนวนหุ้น	 สัดส่วนการถือหุ้น	(%)

 1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 42,500,000 17.00%

 2 บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน) 40,000,000 16.00%

 3 บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน) 40,000,000 16.00%

 4 นายเชวงอพาธา 13,612,000 5.44%

 5 นายทวีฉัตรจุฬางกูร 11,000,000 4.40%

 6 บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์จำกัด 6,157,100 2.46%

 7 CLEARSTREAMNOMINEESLTD 4,559,466 1.82%

 8 นายรุ่งกาลไพสิฐพานิชตระกูล 4,010,500 1.60%

 9 นายธนบดีฮุ่นตระกูล 3,000,000 1.20%

 10 น.ส.อักษรวิจิตโท 2,200,000 0.88%

   รวม	 167,439,166		 66.96%	

ที่มา	:รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ณวันที่31มกราคม2554ซึ่งจัดทำโดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

ตราสาร แสดง สิทธิ ใน ผล ตอบแทน ที่ เกิด จาก หลัก ทรัพย์ อ้างอิง (NVDR ) 
 ณ วันที่31 มกราคม2554 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิในผล

ประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย(Non-VotingDepositoryReceipt:NVDR)จำนวน7,704,166หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ3.08

ของทุนชำระแล้วผู้ถือNVDRจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอน

หลักทรัพย์อ้างอิงจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นโยบาย การ จ่าย เงินปันผล 
 บรษิทัมนีโยบายการจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไม่ตำ่กวา่รอ้ยละ30ของกำไรสทุธิของบรษิทัหลงัหกัภาษีหากไมม่ีเหตุจำเปน็อืน่ใดโดยขึน้อยู่

กบัสภาวะเศรษฐกจิและโครงการดำเนนิธรุกจิในอนาคตของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยและการจา่ยเงนิปนัผลนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่การดำเนนิงาน

ปกติของบริษัท
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะจัดการ

QMR/SMRนวัตกรรมธุรกิจและบริการ

สายงานธุรกิจ สายงานวิศวกรรมและบริการ สายงานการเงิน สายงานบริหารและพัฒนาองคกร

โครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
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คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

เลขานุการบริษัท

คณะจัดการ

QMR/SMRนวัตกรรมธุรกิจและบริการ

สายงานธุรกิจ สายงานวิศวกรรมและบริการ สายงานการเงิน สายงานบริหารและพัฒนาองคกร
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คณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน14ท่านที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา68แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จำกัด พ.ศ.2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่22มีนาคม2543ทุกประการดังนี้

 (1)ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์1 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร

 (2)ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล3 กรรมการรองประธานกรรมการบริหาร

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและที่ปรึกษาคณะกรรมการประเมินผล

 (3)นายนพณัฎฐ์หุตะเจริญ2 กรรมการและกรรมการประเมินผล

    การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

 (4)นายณัฐวัฒน์ภาษยะวรรณ4 กรรมการ

 (5)นางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์2 กรรมการและกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

 (6)นายอนิรุทธ์หิรัญรักษ์2 กรรมการ

 (7)ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย2 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

 (8)นายอรัญเพิ่มพิบูลย์3 กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  

    และกรรมการตรวจสอบ

 (9)นายชวลิตอัตถศาสตร์3 กรรมการอิสระกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและกรรมการตรวจสอบ

 (10)นางสาววิลาวรรณวนดุรงค์วรรณ3 กรรมการอิสระและประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

 (11)นางสาวนฤมลวังศธรธนคุณ3 กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี่ยง

 (12)นายสหัสตรีทิพยบุตร3 กรรมการกรรมการบริหารและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 (13)ดร.ไพโรจน์ศุภมงคล5 กรรมการกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

 (14)นางมรกตกุลธรรมโยธิน2 กรรมการกรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ	: 

 1. ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่28เมษายน2551

 2.ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่24เมษายน2552

 3.ได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่23เมษายน2553

 4.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 มีมติแต่งตั้งนายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ 

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายอาษาสัตยุตม์กรรมการที่ลาออก

 5.ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่8/2553เมื่อวันที่23ธันวาคม2553มีมติแต่งตั้งดร.ไพโรจน์์ศุภมงคลเข้าดำรงตำแหน่ง

กรรมการของบริษัทแทนนายธีระเมธพกมณีกรรมการที่ลาออก

กรรมการ ผู้ มี อำนาจ ลง นาม
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทประกอบด้วย"นายไพรัชธัชยพงษ์หรือนายทวีศักดิ์กออนันตกูลคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ

ร่วมกับนายณัฐวัฒน์ภาษยะวรรณ,นายนพณัฏฐ์หุตะเจริญ,นางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์,นายอนิรุทธ์หิรัญรักษ์คนใดคนหนึ่งรวมเป็น

สองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"หรือ"นายณัฐวัฒน์ภาษยะวรรณหรือนายนพณัฏฐ์หุตะเจริญคนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วม

กับนางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์หรือนายอนิรุทธ์หิรัญรักษ์คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท"

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่ การ อนุมัติ ของ คณะ กรรมการ บริษัท 
 คณะกรรมการบรษิทัมีอำนาจหนา้ที่จดัการบรษิทัให้เปน็ไปตามวตัถปุระสงค์ขอ้บงัคบัของบรษิทัมติที่ประชมุของผู้ถอืหุน้และให้รวมถงึ

อำนาจหน้าที่ดังนี้

 1.กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท

 2.อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท

 3.กำหนดแผนการลงทุนและจัดหาเงินลงทุน

 4.ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ
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 5.ดูแลจัดการและบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุดตามแนวทางของข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 6.มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการได้

 7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าง

หุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่น

ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์

ของผู้อื่นเว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

 8.กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าหากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาบริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้น

กู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ

เว้น แต่ เรื่อง ดัง ต่อ ไป นี้ ซึ่ง คณะ กรรมการ บริษัท ต้อง ได้ รับ อนุมัติ จาก ที่ ประชุม ผู้ ถือ หุ้น ก่อน ดำเนิน การ
 1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎระเบียบ หรือประกาศของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

 3. การซื้อขายสินทรัพย์สำคัญซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ตามกฎระเบียบหรือประกาศ

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

 ทัง้นี้ได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิทัให้สอดคลอ้งกบันโยบายการกำกบัดแูลกจิการที่ดี(GoodCorporate

GovernancePolicy)

 นอกจากนี้ บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยสนับสนุนให้กรรมการบริษัททั้ง14 ท่าน เข้าร่วมอบรม

หลักสูตรDirectorAccreditationProgram(DAP)และหลักสูตรDirectorCertificationProgram(DCP)ซึ่งทั้งสองหลักสูตรจัดโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(ThaiInstituteofDirectors)

คณะ กรรมการ บริหาร
 ตามที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัอนิเทอรเ์นต็ประเทศไทยจำกดั(มหาชน)เมือ่วนัที่23ธนัวาคม2553ได้มีมติแตง่ตัง้คณะกรรมการ

บรหิารเพือ่ทำหนา้ที่วางนโยบายหรอืกลยทุธ์และสนบัสนนุในการดแูลการบรหิารการจดัการและนโยบายในการประกอบธรุกจิของบรษิทั

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

 ณวันที่31ธันวาคม2553คณะกรรมการบริหารมีจำนวน5ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

 (1)ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ ประธาน

 (2)ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล รองประธาน

 (3)นายสหัสตรีทิพยบุตร กรรมการ

 (4)ดร.ไพโรจน์์ศุภมงคล กรรมการ

 (5)นางมรกตกุลธรรมโยธิน กรรมการและเลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ บริหาร
 1. สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และ

นโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้

 2.พิจารณางบประมาณประจำปีของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3.พิจารณาการเริ่มดำเนินธุรกิจใหม่ๆ�ของบริษัท�เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 4.พิจารณาและอนุมัติการลงทุนดำเนินโครงการซื้อขายอุปกรณ์สำนักงาน�การก่อสร้างการซ่อมแซม�และการปรับปรุงอาคาร

สำนักงานซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน30ล้านบาท

 5.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นครั้งคราว

 ท้ังน้ีให้คณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ3ปีให้สอดคล้องกับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
 ตามที่ประชมุคณะกรรมการบรษิทัอนิเทอรเ์นต็ประเทศไทยจำกดั(มหาชน)เมือ่วนัที่29ธนัวาคม2551หนา้ที่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพ

ในการดำเนินการและเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่ม

มากขึ้น ปรับปรุงหน้าที่และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท 

สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น



รายงานประจำปี 255328

 ณวันที่31ธันวาคม2553คณะกรรมการตรวจสอบมีจำนวน3ท่าน(กรรมการทั้ง3ท่านมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์

ด้านบัญชีหรือการเงิน)ดังรายชื่อต่อไปนี้

 (1)ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย ประธาน

 (2)นายอรัญเพิ่มพิบูลย์ กรรมการ

 (3)นายชวลิตอัตถศาสตร์ กรรมการ

 (4)นายอัครเดชประลมพ์กาญจน์ เลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ ตรวจ สอบ
 1.สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยโดยประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำ

รายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปีคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการ

ใดๆที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นเรื่องสำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

 2.สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับ

ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

 3.สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4.พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ

ความเพยีงพอของทรพัยากรและปรมิาณงานตรวจสอบของบรษิทัผู้สอบบญัชีนัน้รวมถงึประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รบัมอบหมาย

ให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

 5.พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มี

ความถูกต้องและครบถ้วน

 6.ปฏบิตัิการอืน่ใดตามที่คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดว้ยเชน่ทบทวนนโยบายการบรหิาร

ทางการเงิน และบริหารความเสี่ยงทบทวนการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผู้บริหารทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท

ในรายงานสำคัญๆที่ต้องเสนอสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่บทรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารเป็นต้น

 7.จัดทำรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวลงนาม

โดยประธานกรรมการตรวจสอบรายงานดังกล่าวควรประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้

  -ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงินของบริษัทถึงความถูกต้องครบถ้วนเป็น 

ที่น่าเชื่อถือได้

  -ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

  -ความเหน็เกีย่วกบัการปฏบิตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัย์หรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

  -เหตุผลที่เชื่อว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

  -รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบมายจาก 

คณะกรรมการบริษัท

คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่า ตอบแทน
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่15มิถุนายน2552หน้าที่คัดเลือกคณะบุคคล

กลุ่มหนึ่งเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่นๆเพื่อช่วยดูแลระบบบริหารและระบบควบคุมภายในองค์กร

พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดอื่นๆและกรรมการผู้จัดการ

 ณวันที่31ธันวาคม2553คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน3ท่านดังรายชื่อต่อไปนี้

 (1)นายอรัญเพิ่มพิบูลย์ ประธาน

 (2)นายสหัสตรีทิพยบุตร กรรมการ

 (3)นายชวลิตอัตถศาสตร์ กรรมการ

 (4)นายอัศวินเพ็ชรรัตน์ เลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ สรรหา และ กำหนด ค่า ตอบแทน
 1.เสนอแนวทางวิธีการและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆที่คณะกรรมการ

บริษัทแต่งตั้ง รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุม 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 29

 2. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ(Management Incentive) โดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของ

บริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการเพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 3.พจิารณาสรรหาผู้จะมาดำรงตำแหนง่กรรมการบรษิทักรรมการตรวจสอบกรรมการอสิระกรรมการกำหนดคา่ตอบแทนและสรรหา

หรือกรรมการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการนั้นๆ ขึ้น เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา

 4.กำหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งตามข้อ3 และ/หรือวิธีการ และหลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิด

ความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

 5.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่23ธันวาคม2553ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งเพือ่ทำหนา้ที่กำหนดกรอบนโยบายแนวทางและใหข้อ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิทัในการกำกบัดแูล

เกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายในและภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้

ณวันที่31ธันวาคม2553คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจำนวน4ท่านดังรายชื่อดังต่อไปนี้

 (1)ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล ประธาน

 (2)นางสาวนฤมลวังศธรธนคุณ กรรมการ

 (3)ดร.ไพโรจน์ศุภมงคล กรรมการ

 (4)นางมรกตกุลธรรมโยธิน กรรมการ

 (5)นางลินิฐฎาสุขสมสถาน เลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ บริหาร ความ เสี่ยง
 1.พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง(RiskFramework)เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัท

 2.ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง

 3.ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง

 4.ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง

 5.รายงานต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเพื่อทราบเป็นประจำในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัท

อย่างมีนัยสำคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 6.สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ

 7.ดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู้ จัดการ
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน) เมื่อวันที่23ธันวาคม2553ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการประเมินและติดตามผล 

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก6เดือน

 ณวันที่31ธันวาคม2553คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการมีจำนวน4ท่านดังรายชื่อดังต่อไปนี้

 (1)ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล ที่ปรึกษา

 (2)นางสาววิลาวรรณวนดุรงค์วรรณ ประธาน

 (3)นางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ

 (4)นายนพณัฏฐ์หุตะเจริญ กรรมการ

 (5)นายอัศวินเพ็ชรรัตน์ เลขานุการ

อำนาจ หน้าที่ ของ คณะ กรรมการ ประเมิน ผล การ ปฏิบัติ งาน ของ กรรมการ ผู้ จัดการ
 1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

เห็นชอบ

 2.แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ

 3.ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก6 เดือนและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการรับทราบและ

เห็นชอบผลการประเมิน

 4.แจ้งผลการประเมินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ
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คณะ กรรมการ ที่ เป็น อิสระ
 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ ทำหน้าที่ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรอืกบับรษิทัอืน่ซึง่มีผู้บรหิารหรอืผู้ถอืหุน้รายใหญ่กลุม่เดยีวกนัและเปน็อสิระจากผู้ถอืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัหรอืกลุม่ของผู้ถอืหุน้

รายใหญ่รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกันทั้งนี้บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการ

กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย1ใน3ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริงของ

บริษัทและไม่น้อยกว่า3คนดังนี้

 (1)นายอรัญเพิ่มพิบูลย์ กรรมการอิสระ

 (2)ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย กรรมการอิสระ

 (3)นางสาวนฤมลวังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ

 (4)นายชวลิตอัตถศาสตร์ กรรมการอิสระ

 (5)นางสาววิลาวรรณวนดุรงค์วรรณ กรรมการอิสระ

หมายเหตุประวัติของกรรมการที่เป็นอิสระแต่ล่ะท่านโปรดดูรายละเอียดในเอกสารแนบ1

เลขานุการ บริษัท
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)เมื่อวันที่10พฤศจิกายน2553คณะกรรมการบริษัทฯ

ได้มีมติแต่งตั้งให้นางมรกต กุลธรรมโยธิน ปฏิบัติหน้าที่แทนเลขานุการบริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ

การประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นรายงานประจำปีตลอดจนจัดเก็บเอกสาร

ตามที่กฎหมายกำหนดและดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

การ เข้า ประชุม ของ คณะ กรรมการ บริษัท ประจำ ปี 2553
 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้าและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็นโดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้

ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ

ไดร้ว่มกนัพจิารณาคดัเลอืกสาระการประชมุกรรมการโดยพจิารณาวา่เรือ่งที่สำคญัได้นำเขา้สู่วาระการประชมุนอกจากนัน้กรรมการแตล่ะ

ทา่นมีความเปน็อสิระที่จะเสนอเรือ่งเขา้สู่วาระการประชมุได้เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัได้จดัทำหนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มระเบยีบวาระ

การประชุม และเอกสารประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล

อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอจัดให้มีการจดบันทึกรายงานการประชุม

เปน็ลายลกัษณ์อกัษรและจดัเกบ็รายงานการประชมุที่ผา่นการรบัรองจากประธานกรรมการพรอ้มให้คณะกรรมการบรษิทัและผู้ที่เกีย่วขอ้ง

ตรวจสอบได้

 ในปี2553ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทมีการประชุมทั้งสิ้น8ครั้งคณะกรรมการบริหารมีการประชุมทั้งสิ้น9ครั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น8ครั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้น2ครั้งคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง มีการประชุมทั้งสิ้น4 ครั้ง และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ มีการประชุมทั้งสิ้น7 ครั้ง

รายละเอียดการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 31

 1. ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ 8/8 9/9   
 2. ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล 7/8 9/9   4/4 6/7
 3. นายนพณัฏฐ์หุตะเจริญ 8/8     6/7
 4. นายณัฐวัฒน์ภาษยะวรรณ2 5/6    
 5. นางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์ 8/8     7/7
 6. นายอนิรุทธ์หิรัญรักษ์ 8/8    
 7. ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย 8/8  8/8  
 8. นายอรัญเพิ่มพิบูลย์ 8/8  8/8 2/2
 9. นายชวลิตอัตถศาสตร์ 6/8  6/8 2/2 
10. นางสาววิลาวรรณวนดุรงค์วรรณ4 8/8     1/1
11. นางสาวนฤมลวังศธรธนคุณ 7/8    4/4
12. นายสหัสตรีทิพยบุตร 7/8 8/9  2/2
13. ดร.ไพโรจน์ศุภมงคล6 1/1
14. นางมรกตกุลธรรมโยธิน 8/8 9/9   4/4 
15. นายอาษาสัตยุตม์1 1/2
16. นายภัทรกรอักษรวรนารถ3 1/2
17. นายธีระเมธพกมณี5 7/8 9/9   4/4

ราย	ชื่อ	กรรมการ	
ผู้	เข้า	ร่วม	ประชุม

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร

การประชุม
คณะกรรมการ

สรรหา
และกำหนด
ค่าตอบแทน

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร
ความเสี่ยง

การประชุม
คณะกรรมการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ

การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

การเข้า
ร่วมประชุม	
(รวม	8	ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม	
(รวม	9	ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม	
(รวม	8	ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม	
(รวม	2	ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม	
(รวม	4	ครั้ง)

การเข้า
ร่วมประชุม	
(รวม	7	ครั้ง)

กรรมการ ผู้ จัดการ
 ในปี2553ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่8/2553เมื่อวันที่23ธันวาคม2553ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทนได้มีมติแต่งตั้งดร.ไพโรจน์์ ศุภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ

ผู้จัดการของบริษัทแทนนายธีระเมธพกมณีกรรมการผู้จัดการที่ลาออกทั้งนี้ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่23ธันวาคม2553เป็นต้นไป

อำนาจ หน้าที่ ของ กรรมการ ผู้ จัดการ
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่1/2544เมื่อวันที่14กันยายน2544ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติ

มอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการทำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและกระทำการแทนในนามของบริษัท เช่น

การทำนิติกรรมสัญญาข้อตกลงเอกสารและหลักฐานใดๆที่บริษัททำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆพร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับ

การจัดหาวัสดุเป็นต้นทั้งนี้การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการซึ่งผู้รับมอบ

อำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสียหรือมีอำนาจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท

คณะ จัดการ 
 ณวันที่31ธันวาคม2553คณะจัดการมีจำนวน5ท่านประกอบด้วย

 (1)ดร.ไพโรจน์์ศุภมงคล กรรมการผู้จัดการ

 (2)นางมรกตกุลธรรมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ

 (3)นายบัญชาศรีสมานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและบริการ

 (4)นายสุเวชช์อองละออ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน

 (5)นางลินิฐฎาสุขสมสถาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร

หมายเหตุ	:1.ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี9กุมภาพันธ์2553

  2. ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีผลเม่ือวันท่ี26กุมภาพันธ์2553

  3. ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี1พฤษภาคม2553

  4.ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี23เมษายน2553

  5. ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเม่ือวันท่ี22ธันวาคม2553

  6. ได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทมีผลเม่ือวันท่ี23ธันวาคม2553
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คณะ จัดการ มีหน้า ที่ ดัง ต่อ ไป นี้
 1.พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทและหรือคณะกรรมการบริหารในเรื่อง

 -นโยบายแผนงานกลยุทธ์และงบประมาณประจำปี

 -เรื่องที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบบริษัท

 -เรื่องที่มีผลสำคัญต่อบริษัท

 -เรื่องที่คณะจัดการเห็นสมควรขออนุมัติเป็นรายเรื่อง

 2.พิจารณาอนุมัติการลงทุนและกำหนดงบประมาณในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาท

 3.พิจารณาอนุมัติโครงสร้างบริษัทในระดับต่ำกว่าผู้บริหารบริษัท

 4.กำหนดหลักการและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับผลตอบแทนต่างๆของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้บริหารบริษัท

 5.ทบทวนการดำเนินธุรกิจทั้งที่เป็นธุรกรรมปกติและที่มิใช่ธุรกรรมปกติของแต่ละสายงานธุรกิจเป็นระยะๆ

ผู้ บริหาร บริษัท
 ณวันที่31ธันวาคม2553ผู้บริหารบริษัทมีจำนวน5ท่านประกอบด้วย

 (1)ดร.ไพโรจน์์ศุภมงคลกรรมการผู้จัดการ

 (2)นางมรกตกุลธรรมโยธิน รองกรรมการผู้จัดการ

 (3)นายบัญชาศรีสมานุวัตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิศวกรรมและบริการ

 (4)นายสุเวชช์อองละออ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน

 (5)นางลินิฐฎาสุขสมสถาน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและพัฒนาองค์กร

กระบวนการ สรรหา และ แต่ง ตั้ง กรรมการ
 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทดำเนินการดังนี้

 องค์	ประกอบ	และ	การ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	บริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า11 คน และไม่เกิน 

15คนทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนจะเปน็ผู้พจิารณาและเสนอชือ่ผู้ที่ได้รบัเลอืกตัง้เปน็กรรมการให้คณะกรรมการบรษิทัหรอืที่

ประชมุผู้ถอืหุน้เปน็ผู้พจิารณาเลอืกตัง้ให้ดำรงตำแหนง่กรรมการโดยขอ้บงัคบับรษิทักำหนดให้ที่ประชมุผู้ถอืหุน้เปน็ผู้แตง่ตัง้กรรมการตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ1เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือก

ตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามลำดบัลงมาเปน็ผู้ได้รบัการเลอืกตัง้เปน็กรรมการเทา่จำนวนกรรมการที่พงึจะมีในกรณีที่บคุคล

ซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพื่อให้ได้

จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษัทอาจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี

คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กวา่¾ของจำนวนกรรมการที่ยงัเหลอือยู่เวน้แต่วาระของกรรมการที่พน้จากตำแหนง่จะเหลอืนอ้ยกวา่2เดอืนบคุคลซึง่เขา้เปน็กรรมการ

แทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใด

ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า¾ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมี

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
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 องค์	ประกอบ	และ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	บริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแต่งตั้งจากกรรมการ

บริษัท

 องค์	ประกอบ	และ	การ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ตรวจ	สอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่งตั้งจาก

กรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 องค	์ประกอบ	และ	การ	แตง่	ตัง้	คณะ	กรรมการ	สรรหา	และ	กำหนด	คา่	ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัเปน็ผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดค่าตอบแทนโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

 องค์	ประกอบ	และ	การ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	บริหาร	ความ	เสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

 องค์	ประกอบ	และ	การ	แต่ง	ตั้ง	คณะ	กรรมการ	ประเมิน	ผล	การ	ปฏิบัติ	งาน	ของ	กรรมการ	ผู้	จัดการ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการโดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท

 กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2ท่าน

ตัวแทนจากบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)2ท่านและตัวแทนจากบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)2ท่าน
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการ

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
 ตำแหน่ง  ประธานกรรมการประธานกรรมการบริหาร
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
   มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักร
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorCertificationProgram(DCP)
   และDirectorAccreditationProgram(DAP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทเน็ตเบย์จำกัด
  2548-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2547-2548 ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2541-2547 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

2.  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
 ตำแหน่ง  กรรมการรองประธานกรรมการบริหาร
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ปรึกษาคณะกรรมการ
   ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาDigitalCommunicationImperialCollegeof
   ScienceandTechnologyมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักร
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorCertificationProgram(DCP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2553-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2549-2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2541-2549 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

3. นายนพณัฎฐ์ หุตะเจริญ
 ตำแหน่ง  กรรมการกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorCertificationProgram(DCP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2554-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาค
   รักษาการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
  2550-2554 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและบริการลูกค้าภูมิภาค
   บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
  2547-2550 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการภูมิภาคที่4(ภาคใต้)
   บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
  2547 ผู้จัดการฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
   บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
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4. นายณัฐวัฒน์ ภาษยะวรรณ
 ตำแหน่ง  กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
   (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า)มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ประสบการณ์ทำงาน 2553-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานบริการสื่อสารไร้สายและ
   บริการเพื่อสังคมบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
  2553 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่
   บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
  2551-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ภาคขายและบริการนครหลวงที่4
   สายงานขายและบริการลูกค้านครหลวงบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์
 ตำแหน่ง  กรรมการกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
   UniversityofMiamiสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2552-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่(สายงานธุรกิจโทรศัพท์)
   บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)
  2551-2552 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่(สายงานธุรกิจสื่อสารไร้สาย)
   บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)
  2550 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่(สายงานธุรกิจซีดีเอ็มเอ)
   บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)

6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์
 ตำแหน่ง  กรรมการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมศาสตร์(Electrical-Communications)CornellUniver-

sityสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2552-ปัจจุบัน ผู้จัดการฝ่าย10ฝ่ายโครงข่ายระหว่างประเทศ
   บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)
  2551-2552 ผู้จัดการฝ่าย10ฝ่ายวิศวกรรมโครงข่าย
   บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)
  2550-2551 ผู้จัดการฝ่าย10ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม
   บริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)
  2549-2550 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย9ฝ่ายวางแผนและวิศวกรรม
   และรักษาการในตำแหน่งผู้จัดการส่วนวางแผนและวิศวกรรม
   เครือข่ายระหว่างประเทศบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)
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7.  ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย  
 ตำแหน่ง  กรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกสาขาQuantitativeBusinessAnalysis
   ArizonaStateUniversity,สหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorCertificationProgram(DCP)และ
   AuditCommitteeProgramรุ่นที่2(ACP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2551-ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2546-2550 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2542-2546 รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8.  นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์
 ตำแหน่ง  กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
   กรรมการตรวจสอบ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขารัฐประศาสนศาสตร์สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorCertificationProgram(DCP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2546-2547 รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)
  2545-2546 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสบริษัททศทคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)

9.  นายชวลิต อัตถศาสตร์
 ตำแหน่ง  กรรมการอิสระกรรมการตรวจสอบกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  เนติบัณฑิตอังกฤษGray’sInn,ประเทศอังกฤษเนติบัณฑิตไทย
   นิติศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยม)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2548-ปัจจุบัน ManagingPartner,บริษัทชวลิตแอนด์แอซโซซิเอทส์จำกัด
   ManagingPartner,บริษัทสำนักกฎหมายสยามซิตี้จำกัด
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10. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ
 ตำแหน่ง  กรรมการอิสระและประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
   กรรมการผู้จัดการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditation
   Program(DAP)จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาบจก.NationalITMX
  2548-2550 ที่ปรึกษาธนาคารกรุงศรีอยุธยาและบริษัทในเครือ
  2537-2547 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารUOB
  2532-2537 บริษัทสยามกลการจำกัด
  2518-2532 ธนาคารกสิกรไทย

11. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
 ตำแหน่ง  กรรมการอิสระกรรมการบริหารความเสี่ยง
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.02%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีวท.บ(เศรษฐศาสตร์)สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ศศ.ม.(เศรษฐศาสตร์)สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
   MarquetteUniversity,Milwaukee,Wisconsinสหรัฐอเมริกา
   วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า)สาขาวิชาเอกDataCommunication
   UniversityofWisconsin,Milwaukee,Wisconsinสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   และAuditCommitteeProgram(ACP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2545-ปัจจุบัน ChiefInformationOfficerบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ดจำกัด
  2546-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
   กลุ่มบริษัทACAPAdvisoryGroup

12. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
 ตำแหน่ง  กรรมการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.07%
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาComputerandInformationScience
   SyracuseUniversityสหรัฐอเมริกา
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorCertificationProgram(DCP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2538-2551 รองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาด
   บริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)
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13. ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล
 ตำแหน่ง  กรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหาร
   และกรรมการผู้จัดการ
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
  2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ
   บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
  2549-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซสจำกัด
  2545-2546 กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่นจำกัด
  2543-2544 กรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครเนติคจำกัด(มหาชน)
   กรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(ประเทศไทย)จำกัด

14. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
 ตำแหน่ง  กรรมการกรรมการบริหารความเสี่ยงกรรมการบริหาร
 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ0.16
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาComputerScience
   UniversityofMissouriColumbiaสหรัฐอเมริกา
   ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   CompanySecretaryProgram(CSP)และEffectiveMinutesTaking(EMT)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
  2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัด
  2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทเน็ตเบย์จำกัด
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รายละเอียดโดยย่อของผู้บริหาร

1. ดร.ไพโรจน์ ศุภมงคล
 ตำแหน่ง  กรรมการผู้จัดการ

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาเอกการจัดการดุษฎีบัณฑิตสาขาการจัดการธุรกิจ
   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2553-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
  2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจ
   บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
  2549-2553 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซสจำกัด
  2545-2546 กรรมการผู้อำนวยการบริษัทอินเตอร์เน็ทคอมมิวนิเคชั่นจำกัด
  2543-2544 กรรมการผู้จัดการบริษัทไมโครเนติคจำกัด(มหาชน)

   กรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง(ประเทศไทย)จำกัด

2. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
 ตำแหน่ง  รองกรรมการผู้จัดการ

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ0.16
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -
 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาComputerScience
   UniversityofMissouriColumbiaสหรัฐอเมริกา
   ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ประวัติการอบรม  หลักสูตรประกาศนียบัตรDirectorAccreditationProgram(DAP)
   CompanySecretaryProgram(CSP)และEffectiveMinutesTaking(EMT)
   จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
 ประสบการณ์ทำงาน 2542-ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)
  2551-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัด

  2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทเน็ตเบย์จำกัด 

3. นายบัญชา ศรีสมานุวัตร
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ประสบการณ์ทำงาน 2544-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายวิศวกรรม

   บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)

  2548-ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัด

  2541-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเครือข่ายบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด
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4. นายสุเวชช์ อองละออ
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ0.11

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   อบรมหลักสูตรChiefFinancialOfficerCertificationProgram

   จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

 ประสบการณ์ทำงาน 2544-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงิน

   บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)

  2548-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัด

  2547-ปัจจุบัน กรรมการบริษัทเน็ตเบย์จำกัด

  2541-2544 ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด

5. นางลินิฐฎา สุขสมสถาน
 ตำแหน่ง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาองค์กร

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ0.04

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

 คุณวุฒิการศึกษา  ปริญญาโทสาขาComputerScience

   CaliforniaStateUniversityสหรัฐอเมริกา

 ประสบการณ์ทำงาน 2550-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนาองค์กร
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ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท

 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย 

และบริษัทร่วมณวันที่31ธันวาคม2553

 1. ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์ C

 2. ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล D

 3. นายอรัญเพิ่มพิบูลย์ D

 4. ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย D

 5. นายสหัสตรีทิพยบุตร D

 6. นายนพณัฎฐ์หุตะเจริญ D

 7. นายณัฐวัฒน์ภาษยะวรรณ D

 8. นางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์ D

 9. นายอนิรุทธ์หิรัญรักษ์ D

10. นายชวลิตอัตถศาสตร์ D

11. นางสาวนฤมลวังศธรธนคุณ D

12. นางสาววิลาวรรณวนดุรวค์วรรณ D

13. ดร.ไพโรจน์ศุภมงคล D,P

14. นางมรกตกุลธรรมโยธิน D,M C D

15. นายบัญชาศรีสมานุวัตร M P,D

16. นายสุเวชช์อองละออ M D D

17. นางลินิฐฎาสุขสมสถาน M D

รายชื่อ
บมจ.	อินเทอร์เน็ตประเทศไทย บจก.	แมนดาลา

คอมมูนิเคชั่น

บริษัทย่อย

บจก.	เน็ตเบย์

บริษัทร่วม

หมายเหตุ	1	: C=ประธานกรรมการ P=กรรมการผู้จัดการ

    D=กรรมการ M=ผู้บริหาร
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 ในปี2553 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท รวม14 ท่าน ในวงเงินไม่เกิน5.50 ล้านบาท
แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุม ซึ่งในปี2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนสำหรับเป็นค่าเบี้ย
ประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดและค่าตอบแทนอื่นรวมทั้งสิ้น4.68ล้านบาท
 ในปี2553 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารรวม6 ท่าน เท่ากับ14.62 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือนและ 
ค่าตอบแทนอื่นๆ

 1.ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์

 2.ดร.ทวีศักดิ์กออนันตกูล

 3.นายนพณัฏฐ์หุตะเจริญ

 4.นายณัฐวัฒน์ภาษยะวรรณ

 5.นางสาวธันวดีวงศ์ธีรฤทธิ์

 

 6.นายอนิรุทธ์หิรัญรักษ์

 7.ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย

 8.นายอรัญเพิ่มพิบูลย์

 

 9.นายชวลิตอัตถศาสตร์

 

10.นางสาววิลาวรรณวนดุรงค์วรรณ

11.นางสาวนฤมลวังศธรธนคุณ

12.นายสหัสตรีทิพยบุตร

 

13.นางมรกตกุลธรรมโยธิน

 1.นายอาษาสัตยุตม์
 

 2.นายภัทรกรอักษรวรนารถ
 
 3.นายธีระเมธพกมณี

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/

รองประธานกรรมการบริหาร/ประธานกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการ

กรรมการ/กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการ/กรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการอิสระ

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ/กรรมการสรรหา

และกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง/

กรรมการบริหาร

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
(ลาออกเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2553)

กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ลาออกเมื่อวันที่1พฤษภาคม2553)

กรรมการ/กรรมการบริหาร/
กรรมการบริหารความเสี่ยง
(ลาออกเมื่อวันที่22ธันวาคม2553)
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รายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รา ยงา นการ ปฏิบัติ ตาม หลัก การ กำกับ ดูแล กิจการ ที่ ดี
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์และความโปร่งใสในข้อมูลที่สามารถ

เปิดเผยได้และยึดมั่นในคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มี

ประสทิธภิาพโดยที่ผา่นมาคณะกรรมการบรษิทัได้ยดึมัน่ในขอ้พงึปฏบิตัิสำหรบักรรมการบรษิทัจดทะเบยีนตามแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยภายใต้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี

 เพื่อให้มีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแนวทางการบริหารงานด้วยการกำกับดูแล

กิจการที่ดีกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ภารกิจและนโยบายของบริษัท เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตาม

หลักการดังกล่าวและติดตามกำกับดูแลปรับปรุงถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กรอันจะ

ส่งผลให้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรรวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

 ในปี2553บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังนี้

1. สิทธิ ของ ผู้ ถือ หุ้น
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิ และมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแล

กิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกันซึ่งได้แก่สิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาทันเหตุการณ์และในรูปแบบ

ที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

1.1 การ เปิด เผย ข้อมูล
 คณะกรรมการบรษิทัได้ตระหนกัถงึการเปดิเผยขอ้มลูและสารสนเทศที่สำคญัของบรษิทัอยา่งมีคณุภาพโดยเปน็ขอ้มลูที่ถกูตอ้งครบถว้น

เพียงพอเป็นปัจจุบันทันเวลาโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และที่สำคัญคือการเข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

 ในปี2553 บริษัทได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท

จดทะเบียนอย่างครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงานก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งรายงานผ่าน

ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ระบบELCID)ของตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะ

เวลาบัญชี(PeriodicReports)เช่นงบการเงินประจำปีงบการเงินรายไตรมาสรายงานประจำปีแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีเป็นต้น

รวมทั้งประเภทสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ต่างๆ(Non-PeriodicReports)เช่นกำหนดวันเวลาและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม(RecordDate) และวันรวบรวม

รายชื่อตามมาตรา225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นการจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ที่มีรับเงินปันผล(RecordDate)และวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา225ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯโดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นต้น

 ในรอบปีที่ผา่นมาบรษิทัได้ปฏบิตัิตามขอ้กำหนดในการเปดิเผยสารสนเทศอยา่งถกูตอ้งมาโดยตลอดและไม่เคยถกูลงโทษกรณีบรษิทั

ไม่นำส่งหรือนำส่งรายงานตามที่กฎหมายกำหนดล่าช้าแต่อย่างใด

 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำใดๆที่จะต้องไม่เป็นการจำกัดโอกาส

ของผู้ถอืหุน้ในการศกึษาสารสนเทศของบรษิทัยิง่ไปกวา่นัน้บรษิทัได้พยายามที่จะจดัให้มีชอ่งทางในการสือ่สารกบัผู้ถอืหุน้รวมถงึนกัลงทนุ

ผู้สนใจทั่วไปและสาธารณชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์(www.

inet.co.th) เผยแพร่ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และง่ายต่อ

การติดต่อสื่อสารกับทางบริษัท

1.2 การ จัด ประชุม ผู้ ถือ หุ้น
 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ1ครั้งภายในเวลาไม่เกิน4เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทและ

จดักระบวนการการประชมุผู้ถอืหุน้ที่สนบัสนนุให้ผู้ถอืหุน้ได้สทิธิเทา่เทยีมกนัทกุรายคณะกรรมการบรษิทัได้ให้ความสำคญัและเคารพสทิธิ

ของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของ

บริษัทมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทรวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารบริษัท

ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือAGMChecklistที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนและสำนักงานก.ล.ต.ซึ่งคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนิน

การด้วยความโปร่งใสชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย



รายงานประจำปี 255344

 ในปี2553บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น1ครั้งคือ“การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553”ในวันศุกร์ที่23เมษายน2553

เวลา9.00น.ณห้องประชุมINETHallชั้นไอทีอาคารไทยซัมมิททาวเวอร์เลขที่1768ถนนเพชรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานครซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ในการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวกโดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวย

ความสะดวกสำหรับการประชุมไว้อย่างครบครันได้แก่โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุมระบบคอมพิวเตอร์และBar-

codeที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและการนับคะแนนเสียงอย่างแม่นยำ

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

 บรษิทัเปดิให้มีการลงทะเบยีนเขา้รว่มการประชมุตัง้แต่เวลา7.00น.กอ่นเวลาเริม่ประชมุเปน็เวลา2ชัว่โมงและผู้ถอืหุน้ที่เดนิทางมา

ภายหลังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุมโดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553เมื่อเริ่ม

การประชุมปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน34รายและมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมจำนวน21ราย

รวมทั้งสิ้นจำนวน55รายนับจำนวนหุ้นได้125,098,315หุ้นจากจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่ายและเรียกชำระเต็มมูลค่าแล้วของบริษัท

จำนวน250,020,799หุ้นคิดเป็นร้อยละ50.04ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า25คนและมีจำนวน

หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทถือเป็นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อ19

สำหรับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั้น

ตอนที่พึงปฏิบัติและเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

 ในการประชมุคราวดงักลา่วมีกรรมการของบรษิทัประธานกรรมการชดุยอ่ยทกุคณะพรอ้มฝา่ยบรหิารของบรษิทัได้เขา้รว่มในการประชมุ

ครบทุกท่านผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ที่ประชุม

 1.2.1 ก่อน การ ประชุม
 บรษิทัได้เผยแพร่ขอ้มลูที่เกีย่วขอ้งสำหรบัการตดัสนิใจในที่ประชมุแก่ผู้ถอืหุน้เปน็การลว่งหนา้อยา่งเพยีงพอและทนัเวลากลา่วคอืหลงั

จากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553บริษัทได้แจ้งกำหนดวันเวลาสถานที่ประชุมและระเบียบวาระ

การประชมุพรอ้มขอ้มลูที่เกีย่วขอ้งและความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัในแตล่ะเรือ่งที่เสนอตอ่ที่ประชมุให้ผู้ถอืหุน้รบัทราบโดยผา่นชอ่ง

ทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ(ระบบELCID)ก่อนเวลา9.00น.ในวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ

 หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทรายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณา

เหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ

เลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถานที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า14วันก่อนการประชุมและได้โฆษณา

บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า3วันและก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า3วันเพื่อบอกกล่าวเรียก

ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า

 ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553และเอกสารประกอบทั้งชุดซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้ว

ข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า1เดือนก่อนวันประชุมฯนอกจากนี้บริษัทได้มอบให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)

จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งเอกสารนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่5

เมษายน2553ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย14

วันก่อนวันประชุม

 ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำปี2553บรษิทัได้นำแนวทางปฏบิตัิที่เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรพัยฯ์ที่สง่เสรมิให้บรษิทัจดทะเบยีน

เปดิโอกาสให้ผู้ถอืหุน้สว่นนอ้ยเสนอเรือ่งคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาบรรจุในระเบยีบวาระการประชมุรวมทัง้เสนอชือ่บคุคลที่มีคณุสมบตัิ

เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทโดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางระบบELCIDและบนเว็บไซต์ของ

บริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่างชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้น

พิจารณาระหว่างวันที่15มกราคม2553ถึงวันที่15กุมภาพันธ์2553ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

สำหรบัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำปี2553อยา่งไรก็ดีไม่ปรากฏชือ่ผู้ถอืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้และชือ่บคุคล

เพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใดนอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ใน

ระเบียบการประชุมและ/หรือเสนอแนะข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมเพื่อ

ที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป

 1.2.2 ระหว่าง การ ประชุม
 ในการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจำปี2553ประธานที่ประชมุได้แจง้องค์ประชมุแนะนำกรรมการฝา่ยบรหิารผู้สอบบญัชีที่เขา้รว่มใน

การประชมุตอ่จากนัน้ได้แจง้ให้ที่ประชมุทราบวธิีปฏบิตัิในการออกเสยีงลงคะแนนให้เปน็ไปตามขอ้พงึปฏบิตัิสำหรบัการจดัประชมุผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัจดทะเบยีนของตลาดหลกัทรพัยฯ์รวมถงึวธิีลงคะแนนเสยีงที่บรษิทัจดัให้มีบตัรลงคะแนนในทกุเรือ่งที่เสนอตอ่ที่ประชมุซึง่ผู้เขา้

ร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์และBarcodeในการช่วยนับคะแนนเสียง



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 45

 ในระหว่างการประชุมประธานที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปตามลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระการประชุมโดยเมื่อมีการ

ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามใน

แต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความ

สำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผล การออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทราบ

โดยแยกเป็น“เห็นด้วย”“ไม่เห็นด้วย”และ“งดออกเสียง”ทั้งนี้เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้นบริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนน

เสียงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงการพิจารณา

เลอืกตัง้กรรมการและการพจิารณาอนมุตัิกำหนดคา่ตอบแทนกรรมการได้มีการนำเสนอตอ่ที่ประชมุเพือ่พจิารณาลงมติแยกจากกนัและใน

การเลือกตั้งกรรมการกำหนดให้มีการลงมติเป็นรายคนซึ่งรวมระยะเวลาการประชุมแต่ละครั้งประมาณ2ชั่วโมงได้กำหนดการประชุม

เวลา9.00น.และเลิกประชุมประมาณ10.40น.

 1.2.3 หลัง การ ประชุม
 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553 โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง

“เห็น	ด้วย” “ไม่	เห็น	ด้วย” และ”งด	ออก	เสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด

หลักทรัพย์ฯ(ระบบELCID)ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นในวันทำการถัดจากวันประชุมก่อน9.00น.

 การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกสาระสำคัญของแต่ละเรื่อง

ที่เสนอต่อที่ประชุมสรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารข้อเสนอแนะและ

ขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิของที่ประชมุรวมทัง้มติที่ประชมุพรอ้มคะแนนเสยีงแตล่ะประเภทและสดัสว่นคะแนนเสยีงของแตล่ะเรือ่งไว้อยา่งชดัเจน

และครบถว้นโดยบรษิทัได้นำสง่รายงานการประชมุที่จดัทำแลว้เสรจ็ลงนามรบัรองโดยประธานที่ประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรพัยฯ์สำนกังาน

ก.ล.ต.และนายทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)เพื่อเป็นเอกสารตรวจสอบและอ้างอิงพร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน

กำหนด14วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

2. การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ ถือ หุ้น อย่าง เท่า เทียม กัน
 คณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิารได้ยดึถอืหลกัการปฏบิตัิตอ่ผู้ถอืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกนัทกุรายไม่วา่จะเปน็ผู้ถอืหุน้รายใหญ่

รายยอ่ยผู้ถอืหุน้ชาวไทยและผู้ถอืหุน้ชาวตา่งชาติตามที่ได้กำหนดนโยบายเกีย่วกบัการดำเนนิดแูลกจิการที่ดีอยา่งชดัเจนถงึสทิธิขัน้พืน้ฐาน

เท่าเทียมกันเนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนโดยให้ความสำคัญต่อ

สิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นซึ่งได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอทันเวลาทันเหตุการณ์และในรูปแบบที่เหมาะสม

ต่อการตัดสินใจสิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น

 เนื่องจากผู้ถือหุ้นในฐานะมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทจึงมีสิทธิได้รับการจ่ายเงินปันผลตาม

ผลประกอบการของบริษัทมาโดยตลอดและบริษัทได้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการประจำปี2552เมื่อวันที่14พฤษภาคม2553ใน

อัตราหุ้นละ0.05บาท

 ในการดำเนินการเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเท่าเทียมกันน้ัน นอกเหนือจากการ

ปฏิบัติตามข้อกำหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯบริษัทได้เพ่ิมช่องทางการเข้าถึง

ของข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทซ่ึงไดัจัดให้มีการนำเสนอข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ

 นอกจากนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2553เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองบริษัทได้

จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุ

รายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มี

เงื่อนไขรายละเอียดและขั้นตอนต่างๆได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม30วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้

ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้านับเป็น มาตรการหนึ่งในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่าง

เท่าเทียมกันของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผล

ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบซึ่งเป็นการเอาเปรียบผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความ

ลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดยกรรมการผู้บริหารพนักงานมาแล้วตั้งแต่ปี2544

3. บทบาท ของ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย
 บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทตั้งแต่สังคมผู้ถือหุ้นลูกค้า

คู่ค้า และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทและจรรยาบรรณ(CodeofConduct)ในปี2544เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร



รายงานประจำปี 255346

โดยครอบคลมุถงึเรือ่งตา่งๆอาทิเชน่นโยบายเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทันโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคลและจรรยาบรรณพนกังาน

นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกันนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในจรรยาบรรณของการจัดหานโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชี

และการเงนินโยบายเกีย่วกบัการสนบัสนนุกจิกรรมสาธารณะนโยบายเกีย่วกบัความลบัของบรษิทันโยบายเกีย่วกบัการซือ้ขายหลกัทรพัย์

เป็นต้นซึ่งกรรมการผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

3.1 การ ปฏิบัติ ต่อ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย กลุ่ม หลักๆ ของ บริษัท 
 ผู้	ถือ	หุ้น

 การปฏบิตัิตามหลกัการกำกบัดแูลกจิการที่ดีของบรษิทัให้ความสำคญักบัการปฏบิตัิตอ่ผู้ถอืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนัการให้ขอ้มลูขา่วสาร

ที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้นการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญรวมทั้งเพื่อรับทราบ

การดำเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆของบรษิทัตลอดจนเพือ่สามารถตดิตามการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิารการจดั

ให้มีมาตรการปอ้งกนัการใช้ขอ้มลูภายในเพือ่ประโยชน์สว่นตนของคณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิารเพือ่รกัษาผลประโยชน์ของผู้ถอืหุน้

และไม่กระทำการใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

 ในปี2553 ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับการไม่เคารพในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น หรือ การกระทำความผิดของกรรมการและ

ผู้บริหารเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน

 คู่	ค้า

 บรษิทัให้ความสำคญัในกระบวนการจดัซือ้จดัหาซึง่เปน็กระบวนการสำคญัเพือ่กำหนดคา่ใช้จา่ยและคณุภาพสนิคา้จงึตอ้งมีขัน้ตอน

การดำเนนิงานเพือ่ให้เกดิความโปรง่ใสตรวจสอบได้และกอ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุบรษิทัให้ความสำคญักบัคู่คา้อนัเปน็บคุคลที่ชว่ยเหลอื

และเปน็สว่นหนึง่ในการผลกัดนัใหก้ารดำเนนิธรุกจิของบรษิทัสำเรจ็ลลุว่งไปได้อยา่งมีประสทิธภิาพบรษิทัตอ้งปฏบิตัิตอ่คู่คา้อยา่งเสมอภาค

บนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน

 พนักงาน

 บรษิทัให้ความสำคญักบัการพฒันาบคุลากรเพือ่เสรมิสรา้งและพฒันาความรู้ความสามารถทกัษะทศันคติศกัยภาพของพนกังาน

ในทกุระดบัให้สามารถปฏบิตัิงานได้อยา่งมีประสทิธภิาพสอดคลอ้งกบัเปา้หมายของงานและผลสำเรจ็ของธรุกจิรวมทัง้การดา้นการพฒันา

ศักยภาพเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

 โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้นสูงสำหรับผู้บริหารและบริษัทสนับสนุนให้บุคลากรได้

รบัการฝกึอบรมอย่างตอ่เนือ่งทั้งภายในและภายนอกควบคู่ไปกบัการดำเนนิการด้านการจดัการความรู้(KnowledgeManagement)และ

มีหอ้งสมดุออนไลน์เพือ่เปดิโอกาสให้บคุลากรได้ศกึษาคน้ควา้หาความรู้ใหม่ๆ ที่เปน็ประโยชน์ตอ่การทำงานและการพฒันาตนเองอยา่งตอ่

เนือ่งพรอ้มทัง้ให้บคุลากรมีความพรอ้มในการรบัมอืกบัการแขง่ขนัทางธรุกจิและการเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ในอนาคตโดยในปีที่ผา่นมา

บริษัทได้ศึกษาและเริ่มนำระบบCompetencyเข้ามาใช้ในการพัฒนาบุคลากร

 นอกจากนี้ในการพัฒนาบุคลากรยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรโดยส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย

จิตใจอารมณ์เช่นการนั่งสมาธิการฝึกโยคะการฟังเทศน์ฟังธรรมและการออกกำลังกายประเภทแอโรบิคและฟิตเนสเป็นต้นรวมถึง

การจัดให้มีกิจกรรมต่างๆที่เชื่อมโยงกับCoreValueโดยมีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนิน

การเพือ่เสรมิสรา้งความสมัพนัธ์และการมีสว่นรว่มของทกุสว่นเชน่กจิกรรมประเพณีสงกรานต์กจิกรรมฟติเพือ่ดีการประชมุและสงัสรรค์

ประจำปีเป็นต้น

 ในปีที่ผ่านมาไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างพนักงานกับบริษัทฯและบริษัทได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

และสวัสดิการแรงงานประจำปี2553ซึ่งเป็นปีที่3ติดต่อกัน

 สังคม

 จากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ โดย

บริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเพื่อพัฒนาชุมชนที่ด้อยโอกาสและห่างไกลความเจริญรวมทั้งจะให้การสนับสนุน

กิจการที่เอื้อประโยชน์ต่อสาธารณชนของรัฐ

 ในปี2553บรษิทัได้จดักจิกรรมดา้นการศกึษาบรษิทัยดึมัน่สรา้งสรรค์และจรรโลงสงัคมไทยดว้ยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนไทย คือโครงการ“ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์(INETYoung

WebmasterCamp)”ที่บริษัทร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย(ThaiWebmasterAssociation)จัดทำกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่8เพื่อเป็น

เวทีในการสรา้งโอกาสให้กบัเยาวชนไทยทัว่ประเทศได้มีโอกาสเขา้ฝกึอบรมเชงิปฏบิตัิการอยา่งเตม็ที่โดยมีวทิยากรชือ่ดงัให้ความรู้ถา่ยทอด

ประสบการณ์เพือ่ให้เยาวชนได้แสดงความคดิเหน็อยา่งสรา้งสรรค์และเสรมิสรา้งประสบการณ์นอกหอ้งเรยีนเพือ่มูง่สู่การเปน็เวบ็มาสเตอร์

มืออาชีพที่ดีมีจริยธรรมจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศต่อไปได้ และในปัจจุบันมีนักศึกษาที่ผ่านการอบรมมาแล้วกว่า640 ราย โดยในปีนี้ได้ขยายโอกาส
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การเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในเขตภูมิภาคโดยสัญจรไปยังจังหวัดพิษณุโลก และได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และองค์กรที่มี

ความสนใจเข้าเยี่ยมชมINETDataCenterหรือศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของการเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตของ

ประเทศไทยและทั่วโลก

 สิ่ง	แวดล้อม

 บริษัทได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดภายในองค์กร จึงได้เข้าร่วมโครงสถานประกอบการสีขาวร่วมกับสำนักงานประกัน

สังคมเพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ

3.2 ช่อง ทางการ สื่อสาร กับ ผู้ มี ส่วน ได้ เสีย 
 ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรง ผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เลขานุการบริษัท

หน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้นอกจากนี้ผู้มีส่วน

ได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบเพื่อสั่งการให้

มีการตรวจสอบข้อมูลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทได้

 กล่าวโดยสรุปบริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ

นโยบายตา่งๆที่เกีย่วขอ้งกบัผู้มีสว่นได้เสยีที่ได้กำหนดไว้อยา่งเครง่ครดัและในรอบปีที่ผา่นมาบรษิทัไมม่ีขอ้พพิาทใดๆในเรือ่งที่เกีย่วกบั

ผู้มีส่วนได้เสีย

4. การ เปิด เผย ข้อมูล และ ความ โปร่งใส
4.1 คุณภาพ ของ ข้อมูล ที่ เปิด เผย
 คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบริษัทล้วนส่งผลกระทบ

ต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนสิทธิประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียและการซื้อขายหุ้นของบริษัททุกส่วนงานจึงได้

ตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักความถูก

ตอ้งความรวดเรว็ความโปรง่ใสและวธิีการให้ขอ้มลูเทา่เทยีมกนัทกุกลุม่ซึง่เปน็การแสดงความรบัผดิชอบตอ่หนา้ที่และแสดงความโปรง่ใส

ในการดำเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆที่เกดิขึน้โดยสารสนเทศที่เปดิเผยตอ้งเปน็ขอ้มลูที่ถกูตอ้งตรงกบัขอ้เทจ็จรงิชดัเจนไม่คลมุเครอืเป็น

ข้อมูลที่มีมติข้อสรุปอย่างชัดเจนและเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้และผ่านการรับรอง

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

4.2 ช่อง ทางการ เปิด เผย ข้อมูล
 คณะกรรมการบรษิทัและฝา่ยบรหิารได้ยดึถอืการปฏบิตัิตามขอ้กำหนดในการเปดิเผยสารสนเทศของบรษิทัจดทะเบยีนตามหลกัเกณฑ์

ของสำนกังานก.ล.ต.และตลาดหลกัทรพัยฯ์เปน็หลกัทัง้ขอ้กำหนดในการเปดิเผยสารสนเทศที่ตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชี(Peri-

odicReports)และการเปดิเผยสารสนเทศสำคญัตามเหตกุารณ์(Non-PeriodicReports)ชอ่งทางหลกัที่ใช้ในการเปดิเผยขอ้มลูของบรษิทั

ได้แก่การจัดส่งเอกสารให้แก่สำนักงานก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯผ่านระบบ

สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ELCID)ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

 นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่น

ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท(www.inet.co.th/invest) รวมทั้งแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)และรายงานประจำปี(แบบ56-2)

4.3 นัก ลงทุน สัมพันธ์ 
 บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (InvestorRelations) ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และรับผิดชอบ

การติดต่อสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนทั่วไปนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดำเนินงานงบการเงินสารสนเทศที่

บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์(MD&A) สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถ

ทำได้โดยทางโทรศัพท์022577000ทางโทรสารหมายเลข022577222เว็บไซต์ของบริษัทที่www.inet.co.th/investและทางจดหมาย

อิเล็กทรอนิกส์ที่ir@inet.co.th

5. ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ บริษัท
5.1 โครงสร้าง คณะ กรรมการ บริษัท
 บริษัทได้มีการกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางที่บังคับใช้และเสนอแนะโดยกฎหมายและ

หน่วยงานกำกับดูแลซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทจากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามระเบียบของบริษัทที่ได้กำหนดขึ้น



รายงานประจำปี 255348

 ในปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน14ท่านซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทกรรมการ

มีคุณสมบัติหลากหลายทางด้านความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน(วิศวกรรมเศรษฐศาสตร์บัญชีการบริหารธุรกิจกฎหมาย)มีความรู้

ความสามารถประสบการณ์ในการทำงานทักษะความเชี่ยวชาญคุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งการ

กำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหน่ง

คราวละ3ปีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดพ.ศ.2535

 ทั้งนี้ กรรมการบริษัททุกท่านไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและไม่มี

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

 ในรอบปีที่ผา่นมาบรษิทัมีกรรมการที่เปน็ผู้บรหิาร2ทา่นคอืกรรมการผู้จดัการและรองกรรมการผู้จดัการโดยประธานกรรมการเปน็

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบรหิารของบริษัทและแม้ว่าประธาน

กรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)แต่ประธานกรรมการ

ได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มี

โอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์

ในทุกเรื่องที่นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

 จำนวนกรรมการ(ที่ไม่รวมกรรมการอิสระ)ในคณะกรรมการเป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

ได้แก่กรรมการผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)(ซึ่งถือหุ้นร้อยละ17)จำนวน

2ท่านบริษัททีโอทีจำกัด(มหาชน)(ซึ่งถือหุ้นร้อยละ16)จำนวน2ท่านและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัด(มหาชน)(ซึ่งถือหุ้น

ร้อยละ16)จำนวน2ท่าน

 นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า5บริษัทซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯในการพิจารณาประสิทธิภาพและ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการ

ผูจ้ดัการซึง่เปน็ผู้ดำรงตำแหนง่ทางการบรหิารสงูสดุของบรษิทัสามารถปฏบิตัิหนา้ที่ได้อยา่งเตม็ที่และมีโอกาสได้แลกเปลีย่นประสบการณ์

สร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงานอื่นๆซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบกิจการของบริษัท

 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อคณะกรรมการบริษัทและ

คณะผู้บริหารบริษัทในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับ ความโปร่งใสและประโยชน์อย่างแท้จริงต่อ

บริษัทโดยเสนอผ่านการพิจารณากลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทสำหรับ

พิจารณาแต่งตั้งในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ไม่ได้ออกตามวาระ รวมทั้งกรณีการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

การ ถ่วง ดุล ของ กรรมการ ที่ ไม่ เป็น ผู้ บริหาร
 คณะกรรมการบริษัทจำนวน14ท่านประกอบด้วย

	 	 	 		สถานะ	 กรรมการ	ที่	เป็น	 กรรมการ	ที่	ไม่	เป็น	 กรรมการ	ตรวจ	สอบ

	 	 	 	 ผู้	บริหาร	 ผู้	บริหาร

 กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น - 6 -

 กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 2  3 3

 บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด5ท่านของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะซึ่งมีจำนวนเท่ากับ1ใน3ของจำนวนกรรมการ

ทั้งหมด14ท่านซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้นอกจากนี้กรรมการตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ

ไม่ได้เปน็ผู้บรหิารดงันัน้ผู้มีสว่นได้เสยีจงึมัน่ใจได้วา่กรรมการสามารถปฏบิตัิงานในฐานะตวัแทนของผู้ถอืหุน้ได้อยา่งเปน็อสิระซึง่จะทำให้

เกิดการถ่วงดุลย์และการสอบทานการบริหารงาน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท

ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ถอืหุน้ดว้ยความซือ่สตัย์สจุรติและความระมดัระวงัรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัโดยกรรมการบรษิทัมีวาระการ

ดำรงตำแหน่งที่แน่นอนซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน1ใน3

ออกจากตำแหน่งโดยให้กรรมการที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดนิยาม “กรรมการ	อิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระ ที่ประกาศโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้

 •ถือหุ้นไม่เกิน1%ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือบริษัทร่วมทั้งนี้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องได้แก่
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คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานรวมทั้งไม่เป็นลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาได้รับเงินเดือน

ประจำหรือเป็นผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยต้องไม่มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า2ปี

 •ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน และการบริหารงาน

ของบริษัทบริษัทในเครือบริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ

 •ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ได้รับ

การแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่

5.2 คณะ กรรมการ ชุด ย่อย
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ

แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและช่วยให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจำนวน5คณะ

ประกอบด้วย

 คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่29 ธันวาคม2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์

นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหารการจัดการและนโยบายในการประกอบธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการเงินและกลยุทธ์

ที่ได้กำหนดไว้โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการทั้งนี้ในปี2553มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารทั้งหมด9ครั้ง

 คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งขึ้นเมื่อวันที่14กันยายน2544เพื่อช่วยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทโดยอำนาจและหน้าที่

ของคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ไปตามรายละเอยีดในหวัขอ้คณะกรรมการทัง้นี้ในปี2553มีการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน

8ครั้ง

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคา่ตอบแทนแตง่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที่30เมษายน2549เพือ่คดัเลอืกบคุคลที่สมควรได้รบัการเสนอรายชือ่

เป็นกรรมการใหม่และเสนอแนวนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการทั้งนี้

ในปี2553มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน2ครั้ง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่25 มิถุนายน2550 เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้

ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการบรษิทัในการกำกบัดแูลเกีย่วกบัความเสีย่งตา่งๆที่มีผลกระทบตอ่บรษิทัทัง้ปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอก

ให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสม และยอมรับได้โดยอำนาจและหน้าที่ของคณะบริหารความเสี่ยงเป็นไปตาม รายละเอียดใน

หัวข้อคณะกรรมการทั้งนี้ในปี2553มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน4ครั้ง

 คณะกรรมการประเมนิผลการปฏบิตัิงานของกรรมการผู้จดัการแตง่ตัง้ขึน้เมือ่วนัที่21กนัยายน2552เพือ่ทำหนา้ที่กำหนดหลกัเกณฑ์

และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการพร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก6

เดือนและเสนอความเห็นต่อที่ประชุมคณะกรรมการทั้งนี้ในปี2553มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจำนวน7ครั้ง

5.3 บทบาท หน้าที่ และ ความ รับ ผิด ชอบ ของ คณะ กรรมการ บริษัท
 คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์การทำงานจากหลากหลายสาขาส่งผล

ให้การปฏิบัติงานของกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัทมุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จโดยเป็นผู้วางกลยุทธ์และ

นโยบายที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้วยความซื่อตรง มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วน

รว่มในการกำหนดวสิัยทัศน์ภารกิจกลยุทธ์เป้าหมายและแผนธรุกิจของบริษทัตลอดจนกำกบัดูแลตดิตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะผู้บริหารและคณะจัดการของบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและ

ถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความม่ันคงให้แก่ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 คณะกรรมการบริษัท ทุกคนตระหนักในหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นที่เป็นเจ้าของกิจการและเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ โดยการปฏิบัติหน้าที่และ

ความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น(FiduciaryDuty)ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ4ประการ

ได้แก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระวัดระวัง(DutyofCare)การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต(DutyofLoyalty)การปฏิบัติตาม

กฎหมายวัตถุประสงค์ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น(DutyofObedience)และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

(DutyofDisclosure)

การ แบ่ง แยก อำนาจ หน้าที่ 
 เพือ่ใหก้ารดำเนนิของบรษิทัเปน็ไปดว้ยดีได้มีการแบง่แยกหนา้ที่ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัอยา่งชดัเจนประธานกรรมการ

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ17 ของหุ้นทั้งหมดโดยประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ
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เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการ

บริษัทสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่างเป็นอิสระซึ่งจะทำให้เกิด

การ ถ่วง ดุล และ การ สอบ ทาน การ บริหาร งาน
 ประธานกรรมการเปน็ผูน้ำและเปน็ผู้ควบคมุการประชมุคณะกรรมการบรษิทัให้มีประสทิธภิาพและประสทิธผิลโดยการสนบัสนนุและ

ผลกัดนัให้กรรมการบรษิทัทกุคนมีสว่นรว่มในการประชมุเชน่การตัง้คำถามที่สำคญัตา่งๆหารอืชว่ยเหลอืแนะนำและสนบัสนนุการดำเนนิ

ธรุกจิของคณะจดัการผา่นทางกรรมการผู้จดัการอยา่งสมำ่เสมอแต่จะไม่เขา้ไปกา้วกา่ยในงานประจำที่คณะจดัการมหีนา้ที่เปน็ผูร้บัผดิชอบ

ดูแลและมีกรรมการผู้จัดการเป็นหัวหน้าของคณะจัดการคณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจ

เท่านั้น เป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทนบริษัทตามอำนาจที่มอบไว้ กรรมการผู้จัดการได้มอบอำนาจให้คณะจัดการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพตามอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนทั้งนี้จะเห็นว่าอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและคณะจัดการได้มี

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน

กรรมการ ผู้ จัดการ
 กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัททำหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสทิธผิลสงูสดุภายใต้กรอบนโยบายการบรหิารจดัการของบรษิทัทำหนา้ที่ควบคมุการดำเนนิงานภายในองคก์รทัง้หมดอาทิเชน่อำนาจ

ในการจัดจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง การปรับเลื่อนตำแหน่ง ปรับอัตราเงินค่าจ้าง และกำหนดบทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบวินัยของบริษัทออกคำสั่งและประกาศวิธีการในการบริหารงานโดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทมีอำนาจลงนามใน

การพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน10ล้านบาทและอำนาจในการพิจารณาอนุมัติในการบริหารด้านอื่นๆเพื่อ

ให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ต้องไม่ผิดกฎระเบียบและขัดกับนโยบายการบริหารจัดการของบริษัท

จรรยา บรรณ ทาง ธุรกิจ
 บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของกรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกคน

โดยบรษิทัมนีโยบายที่จะจดัทำแนวทางเกีย่วกบัจรยิธรรมทางธรุกจิหรอืจรรยาบรรณในการดำเนนิธรุกจิเพือ่ให้กรรมการบรษิทัผู้บรหิารบรษิทั

และพนกังานทกุคนได้ยดึถอืเปน็แนวทางในการปฏบิตัิหนา้ที่ตามภารกจิของบรษิทัดว้ยความซือ่สตัย์สจุรติและเทีย่งธรรมทัง้การปฏบิตัิตอ่

บรษิทัและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่สาธารณชนและสงัคมซึง่ได้ทำการเผยแพร่นโยบายการกำกบัดแูลกจิการไว้บนระบบสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์

ที่ใช้ภายในบริษัทกรรมการบริษัทผู้บริหารบริษัทและพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

ความ ขัด แย้ง ทาง ผล ประโยชน์
 คณะกรรมการบรษิทัได้กำหนดแนวทางสำหรบัการพจิารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ไว้อย่างชัดเจน เช่นขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกันกำหนดนโยบายและวิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและ

ผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้

รับทราบถึงรายการที่มีความเกี่ยวโยงกันโดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมอโดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการบริษัททุกครั้งรวมทั้งมีการปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก(Arm'sLengthBasis) โดย

รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียดมูลค่ารายการคู่สัญญาเหตุผล/ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดง

รายการข้อมูลประจำปี(แบบ56-1)

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัในวาระใดที่กรรมการมีสว่นได้เสยีประธานกรรมการจะขอความรว่มมอืให้กรรมการบรษิทัปฏบิตัิ

ตามนโยบายโดยขอให้กรรมการบริษัทผู้มีส่วนได้เสียแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบและงดออกเสียงหรือความเห็นใดๆในวาระนั้นๆ

 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท(ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535ภายใน3วันนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการ

รกัษาความลบัและ/หรอืขอ้มลูภายในของบรษิทัซึง่ถา้คณะกรรมการหรอืผู้บรหิารนำขอ้มลูภายในไปใช้เพือ่ประโยชน์สว่นตนจะตอ้งมีโทษ

ตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535

 อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารโดยเป็น

หนา้ที่ของคณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารในการจดัทำรายงานและจดัเกบ็หลกัฐานไว้ที่บรษิทัเพือ่ให้บรษิทัได้ทราบถงึการมีสว่นได้เสยีที่

อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทและไม่ก่อให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา89/14แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2551
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ระบบ การ ควบคุม ภายใน
 บรษิทัได้ให้ความสำคญัตอ่ระบบการควบคมุภายในทัง้ในระดบับรหิารและระดบัปฏบิตัิงานโดยมีฝา่ยตรวจสอบภายในทำหนา้ที่ในการ

ตรวจสอบเพือ่ให้มัน่ใจวา่การปฏบิตัิงานหลกัและกจิกรรมทางการเงนิที่สำคญัของบรษิทัได้ดำเนนิตามแนวทางที่กำหนดและมีประสทิธภิาพ

รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท(ComplianceControl) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน

ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วยโดยในปี2549ได้ริเริ่ม

จัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี(GoodCorporateGovernance)โดย

พัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรด้วยBalancedScorecard และบูรณาการกับระบบบริหารจัดการ

ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร(EnterpriseRiskManagement) เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและที่สำคัญ

ได้สร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น

การ ดูแล เรื่อง การ ใช้ ข้อมูล ภายใน
 บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท

 2.คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

 3.คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัทและ/

หรือเข้าทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับและหรือข้อมูลภายในของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือทาง

อ้อม

 ทั้งนี้บรษิทักำหนดให้คณะกรรมการบรษิทัและผู้บรหิารรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ตอ่สำนกังานกำกบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา59แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535และกำหนดให้การนำข้อมูลภายในไปใช้

เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ.2535

รายงาน ทางการ เงิน
 คณะกรรมการบรษิทัเปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของบรษิทัและสารสนเทศทางการเงนิที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการ

เงนิดงักลา่วจดัทำขึน้ตามมาตรฐานการบญัชีที่รองรบัทัว่ไปในประเทศไทยโดยเลอืกใช้นโยบายบญัชีที่เหมาะสมและถอืปฏบิตัิอยา่งสมำ่เสมอ

และใช้ดลุยพนิจิอยา่งระมดัระวงัและประมาณการที่ดีทีส่ดุในการจดัทำรวมทัง้มีการเปดิเผยขอ้มลูสำคญัอยา่งเพยีงพอในหมายเหตุประกอบ

งบการเงนิดำรงไว้ซึง่ระบบควบคมุภายในที่มีประสทิธผิลเพือ่ให้มัน่ใจวา่การบนัทกึขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้งครบถว้นและเพยีงพอที่

จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินและเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ

การ ควบคุม ภายใน
 ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที่1/2554เมือ่วนัที่25มกราคม2554โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบประชมุดว้ยคณะกรรมการ

ได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ ทั้ง5 ด้าน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นสอดคล้องกับ คณะกรรมการตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและสอดคล้องกับแบบประเมินของสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การ บริหาร ความ เสี่ยง
 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดให้เป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อช่วยในการติดตามประเมินผลและ

รายงานการบรหิารจดัการความเสีย่งอยา่งใกล้ชดิโดยมีประกาศแตง่ตัง้คณะทำงานรวมถงึหนา้ที่ความรบัผดิชอบเปน็ลายลกัษณ์อกัษรซึง่ได้

เปิดเผยบนเว็บไซต์ภายในของบริษัทเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตลอด

5.4 การ ประชุม คณะ กรรมการ บริษัท
 บรษิทัให้ความสำคญัเปน็อยา่งยิง่กบัความเปน็อสิระในการตดัสนิใจของคณะกรรมการบรษิทัเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้

โดยรวมกรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญโดยตระหนักเสมอว่า

เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการสังเกตการปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่าง

ใกล้ชิดบริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อย3เดือนครั้งโดยมีการกำหนดวาระการประชุมชัดเจน

ลว่งหนา้และมีวาระพจิารณาตดิตามผลการดำเนนิงานโดยได้จดัสง่หนงัสอืเชญิประชมุพรอ้มทัง้วาระการประชมุและเอกสารประกอบการ
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ประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า7วันก่อนการประชุมทุกครั้งเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้า

ร่วมประชุมการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ2ชั่วโมงโดยในปี2553ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น

8ครั้ง(โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการเรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี2553)

 กรรมการบรษิทัทกุทา่นถอืวา่เปน็หนา้ที่ตอ้งเขา้รว่มประชมุทกุครัง้ยกเวน้มีเหตุจำเปน็ที่ตอ้งลาประชมุและในการประชมุคณะกรรมการ

บรษิทัทกุครัง้ได้เชญิผู้บรหิารระดบัสงูของทกุสายงานเขา้รว่มประชมุรวมทัง้ได้เชญิผู้บรหิารบรษิทัในเรือ่งที่เกีย่วขอ้งเพือ่รว่มชีแ้จงขอ้มลูหรอื

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆโดยตรงเพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและเพื่อรับทราบการทำงาน

ของคณะกรรมการบริษัท

5.5 ค่า ตอบแทน กรรมการ บริษัท
 คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่างชัดเจน และโปร่งใส โดย

ค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่

ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณงานที่

เพิ่มขึ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

 ในปี2553บรษิทัได้จา่ยคา่ตอบแทนตา่งๆให้แก่กรรมการบรษิทัตามรายละเอยีดที่อยู่ในหวัขอ้คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร

บริษัท

5.6 การ พัฒนากร รม การ บริษัท และ ผู้ บริหาร บริษัท
 คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายการเตรียมความพรอ้มให้แก่กรรมการที่เขา้รบัตำแหนง่ใหม่โดยจดัให้มีการบรรยายสรปุให้แก่กรรมการ

ใหม่และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆของบริษัทได้แก่โครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทข้อบังคับระเบียบนโยบายที่สำคัญและจรรยา

บรรณทางธรุกจิรวมทัง้ขอ้มลูเกีย่วกบัขอ้พงึปฏบิตัิของกรรมการตามขอ้กำหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์และสำนกังานก.ล.ต.เพือ่ให้สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างครบถ้วนนอกจากนี้ยังได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเอง

และบริษัทย่อย

 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ ยังส่งเสริมในด้านทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจด

ทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้าร่วมการสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคม ส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย(IOD)และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้น

 นอกจากนี้บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัทและหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่จัด

โดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อเสริมสร้างให้มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุน

การทำงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกด้วย
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หมายเหตุ:		1	/		สำนักงาน	พัฒนา	วิทยาศาสตร์	และ	เทคโนโลยี	แห่ง	ชาติ	(“สวทช.”)	,บริษัท	 กสท	 โทรคมนาคม	 จำกัด	(มหาชน)	(“บมจ.	

กสท”)	และ	บริษัท	ที	โอ	ที	จำกัด	(มหาชน)	(“บมจ.	ที	โอ	ที”)	ถือ	หุ้น	ขอ	งบ	ริษัทฯ	เป็น	สัดส่วน	ร้อย	ละ	17	ร้อย	ละ	16	และ	

ร้อยละ	16	และ	มี	ผู้	บริหาร	เป็น	กรรมการ	ของ	บริษัท	จึง	ถือว่า	เป็น	กิจการ	ที่	เกี่ยวข้อง	กัน

รายการระหว่างกันที่เกี่ยวข้อง

1)	รายการที่บริษัทรับและให้บริการ

บุคคล/นิติบุคคลที่มี

ผลประโยชน์ร่วม

1.	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน1/

2.	บริษัท	เน็ตเบย์	จำกัด

ลักษณะ

ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	

บริษัทร่วม

ลักษณะของ

รายการระหว่างกัน

ค่าเช่าวงจรสื่อสาร

ระหว่างประเทศ

และในประเทศ

รายได้จากการให้

บริการอินเทอร์เน็ต

และสัญญาจ้าง

ดำเนินการ

รายได้จากการให้

บริการอินเทอร์เน็ต

นโยบาย

การกำหนดราคา

ราคาตลาด

ราคาตลาด

ราคาตลาด

มูลค่ารายการ

ระหว่างกัน

(พันบาท)

ปี 2553

82,194

5,908

1,315

2)		รายการที่เป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2553
 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน1/  (หน่วย	:	พันบาท)

	 -	ลูกหนี้การค้า	 	 8,404

	 -	รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ		 	 57,750

	 -	เจ้าหนี้การค้า	 	 	9,796

 บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด  (หน่วย	:	พันบาท)

	 -	ลูกหนี้การค้า	 	 50

3	)		ความ	จำเป็น	และ	ความ	สม	เหตุ	สม	ผล	ของ	รายการ	
	 	การทำ	รายการ	ระหวา่ง	กนั	ดงั	กลา่ว	เปน็	ไป	ตาม	ลกัษณะ	การ	ประกอบ	ธรุกจิ	ทัว่ไป	ใน	การ	ให	้บรกิาร	เชือ่ม	ตอ่อนิเทอรเ์นต็	แก	่ประชาชน	ซึง่บรษิทั	

ได้	คำนึง	ถึง	ความ	จำเป็น	และ	ความ	เหมาะ	สม	เพื่อ	ประโยชน์	สูงสุด	ของ	 บริษัท	และ	ผู้	ถือ	หุ้น	ของ	บริษัท	โดย	บริษัท	ได้	รับ	และ	จ่าย	ค่า	ตอบแทน	ใน	

ราคา	ตลาด	ที่	ยุติธรรม	ตาม	ที่	แสดง	ใน	ตารางข้าง	ต้น

4)	มาตรการ	หรือ	ขั้น	ตอน	การ	อนุมัติ	การ	ทำ	รายการ	ระหว่าง	กัน
	 ขั้น	ตอน	การ	อนุมัติ	การ	ทำ	รายการ	ระหว่าง	กัน	บริษัท	ได้	ปฏิบัติ	ตาม	กฎหมาย	ว่า	ด้วย	หลัก	ทรัพย์	และ	ตลาดหลักทรัพย์	และ	ข้อ	บังคับ 

	ประกาศ	คำ	สัง่	หรอื	ขอ้	กำหนด	ของ	ตลาดหลกัทรพัย	์แหง่	ประเทศไทย	โดย	ผู	้ที	่ม	ีสว่น	ไดเ้สยี	ใน	การ	ทำ	ราย	การ	ใดๆ	ไมม่	ีสทิธ	ิออก	เสยีง	อนมุตั	ิการ	

ทำ	ราย	กา	รนั้นๆ	ทั้งนี้	บริษัท	ได้	กำหนด	มาตรการ	ดัง	กล่าวใน	ข้อ	บังคับ	ของ	บริษัท
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5) นโยบาย หรือ แนว โน้ม การ ทำ รายการ ระหว่าง กัน ใน อนาคต
 ในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแล

และพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูก

ต้องและครบถ้วนนอกจากนี้บริษัทมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันในอนาคตโดยเลือกดำเนินการตามวิธีดัง

ต่อไปนี้

 • ดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติทั่วไป

 • อนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท(ตามความจำเป็น)

 • เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฎระเบียบของสำนักงานกลต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชี

6) มาตรฐาน การ คุ้มครอง ผู้ ลงทุน
 • บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัทโดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

 • บรษิทัจะเปดิเผยประเภทและมลูคา่ของรายการระหวา่งกนัพรอ้มทัง้เหตผุลในการเลอืกทำรายการดงักลา่วตอ่ที่ประชมุผู้ถอืหุน้ของ

บริษัทในรายงานประจำปี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัอนิเทอรเ์นต็ประเทศไทยจำกดั(มหาชน)ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่มีคณุสมบตัิตามขอ้กำหนด

และแนวทางปฏบิตัิที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยจำนวน3คนไดแ้ก่ศ.กติตคิณุดร.อจัฉราจนัทร์

ฉายประธานกรรมการตรวจสอบนายอรัญเพิ่มพิบูลย์และนายชวลิตอัถตศาสตร์กรรมการตรวจสอบ

 ในปี2553คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม8ครั้ง เป็นการร่วมประชุมกับผู้บริหารผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน

ตามความเหมาะสมเพื่อหารือและพิจารณาในเรื่องต่างๆสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

 สอบ	ทาน	งบ	การ	เงิน	ราย	ไตรมาส	 และ	งบ	การ	เงิน	ประจำ	ปี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงิน

ประจำปีร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในระหว่างปีความถูกต้อง

เชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่

รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนจะให้ความเห็นชอบงบการเงินดังกล่าว

 สอบ	ทาน	ให้	บริษัทฯ	 มี	ระบบ	การ	ควบคุม	ภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้

สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าบริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอโดยไม่พบปัญหา

หรอืขอ้บกพรอ่งที่เปน็สาระสำคญัมีการปรบัปรงุแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลงไปเพือ่ใหก้ารดำเนนิงานของบรษิทัฯบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 สอบ	ทาน	ระบบ	การ	บริหาร	ความ	เสี่ยงคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการดำเนินการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆตามแผนที่

วางไวจ้ากรายงานสรปุผลการตดิตามการบรหิารความเสีย่งจากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งในปี2553เพือ่ให้มัน่ใจวา่บรษิทัฯได้กำหนด

นโยบายและกรอบการบรหิารความเสีย่งรวมถงึระดบัความเสีย่งที่ยอมรบัได้อยา่งเหมาะสมและชดัเจนและได้ชีแ้จงให้ผู้บรหิารและพนกังาน

ได้ทราบอย่างทั่วถึงเพื่อนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ

 การ	สอบ	ทาน	รายการ	ระหว่าง	กัน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกลุ่มธุรกิจและรายการระหว่างกันของบริษัทฯ

กับบริษัทในเครือเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯได้ดำเนินการตามเงื่อนไขปกติและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ

 การ	พิจารณา	เสนอ	แต่ง	ตั้ง	ผู้	สอบ	บัญชี	ประจำ	ปี	2554คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี

และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบบริษัทสำนักงานเอินส์แอนด์ยังจำกัดเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด

(มหาชน)ประจำปี2554โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯเพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี2554ต่อไป

(ศ.กิตติคุณดร.อัจฉราจันทร์ฉาย)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

 คำอธิบายและบทวิเคราะห์ต่อไปนี้ควรอ่านประกอบกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของบริษัททั้งนี้สำหรับผลประกอบการปี2553นี้บริษัทได้นำงบการเงินของบริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยมา

จัดทำงบการเงินรวมเพื่อการรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทดังนั้นในคำอธิบายและการวิเคราะห์การอ้างอิงใดๆถึงผลการดำเนินงาน

และฐานะทางการเงิน ในแต่ละปีที่ระบุไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ในส่วนนี้ให้หมายความถึงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อย("บริษัท")ซึ่งสิ้นสุดณวันที่31ธันวาคมของปีนั้นๆสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้

ภาพ รวม
 ภายใต้การดำเนินงานในธุรกิจหลัก(CoreBusiness) ของบริษัท ที่เน้นนโยบายการให้บริการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพเพื่อ

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบกับการสร้างมูลค่าเพิ่มหรือ “Value-addedServices” ให้แก่ผู้

ลกูคา้ดว้ยการพฒันาโซลชูัน่ส์และแอพพลิเคชัน่ส์ตา่งๆที่ทนัสมยัอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่สรา้งโอกาสทางธรุกจิและเพิม่ศกัยภาพทางการแขง่ขนั

ให้แก่ลูกค้าของบริษัทโดยในปี2553นี้บรษิัทได้ปรบัปรงุประสิทธิภาพการบรกิารMetroLANภายในอาคารสำนกังานผ่านโครงขา่ยใยแกว้

นำแสงโดยเพิ่มความเร็วของRingNetworkเป็น10กิกกะบิตต่อวินาทีเพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตแอพพลิเคชั่นหรือการถ่ายโอน

ข้อมูลระหว่างองค์กรอย่างรวดเร็วครอบคลุมพื้นที่ให้บริการกว่า1ล้านตารางเมตรทั่วกรุงเทพมหานคร

 และจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่งผลบริษัทได้รับการรับรองระบบ

คุณภาพมาตรฐานระดับสากลISO9001:2008มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่9ด้านการให้บริการสำหรับลูกค้านิติบุคคล(CorporateServices)

ประเภทที่มีการเชื่อมต่อตลอดเวลาและบริการศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์(InternetDataCenter)รวมทั้งการนำระบบความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ(InformationSecurityManagementSystem:ISMS) มาใช้ภายในองค์กรครอบคลุมในส่วนของการให้บริการศูนย์ข้อมูล

คอมพิวเตอร์(InternetDataCenter:IDC)การให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร(CorporateNode)และการให้บริการกลุ่มลูกค้าMetroLAN

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริการของบริษัทมีคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างการเตรียมยื่นขอรับการรับรอง

มาตรฐานISO/IEC27001:2005

 นอกจากนี้ในปี2553บริษัทได้ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเป็นผู้จำหน่ายIsatPhoneProโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมประสิทธิภาพสูง

ที่ใช้ระบบImmasat เพื่อการสื่อสารที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกและเพื่อให้การติดต่อสื่อสารทำได้ตลอดเวลาทั้งในช่วงเวลาปกติและเวลา

ฉุกเฉิน

  กิจกรรมด้านบริการสังคม ในปี2553 จากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศนั้น บริษัทได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

น้ำท่วมโดยร่วมกับทางสวทช.บริจาคสิ่งของจำเป็นและทุนทรัพย์โดยกิจกรรมเหล่านี้ทางบริษัทได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

  กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทได้เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการสีขาวร่วมกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อสนับสนุนนโยบาย

ปลอดยาเสพติดในสถานประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ประจำปี2553 เป็น

เวลา3ปีต่อเนื่อง

ผล การ ดำเนิน งาน โดย รวม
 ปี2553บริษัทมีรายได้รวมจำนวน410ล้านบาทลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี2552ร้อยละ29โดยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ

จำนวน13ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น0.05บาทมีผลขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย(EBITDA)

จำนวน2ล้านบาทลดลงคิดเป็นร้อยละ104จากปี2552ทั้งนี้เกิดจากภาวการณ์แข่งขันอย่างสูงในธุรกิจอินเทอร์เน็ต

 ทั้งนี้ในปี2553บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท เน็ตเบย์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนการถือหุ้น40%) เป็นจำนวนทั้งสิ้น

13ล้านบาทเมื่อนับตั้งแต่เริ่มดำเนินงานในปลายปี2547จนถึงปัจจุบันบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทเน็ตเบย์จำกัดคิดเป็นร้อย

ละ223ของเงินลงทุนจำนวน20ล้านบาทโดยระหว่างปี2553บริษัทเน็ตเบย์จำกัดได้จ่ายเงินปันผลประจำปี2552ให้แก่ผู้ถือหุ้น

โดยเงินปันผลในส่วนของบริษัทคิดเป็นเงินจำนวน10 ล้านบาท ทั้งนี้เงินปันผลจำนวนดังกล่าวได้แสดงรวมไว้ในรายได้อื่นของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ

 ณสิน้ปี2553บรษิทัมีสภาพคลอ่งสงูคดิเปน็4.21เทา่อนัเกดิจากการจดัการที่มุง่เนน้การบรหิารตน้ทนุและคา่ใช้จา่ยให้มีประสทิธภิาพ

รวมถึงการมุ่งเน้นการเร่งรัดจัดเก็บเงินสดจากลูกหนี้การค้า ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน และรายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ 

โดยณวันที่31ธันวาคม2553บริษัทมีเงินสด,รายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน415ล้านบาทเพิ่มขึ้นจำนวน15

ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ4เมื่อเทียบกับปี2552
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ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ และ การ ขาย
 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการสำหรับปี2553จำนวน386ล้านบาทลดลงคิดเป็นร้อยละ31เมื่อเปรียบเทียบกับปี2552ทั้งนี้เกิด

จากภาวะการณ์แข่งขันอย่างสูงในตลาดอินเทอร์เน็ตดังที่กล่าวข้างต้น

 นอกจากนี้รายได้จากการขายในปี2553มีจำนวน18ล้านบาทเพิ่มขึ้น11ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี2552

 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของรายได้ในธุรกิจInternetAccessและBusinessSolutionsปี2553เท่ากับ44:56(ปี2552เท่ากับ44:56)

ต้นทุน การ ให้ บริการ และ ต้นทุน ขาย
 ในปี2553บริษัทมีต้นทุนการให้บริการและต้นทุนขายจำนวน292ล้านบาทลดลงคิดเป็นร้อยละ24เม่ือเปรียบเทียบกับ2552มีสาเหตุ

หลักเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนการให้บริการท้ังธุรกิจInternetAccessและBusinessSolutionsให้สัมพันธ์กับรายได้

ค่า ใช้ จ่าย ใน การ ขาย และ ค่า ใช้ จ่าย ใน การ บริหาร
 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับปี2553จำนวน132ล้านบาททั้งนี้บริษัทสามารถบริหารค่าใช้จ่าย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงทำให้ค่าใช้จ่ายลดลงคิดเป็นร้อยละ21เมื่อเปรียบเทียบกับปี2552

ส่วน แบ่ง กำไร จาก บริษัท ร่วม
 ปี2553บริษัทได้รับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทเน็ตเบย์จำกัดซ่ึงเป็นบริษัทร่วม(สัดส่วนการถือหุ้น40%)เป็นจำนวนท้ังส้ิน13ล้านบาท

 นอกจากน้ีบริษัทรับรู้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจำนวน10ล้านบาทโดยแสดงรวมไว้ในรายได้อ่ืน

ผล การ ดำเนิน งาน
 ปี2553บริษัทมีขาดทุนสุทธิจำนวน13ล้านบาทและมีขาดทุนสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ0.05บาทรวมถึงมีผลขาดทุนก่อนหักดอกเบี้ยภาษี

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย(EBITDA)จำนวน2ล้านบาท

เหตุการณ์ ที่ สำคัญ อื่น ๆ
 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่2/2554 เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์2554 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี2553 

กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ0.03บาทหรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ7.5ล้านบาทซึ่งคำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกและ 

ชำระแล้วทั้งหมดจำนวน250,020,799 หุ้น การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องรออนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี2554 ใน 

วันที่22เมษายน2554ต่อไป

ฐานะ การ เงิน
1. สินทรัพย์
 ส่วน ประกอบ ของ สินทรัพย์
 ณสิ้นปี2553บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน723ล้านบาทลดลงจำนวน62ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ8เมื่อเทียบกับปี2552

โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้แก่

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดรวมกบัเงนิลงทนุชัว่คราวของบรษิทัมีจำนวนทัง้สิน้415ลา้นบาทเพิม่ขึน้จำนวน15ลา้นบาทหรอื

คิดเป็นร้อยละ4เมื่อเทียบกับปี2552เกิดจากการดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บเงินจากลูกหนี้ทั้งในส่วนของลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้ตามสัญญา

เช่าการเงินและรายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ

 เงินลงทุนในบริษัทร่วมมีจำนวน34ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ8เมื่อเทียบกับปี2552เกิดจากการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนใน

บริษัทร่วมจำนวน13ล้านบาทและปรับลดเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงด้วยเงินปันผลที่ได้รับเป็นเงินสดจากบริษัทเน็ตเบย์จำกัดจำนวน

10ล้านบาท

 ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์- สุทธิ, สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ มีมูลค่าลดลงรวมจำนวน6ล้านบาท เกิดจากการตัดค่า

เสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน19ล้านบาทโดยในปี2553บริษัทมีการลงทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจำนวน 

13ล้านบาท

 คุณภาพ ของ สินทรัพย์
 ลูก หนี้
  ณวันที่31ธันวาคม2553บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจำนวน60ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ10เมื่อเทียบกับปี2552ลูกหนี้

การค้าส่วนใหญ่ร้อยละ63เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบกำหนดชำระ

  ในส่วนของรายได้จากการให้บริการท่ียังไม่เรียกเก็บลดลงร้อยละ59เป็นผลจากการท่ีบริษัทได้ดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บเงินตามสัญญา

จ้างดำเนินงานในส่วนท่ีส่งมอบงานเรียบร้อยแล้วทำให้บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราวเพ่ิมข้ึนร้อยละ4เม่ือเทียบกับปี2552



รายงานประจำปี 255358

	 	ทั้งนี้	บริษัท	มีน	โย	บาย	การ	ให้	เครดิต	แก่	ลูกค้า	แบ่ง	เป็น	2	ประเภท	ดังนี้

	 -	 ลูก	หนี้	ประเภท	ส่วน	บุคคล	และ	ลูก	หนี้	องค์กร	ส่วน	ที่	เป็น	เอกชน	มี	ระยะ	เวลา	ชำระ	หนี้	(Credit)	45	วัน

	 -	 ลูก	หนี้	องค์กร	ส่วน	ที่	เป็น	ราชการ	หรือ	รัฐวิสาหกิจ	มี	ระยะ	เวลา	ชำระ	หนี้	(Credit)	90	วัน

	 สำหรับ	ลูก	หนี้	การ	ค้า-สุทธิ	ดัง	กล่าว	คิด	เป็น	ร้อย	ละ	8	ของ	สินทรัพย์	รวม	โดย	มี	ระยะ	เวลา	เก็บ	หนี้	ของ	ลูก	หนี้	การ	ค้า	เฉลี่ย	51	วัน	ถือ	ได้	ว่า	

ด	ีกวา่	ป	ี2552	ที	่ม	ีระยะ	เวลา	เรยีก	เกบ็	เฉลีย่	57	วนั	และ	จาก	ตาราง	ขา้ง	ลา่ง	แสดง	ราย	ละเอยีด	การ	จำแนก	ตาม	อาย	ุหนี	้ที	่คา้ง	ชำระ	ของ	ลกู	หนี	้การ	

ค้า	ณ	วัน	ที่	31	ธันวาคม	2553	โดย	มูลค่า	ลูก	หนี้	ที่	ยัง	ไม่	ครบ	กำหนด	ชำระ	และ	ลูก	หนี้	ที่	ค้าง	ชำระ	เป็น	เวลา	ไม่	เกิน	3	เดือน	ตาม	นโยบาย	การ	

ให้	เครดิต	ของ	บริษัท	มี	จำนวน	เท่ากับ	52	ล้าน	บาท	ซึ่ง	คิด	เป็น	อัตราส่วน	สูง	ถึง	ร้อย	ละ	80	ของ	ลูก	หนี้	การ	ค้า	ทั้งหมด	ซึ่ง	สอดคล้อง	กับ	นโยบาย	

การ	ให้	เครดิต	ของ	บริษัท	และ	ไม่	ก่อ	ให้	เกิด	ปัญหา	ใน	การ	เรียก	เก็บ	หนี้	แต่	อย่าง	ใด	

ตาราง เปรียบ เทียบ ลูก หนี้ การ ค้า   

 ระยะ เวลา ค้าง ชำระ   31   ธันวาคม   2553  31   ธันวาคม   2552

        ล้าน บาท  %  ล้าน บาท  % 

		 ยอดท่ียังไม่ครบกำหนดชำระ	 40.80	 62.66	 39.12	 64.96

	 	 ไม่เกิน	3	เดือน	 11.58	 17.78	 9.37	 15.56

	 	 3	-	6	เดือน	 2.25	 3.45	 0.83	 1.39

	 	 6	-	12	เดือน	 0.97	 1.49	 1.92	 3.19

	 	 เกินกว่า	12	เดือน	 9.52	 14.62	 8.98	 14.90

  รวม ลูก หน้ี การ ค้า 	 65.12	 100.00	 60.22	 100.00	

		 หัก			ค่า	เผ่ือ	หน้ี	สงสัย	จะ	สูญ		 (5.48)	 (8.42)	 (5.81)	 (9.65)

  ลูก หน้ี การ ค้า   -   สุทธิ 	 59.64	 91.58	 54.41	 90.35

บริษัท	มีน	โย	บาย	การ	ตั้ง	สำรอง	ค่า	เผื่อ	หนี้	สงสัย	จะ	สูญ	ดังนี้

	•	 ลูก	หนี้	ประเภท	ส่วน	บุคคล	และ	ลูก	หนี้	องค์กร	ส่วน	ที่	เป็น	เอกชน

	 -	ลูก	หนี้	จัด	ชั้น	สงสัย	จะ	สูญ	(หนี้	ที่	ค้าง	ชำระ	181-360	วัน)	ให้	ตั้ง	สำรอง	ไม่	ต่ำ	กว่า	ร้อย	ละ	50	ของ	ยอด	หนี้	คง	ค้าง

	 -	ลูก	หนี้	จัด	ชั้น	สูญ	(หนี้	ที่	ค้าง	ชำระ	เกิน	กว่า	360	วัน)	ให้	ตั้ง	สำรอง	เต็ม	จำนวน

	•	 ลูก	หนี้	องค์กร	ส่วน	ที่	เป็น	ราชการ	หรือ	รัฐวิสาหกิจ	ให้	พิจารณา	และ	เสนอ	ขอ	อนุมัติ	เพื่อ	กัน	สำรอง	เฉพาะ	เป็น	รายๆ	ตาม	ที่	เห็น	สมควร

	 ทั้งนี้	 บริษัท	ได้	สำรอง	ตั้ง	ค่า	เผื่อ	หนี้	สงสัย	จะ	สูญ	สำหรับ	ลูก	หนี้	การ	ค้า	 ณ	 วัน	ที่	31	 ธันวาคม	2553	 ไว้	แล้ว	เป็น	จำนวน	5.48	 ล้าน	บาท 

ซึ่ง	เป็น	ไป	ตาม	นโยบาย	ทาง	บัญชี	ของ	การ	ตั้ง	ค่า	เผื่อ	หนี้	สงสัย	จะ	สูญ	ของ	บริษัท	และ	เชื่อ	ว่า	เพียง	พอแล้ว

2.	สภาพ	คล่อง
	 กระแส	เงินสด
	 ณ	สิน้	ป	ี2553	บรษิทั	ม	ีสภาพ	คลอ่ง	สงู	จำนวน	4.21	เทา่	อนั	เกดิ	จาก	บรหิาร	จดัการ	ที	่มุง่	เนน้	การ	บรหิาร	ตน้ทนุ	และ	คา่	ใช	้จา่ย	ให	้ม	ีประสทิธภิาพ	

รวม	ถึง	การ	มุ่ง	เน้น	การ	เร่งรัด	จัด	เก็บ	เงินสด	จาก	ลูก	หนี้	การ	ค้า,	 ลูก	หนี้	ตาม	สัญญา	เช่า	การ	เงิน	 และ	ราย	ได้	จาก	การ	ให้	บริการ	ที่	ยัง	ไม่	เรียก	เก็บ	

โดย	กระแส	เงินสด	ใน	กิจกรรม	ต่างๆ	ของ	บริษัท	ได้แก่

	 กระแส	เงินสด	จาก	กิจกรรม	ดำเนิน	งาน	บริษัท	มี	เงินสด	จาก	กิจกรรม	ดำเนิน	งาน	 จำนวน	30	 ล้าน	บาท	 เกิด	จาก	การ	รับ	ชำระ	เงินสด	จาก	 

ลกู	หนี	้ตาม	สญัญา	เชา่	การ	เงนิ	และ	ราย	ได	้จาก	การ	ให	้บรกิาร	ที	่ยงั	ไม	่เรยีก	เกบ็	รวม	จำนวน	85	ลา้น	บาท	และ	ม	ีการ	ชำระ	หนี	้สนิ	ดำเนนิ	งาน	จำนวน	

41	ล้าน	บาท	รวม	ทั้ง	มี	เงินสด	รับ	จาก	ราย	ได้	ดอกเบี้ย	จำนวน	6	ล้าน	บาท

	 กระแส	เงินสด	จาก	กิจกรรม	ลงทุน	ของ	บริษัท	มี	เงินสด	จ่าย	ไป	ใน	กิจกรรม	ลงทุน	 จำนวน	95	 ล้าน	บาท	 โดย	เกิด	จาก	เงินปันผล	รับ	จาก	 

บริษัท	ร่วม	ซึ่ง	ได้แก่	บริษัท	เน็ต	เบย์	จำกัด	จำนวน	10	ล้าน	บาท	มี	การ	ซื้อ	อุปกรณ์	และ	สินทรัพย์	ไม่มี	ตัว	ตน	รวม	จำนวน	13	ล้าน	บาท	ทั้งนี้	

หาก	ไม่	รวม	เงิน	ลงทุน	ใน	หลัก	ทรัพย์	เผื่อ	ขาย	และ	เงิน	ฝาก	ธนาคาร	และ	เงิน	ลงทุน	ชั่วคราว	 จำนวน	92	 ล้าน	บาท	 บริษัท	จะ	มี	เงินสด	จ่าย	ไป	ใน	

กิจกรรม	ลงทุน	จำนวน	3	ล้าน	บาท	



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 59

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลประจำปี2553จำนวน13ล้านบาท

 โดยสรุปณสิ้นปี2553บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวรวมจำนวน415ล้านบาทเพิ่มขึ้นสุทธิจำนวน15ล้านบาทหรือคิดเป็น

ร้อยละ4เมื่อเทียบกับปี2552

 นอกจากนี้บริษัทยังมีวงเงินเบิกเกินบัญชีที่ได้รับจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งรวมจำนวน14ล้านบาทเพื่อเป็นวงเงินสำรองในกรณี

ที่จำเป็นหรือฉุกเฉินซึ่งปัจจุบันไม่มีการเบิกใช้วงเงินดังกล่าว

 สรุปอัตราส่วนสภาพคล่องเป็นดังน้ี

     ปี2553 ปี2552

 อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)  4.21 3.67

 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)  3.89 3.43

 เงินสดและเงินลงทนุช่ัวคราว(ล้านบาท)  415 401

3. ราย จ่าย ลงทุน
 ในปี2553บริษัทมีการลงทุนซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพื่อใช้ในการดำเนินงานรวมจำนวน13ล้านบาท

4. แหล่ง ที่มา ของ เงิน ทุน
  ความ เหมาะ สม ของ โครงสร้าง เงิน ทุน
 ณสิ้นปี2553บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน333ล้านบาทเป็นทุนที่เรียกชำระแล้วจำนวน250ล้านบาทซึ่งณวันที่31ธันวาคม

2553บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับที่ต่ำคิดเป็น0.23เท่าโดยถือว่าเป็นอัตราส่วนที่ดีกว่าปี2552ซึ่งมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน0.29เท่า

  ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น
 ณสิ้นปี2553บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน586ล้านบาทประกอบด้วยทุนที่ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน250ล้าน

บาทส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน272ล้านบาทสำรองตามกฎหมายจำนวน25ล้านบาทและมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือ

จำนวน39ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ2.34บาท(มูลค่าที่ตราไว้1บาทต่อหุ้น)

  หนี้ สิน
 ณสิ้นปี2553บริษัทมีหนี้สินรวมจำนวน137ล้านบาทเกือบทั้งหมดเป็นหนี้สินหมุนเวียนคิดเป็นร้อยละ99.83ของหนี้สินรวมโดย

ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าและต้นทุนค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บเป็นหลักซึ่งลดลงร้อยละ10และ38ตามลำดับ



รายงานประจำปี 255360

	อัตราส่วน	ทางการ	เงิน	ที่	สำคัญ	

		 	 	 อัตราส่วน	ทางการ	เงิน		 	 ปี			2553	 	ปี			2552	 ปี			2551	

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratios)

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า)  4.21 3.67 3.00

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า)  3.89 3.43 2.79

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์	(Activity	Ratios)

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า(เท่า)  7.09 6.42 4.46

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย(วัน)  51 57 82

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร(เท่า)  6.23 7.44 6.27

อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์(เท่า)  0.54 0.71 0.71

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน	(Financial	Policy	Ratios)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)  0.23 0.29 0.38

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์(เท่า)  0.19 0.22 0.27

อัตราการจ่ายเงินปันผล(%)1/  N/A 102.38 N/A

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร	(Profitability	Ratios)

อัตรากำไรขั้นต้น(%)  27.75 32.46 16.43

อัตรากำไรสุทธิ(%)  (3.10) 2.12 (4.98)

อัตรากำไรจากการดำเนินงาน(%)  (8.26) 0.77 (8.69)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%)  (2.75) 1.91 (4.77)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%)  (2.12) 2.00 (4.68)

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)  2.34 2.44 2.44

กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้นสามัญ(บาท)2/  (0.05) 0.05 (0.12)

เงินปันผลต่อหุ้น(บาท)1/, 2/  0.03 0.05 0.05

หมายเหตุ			:	1/ - ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2554 พิจารณาจ่าย

เงินปันผลประจำปี2553ในอัตราหุ้นละ0.03บาทโดยจะมีการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวัน

ที่22เมษายน2554

  -ปี2552มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ0.05บาทจากกำไรสุทธิโดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่14พฤษภาคม

2553การคำนวนอัตราการจ่ายเงินปันผลใช้ผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมเป็นสัดส่วนในการคำนวน

  -ปี 2551 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ0.05 บาท จากกำไรสะสมโดยจ่ายให้กับผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 15

พฤษภาคม2552

 2/ คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ออกจำหน่ายและได้รับชำระแล้วระหว่างงวด

ค่า ตอบแทน ของ ผู้ สอบ บัญชี
1. ค่า ตอบแทน จาก การ สอบ บัญชี (audit fee) 
 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวนเงิน950,000บาท

 - ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวนเงิน84,000บาท

2. ค่า บริการ อื่น (non-audit fee)
 ไม่มี
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

 คณะกรรมการบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)("บริษัท")เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินและข้อมูลทางการเงินของ

บริษัทและบริษัทย่อยที่ปรากฏในรายงานประจำปีงบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได้แสดงข้อมูลอย่าง 

ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิผลการดำเนนิงานและใช้ดุลยพินจิอยา่งระมดัระวงัรวมทั้งควบคมุดูแลให้มีการปฏบิัติ

ตามระบบการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

อย่างโปร่งใส

 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลรายงานทางการเงินแสดง

ฐานะตามขอ้เทจ็จรงิและเปดิเผยอยา่งเพยีงพอเปน็ไปตามมาตรฐานการบญัชีที่เหมาะสมกบัการดำเนนิธรุกจิและจดัให้มีการควบคมุภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

 คณะกรรมการบรษิทัมีความเหน็วา่บรษิทัมีระบบการควบคมุภายในที่ดีสามารถสรา้งความเชือ่มัน่อยา่งมีเหตผุลตอ่ความเชือ่ถอืได้ของ

งบการเงินบริษัทและบริษัทย่อยณวันที่31ธันวาคม2553ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง

ทั่วไปและแสดงความเห็นว่างบการเงินแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องในสาระสำคัญแล้ว

(ดร.ไพโรจน์ศุภมงคล)

กรรมการผู้จัดการ

(ศ.ดร.ไพรัชธัชยพงษ์)

ประธานกรรมการ



รายงานประจำปี 255362

รายงานของผู้สอบบัญชีอิสระ
และงบการเงิน



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 63

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมณวันที่31ธันวาคม2553งบกำไรขาดทุนรวมงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและ

งบกระแสเงินสดรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยและได้ตรวจสอบงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)ด้วยเช่นกันซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความ

ถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการ

ตรวจสอบของข้าพเจ้างบการเงินรวมของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)และบริษัทย่อยและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สำหรับปีสิ้นสุดวันที่31ธันวาคม2552ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ตรวจสอบโดยผู้สอบ

บัญชีอื่นในสำนักงานเดียวกันกับข้าพเจ้าซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่26กุมภาพันธ์2553

 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้

ความเชือ่มัน่อยา่งมีเหตผุลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สาระสำคญัหรอืไม่การตรวจสอบรวมถงึการใช้วธิีการทดสอบ

หลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการ

ใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของ

การแสดงรายการที่นำเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินณวันที่31ธันวาคม2553ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนัของแตล่ะปีของบรษิทัอนิเทอรเ์นต็ประเทศไทยจำกดั(มหาชน)และบรษิทัยอ่ยและเฉพาะของบรษิทัอนิเทอรเ์นต็ประเทศไทย

จำกัด(มหาชน)โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

พิมพ์ใจมานิตขจรกิจ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน4521

บริษัทสำนักงานเอินส์ทแอนด์ยังจำกัด

กรุงเทพฯ

25กุมภาพันธ์พ.ศ.2554
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งบดุล
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6  145,788,301   227,172,876   143,929,145   226,926,986 

เงินลงทุนชั่วคราว     

   เงินลงทุนระยะสั้น 7  169,891,238   173,561,576   169,891,238   173,561,576 

   เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 7  99,562,658   -   99,562,658   - 

ลูกหนี้การค้า     

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8.2, 9 8,453,980   10,943,684   8,458,878   10,953,465 

   กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 9  51,189,213   43,463,933   51,050,541  43,463,933 

รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ 8.2, 10  57,750,345   141,620,167   57,750,345   141,620,167 

ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 11  -   -   -   - 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดรับชำระ  

   ภายในหนึ่งปี 12  -   -   -   - 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 13  2,831,091   910,907   2,831,091   910,907 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น   40,466,515   41,715,613   39,952,037   41,380,713 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   575,933,341   639,388,756   573,425,933   638,817,747 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วน     

   ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งปี 12  1,296,000   2,412,000   1,296,000   2,412,000 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 14  -   -   4,999,960   4,999,960 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 15  33,990,266   31,520,523   19,999,900   19,999,900 

ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ - สุทธิ 16  48,278,687   52,997,488   46,826,405   50,914,219 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 17  14,422,381   15,978,918   14,397,037   15,972,199 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 18  33,379,695   25,338,135   33,379,695   25,338,135 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   15,574,728   17,685,870   15,574,728   17,685,870 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   146,941,757   145,932,934   136,473,725   137,322,283 

รวมสินทรัพย์   722,875,098   785,321,690   709,899,658   776,140,030 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายนพณัฎฐ์ หุตะเจริญ

(กรรมการ)

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์

(กรรมการ)
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งบดุล (ต่อ)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน     

เจ้าหนี้การค้า      

   กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 8.2  9,796,185   6,377,039   10,020,999   7,652,290 

   กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน   77,885,721   91,028,747   77,724,065   90,165,960 

ต้นทุนค่าบริการที่ยังไม่เรียกเก็บ   20,318,539   33,027,877   20,318,539   33,027,877 

เจ้าหนี้อื่น    6,319,544   16,976,220   6,305,618   16,952,576 

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า   6,898,382   8,214,327   6,898,383   8,214,327 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   2,696,331   8,851,253   2,515,591   8,786,401 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น   13,017,966   9,586,525   12,818,127   9,480,901 

รวมหนี้สินหมุนเวียน   136,932,668   174,061,988   136,601,322   174,280,332 

หนี้สินไม่หมุนเวียน     

หนี้สินอื่น    231,993   306,870   231,993   306,870 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   231,993   306,870  231,993   306,870 

รวมหนี้สิน    137,164,661   174,368,858   136,833,315   174,587,202 

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรือนหุ้น      

   ทุนจดทะเบียน     

      หุ้นสามัญ 333,333,333 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท   333,333,333   333,333,333   333,333,333   333,333,333 

   ทุนที่ออกและชำระแล้ว     

      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 

ผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง     

   ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 7  (33,696)  -   (33,696)  - 

กำไรสะสม      

   จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย 19  24,688,965   24,688,965   24,688,965   24,688,965 

   ยังไม่ได้จัดสรร   38,900,321   64,109,026   26,256,319   54,709,108 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   585,710,345   610,952,746   573,066,343   601,552,828 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   92   86   -   - 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น    585,710,437   610,952,832   573,066,343   601,552,828 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น   722,875,098  785,321,690   709,899,658   776,140,030
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งบกำไรขาดทุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

รายได้จากการให้บริการ 8.1  385,677,011   561,265,767   385,115,411   561,035,059 

รายได้จากการขาย   18,410,496   7,786,168   18,410,496   7,786,168 

ต้นทุนในการให้บริการ 8.1  (277,296,414)  (378,790,219)  (278,458,023)  (380,926,362)

ต้นทุนขาย    (14,660,943)  (5,553,510)  (14,762,950)  (5,678,427)

กำไรขั้นต้น    112,130,150   184,708,206   110,304,934   182,216,438 

รายได้อื่น    6,016,746   6,077,738   16,428,629   22,198,972 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน   118,146,896   190,785,944   126,733,563   204,415,410 

ค่าใช้จ่ายในการขาย   (61,831,516)  (92,315,570) (59,244,044)  (90,152,564)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (70,367,148)  (75,533,867)  (72,175,684)  (75,380,837)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 8.1  (19,307,600)  (18,533,800)  (19,307,600)  (18,533,800)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม   (33,359,368)  4,402,707   (23,993,765)  20,348,209 

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 15.2  12,609,693   11,121,330   -   - 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 และภาษีเงินได้นิติบุคคล   (20,749,675)  15,524,037   (23,993,765)  20,348,209 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (224)  (41)  (224)  (41)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (20,749,899)  15,523,996   (23,993,989)  20,348,168 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 21  8,041,560   (3,313,803)  8,041,560   (3,313,803)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   (12,708,339)  12,210,193   (15,952,429)  17,034,365 

        

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ     

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่   (12,708,345) 12,210,192   (15,952,429)  17,034,365 

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   6   1   -   - 

     (12,708,339)  12,210,193   (15,952,429)  17,034,365 

กำไรต่อหุ้น  22    

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน     

   กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  (0.05)  0.05   (0.06)  0.07 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 งบการเงินรวม

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

     ส่วนต่ำกว่าทุน    ส่วยที่เป็นของ

   ทุนที่ออก ส่วนเกิน จากการเปลี่ยนแปลง สำรอง  รวมส่วนของ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

  หมายเหตุ และชำระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ของบริษัทย่อย รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551  250,020,799  272,133,956  -   23,837,247   65,250,912   611,242,914 115   611,243,029 

กำไรสุทธิ     -   -   -   -   12,210,192   12,210,192   1   12,210,193 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี   -   -   -   -   12,210,192   12,210,192   1   12,210,193 

เงินปันผลจ่าย  24  -   -   -   -   (12,500,360)  (12,500,360)  -   (12,500,360)

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร          

   เป็นสำรองตามกฎหมาย 19 -   -   -   851,718   (851,718)  -   -   - 

ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของ          

   บริษัทย่อยลดลง   -   -   -   -   -   -   (30)  (30)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   250,020,799   272,133,956   -   24,688,965   64,109,026   610,952,746   86   610,952,832

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552   250,020,799   272,133,956   -   24,688,965   64,109,026  610,952,746   86   610,952,832

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น          

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย      

   ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วน          

 ของผู้ถือหุ้น 7  -   -   (33,696)  -   -   (33,696)  -   (33,696)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น   -   -   (33,696)  -   -   (33,696)  -   (33,696)

ขาดทุนสุทธิ    -   -   -   -   (12,708,345)  (12,708,345)  6   (12,708,339)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี   -   -   (33,696)  -   (12,708,345)  (12,742,041)  6   (12,742,035)

เงินปันผลจ่าย 24   -   -   -   -   (12,500,360)  (12,500,360)  -   (12,500,360)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553   250,020,799   272,133,956   (33,696)  24,688,965   38,900,321   585,710,345   92   585,710,437 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

(หน่วย: บาท)

(หน่วย: บาท)

กำไรสะสม

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

     ส่วนต่ำกว่าทุนจาการ

   ทุนที่ออก ส่วนเกิน เปลี่ยนแปลง สำรอง กำไรสะสม

  หมายเหตุ และชำระแล้ว มูลค่าหุ้น มูลค่าเงินลงทุน ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร รวม 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551   250,020,799   272,133,956   -   23,837,247   51,026,821   597,018,823 

กำไรสุทธิ      -   -   -   -   17,034,365   17,034,365 

รวมรายได้ทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี    -   -   -   -   17,034,365   17,034,365 

เงินปันผลจ่าย 24    -   -   -   -   (12,500,360)  (12,500,360)

โอนกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร             

   เป็นสำรองตามกฎหมาย 19   -    -    -    851,718    (851,718)   - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552    250,020,799    272,133,956    -    24,688,965    54,709,108    601,552,828 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552    250,020,799    272,133,956    -    24,688,965    54,709,108    601,552,828 

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น             

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย             

   ผลขาดทุนที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น 7   -    -    (33,696)   -    -    (33,696)

รวมค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในส่วนของผู้ถือหุ้น    -    -    (33,696)   -    -    (33,696)

ขาดทุนสุทธิ     -    -    -    -    (15,952,429)   (15,952,429)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นที่รับรู้สำหรับปี    -    -    (33,696)   -    (15,952,429)   (15,986,125)

เงินปันผลจ่าย 24    -    -    -    -    (12,500,360)   (12,500,360)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553    250,020,799    272,133,956    (33,696)   24,688,965    26,256,319    573,066,343 



รายงานประจำปี 255368

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกระแสเงินสด

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน     

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี  (20,749,899) 15,523,996  (23,993,989) 20,348,168 

รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี     

 เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน     

 ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนบริษัทร่วม 15.2 (12,609,693) (11,121,330) -  - 

 รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 15.2 -  -  (10,139,950) (16,123,256)

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 16, 17 19,058,958  23,604,631  18,400,971  23,045,757 

 ตัดจำหน่ายค่าเบี้ยประกัน  1,110,359  2,168,112  1,110,359  2,168,112 

 หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 9 (95,771) 24,868,884  (95,771) 24,868,884 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 13 -  764,881  -  764,881 

 (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์  (53,033) 954,476  (53,033) 942,435 

 ตัดจำหน่ายดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีเป็นรายได้ 12 -  (53,168) -  (53,168)

 รายได้ดอกเบี้ย  (4,853,221) (5,204,779) (4,851,765) (5,202,762)

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง   

 ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน  (18,192,300) 51,505,703  (19,623,178) 50,759,051 

สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง   

 ลูกหนี้การค้า  (5,139,805) 56,291,141  (4,996,250) 56,286,178 

 รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ  83,869,822  128,648,430  83,869,822  128,648,430 

 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 12 1,116,000  3,652,471  1,116,000  3,652,471 

 สินค้าคงเหลือ  (1,920,184) 4,583,610  (1,920,184) 4,583,610 

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  (333,755) 2,746,369  (370,869) 2,773,391 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  2,111,142  339,523  2,111,142  339,523 

หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)  

 เจ้าหนี้การค้า  (9,723,880) (27,140,866) (10,073,186) (26,884,403)

 เจ้าหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บ  (12,709,338) (32,135,616) (12,709,338) (32,135,616)

 เจ้าหนี้อื่น   (10,656,676) 5,733,743  (10,646,958) 5,716,576 

 รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า  (1,315,945) (3,349,776) (1,315,944) (3,349,776)

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย  (6,154,922) 4,314,459  (6,270,811) 4,302,607 

 หนี้สินหมุนเวียนอื่น  3,431,441  (2,689,415) 3,337,226  (2,777,064)

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (74,877) -  (74,877) - 

เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน  24,306,723  192,499,776  22,432,595  191,914,978 

เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย  5,526,327  4,882,846  5,524,871  4,880,830 

รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้นิติบุคคล  (200,612) (4,089,003) 16,081  (3,960,123)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน  29,632,438  193,293,619  27,973,547  192,835,685 

 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 (หน่วย: บาท)

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

    หมายเหตุ 2553 2552 2553 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน     

เงินลงทุนระยะสั้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง 7  (16,601)  30,841,300   (16,601)  30,841,300 

เงินฝากธนาคารและเงินลงทุนชั่วคราวที่ติด     

   ภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 6, 7  7,407,519   (516,464)  7,407,519   (516,464)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น 7  (99,596,354)  -   (99,596,354)  - 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย   -   -   -   (30)

ซื้อหุ้นของบริษัทย่อยคืนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย   -   (30)  -   - 

เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม   -   (15,999,960)  -   (15,999,960)

เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม 15.2  10,139,950   16,123,256   10,139,950   16,123,256 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์ 16  (11,171,686)  (31,951,640)  (11,147,786)  (31,388,363)

เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 17  (1,688,963)  (1,146,758)  (1,667,238)  (1,146,758)

เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์   130,062   131,775   130,062   131,775 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน   (94,796,073)  (2,518,521)  (94,750,448)  (1,955,244)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน     

เงินปันผลจ่าย 24  (12,500,360)  (12,500,360)  (12,500,360)  (12,500,360)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน   (12,500,360)  (12,500,360)  (12,500,360)  (12,500,360)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)   (77,663,995)  178,274,738   (79,277,261)  178,380,081 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี   223,452,296   45,177,558   223,206,406   44,826,325 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 6  145,788,301   223,452,296   143,929,145   223,206,406 

รายการที่มิใช่เงินสดที่มีสาระสำคัญ     

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลงจากการโอนไปเป็นลูกหนี้อื่น   -   25,000,000   -   25,000,000 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

1. ข้อมูล ทั่วไป
  บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็น บริษัท มหาชน ซึ่ง จัด ตั้ง และ มี ภูมิลำเนา อยู่ ใน ประเทศไทย 

บริษัทฯ จด ทะเบียน ใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่ง ประเทศไทย เมื่อ วัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และ ประกอบ กิจการ ใน การ ให้ บริการ ด้าน 

โทรคมนาคม ซึ่ง รวม ทั้ง การ ให้ บริการ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต ที่ อยู่ ตาม ที่ จด ทะเบียน ขอ งบ ริษัทฯ อยู่ ที่ เลข ที่ 1768 อาคาร ไทย ซัมมิท 

ทาวเวอร์ ชั้น 10 - 12 และ ชั้น ไอที ถนน เพชรบุรี ตัด ใหม่ แขวง บางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  

2. เกณฑ์ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน
2.1  งบ การ เงิน นี้ จัด ทำ ขึ้น ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ กำหนด ใน พระ ราช บัญญัติ วิชาชีพ บัญชี พ.ศ. 2547 ยกเว้น มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 12 เรื่อง 

ภาษี เงินได้ ซึ่ง ประกาศ ใน ราช กิจ จา นุเบกษา เมื่อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2553 และ บริษัทฯ ถือ ปฏิบัติ ก่อน วัน ที่ มี ผล บังคับ ใช้

  การ แสดง รายการ ใน งบ การ เงิน เป็น ไป ตาม ข้อ กำหนด ใน ประกาศ กรม พัฒนา ธุรกิจ การ ค้า ลง วัน ที่ 30 มกราคม 2552 ออก ตาม ความ ใน พระ ราช 

บัญญัติ การ บัญชี พ.ศ. 2543

  งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา ไทย เป็น งบ การ เงิน ฉบับ ที่ บริษัทฯ ใช้ เป็น ทางการ ตาม กฎหมาย งบ การ เงิน ฉบับ ภาษา อังกฤษ แปล มา จาก งบ การ เงิน ฉบับ 

ภาษา ไทย นี้

  งบ การ เงิน นี้ ได้ จัด ทำ ขึ้น โดย ใช้ เกณฑ์ ราคา ทุน เดิม เว้น แต่ จะ ได้ เปิด เผย เป็น อย่าง อื่น ใน นโยบาย กา รบัญ ชีี

2.2 เกณฑ์ ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน รวม
 (ก) งบ การ เงนิ รวม นี ้ได ้จดั ทำ ขึน้ โดย รวม งบ การ เงนิ ของ บรษิทั อนิเทอรเ์นต็ ประเทศไทย จำกดั (มหาชน) (ซึง่ ตอ่ ไป นี ้เรยีก วา่ “บรษิทัฯ”) 

และ บริษัท ย่อย (ซึ่ง ต่อ ไป นี้ เรียก ว่า “บริษัท ย่อย”) ดัง ต่อ ไป นี้ี้

      ร้อยละของ

      อัตราร้อยละของ รายได้ที่รวมอยู่ใน

     สินทรัพย์ที่รวมอยู่ใน รายได้รวม

    อัตราร้อยละของ สินทรัพย์รวม สำหรับปีสิ้นสุด

   จัดตั้งขึ้นใน การถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม

 ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศไทย 2553  2552  2553  2552  2553  2552

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด  การให้บริการ   99.99  99.99  0.59  0.50  2.27  0.85

  กิจการโทรคมนาคม

  และให้บริการ

  ที่เกี่ยวข้อง

 (ข) บรษิทัฯ นำ งบ การ เงนิ ของ บรษิทั ยอ่ย มา รวม ใน การ จดั ทำ งบ การ เงนิ รวม ตัง้แต ่วนั ที ่ได ้มา (วนั ที ่บรษิทัฯ ม ีอำนาจ ใน การ ควบคมุ บรษิทั 

ย่อย) จนถึง วัน ที่ บริษัทฯ สิ้น สุด การ ควบคุม บริษัท ย่อย นั้น

 (ค) งบ การ เงิน ของ บริษัท ย่อย ได้ จัด ทำ ขึ้น โดย ใช้ นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ เช่น เดียวกัน กับ ขอ งบ ริษัทฯ

 (ง) ยอด คง ค้าง ระ หว่า งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย รายการ ค้า ระหว่าง กัน ที่ มี สาระ สำคัญ ได้ ถูก ตัด ออก จาก งบ การ เงิน รวม นี้ แล้ว 

 (จ) ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ส่วน น้อย คือ จำนวน กำไร หรือ ขาดทุน และ สินทรัพย์ สุทธิ ของ บริษัท ย่อย ส่วน ที่ ไม่ ได้ เป็น ขอ งบ ริษัทฯ และ แสดง 

เป็น รายการ แยก ต่าง หาก ใน งบ กำไร ขาดทุน รวม และ ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น ใน งบดุล รวม

2.3 บริษัทฯ ได้ จัด ทำ งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ เพื่อ ประโยชน์ ต่อ สาธารณะ โดย แสดง เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม ตาม วิธี ราคา ทุน

3 .   การ ประกาศ ใช้ มาตรฐาน การ บัญชี ใหม่ 
  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามรายละเอียดข้างล่าง น้ี 

 (ก) มาตรฐาน การ บัญชี ที่ มี ผล บังคับ ใช้ สำหรับ รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2554 (เว้น แต่ แม่บท การ บัญชี ซึ่ง 

มี ผล บังคับ ใช้ ทันที)

  แม่บท การ บัญชี (ปรับปรุง 2552)

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 1 (ปรับปรุง 2552) การนำ เสนอ งบ การ เงิน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้า คง เหลือ

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบ กระแส เงินสด

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบาย การ บัญชี การ เปลี่ยนแปลง ประมาณ การ ทาง บัญชี และ 

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2552

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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ข้อ ผิด พลาด

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ ภาย หลัง รอบ ระยะ เวลา รายงาน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญา ก่อสร้าง

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญา เช่า

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 18 (ปรับปรุง 2552) ราย ได้

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 19  ผล ประโยชน์ ของ พนักงาน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุน การ กู้ ยืม

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 24 (ปรับปรุง 2552) การ เปิด เผย ข้อมูล เกี่ยว กับ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 26  การ บัญชี และ การ รายงาน โครงการ ผล ประโยชน์ เมื่อ ออก จาก งาน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 29  การ รายงาน ทางการ เงิน ใน สภาพ เศรษฐกิจ ที่เงินเฟ้อ รุนแรง

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วน ได้ เสีย ใน การ ร่วม ค้า

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 33 (ปรับปรุง 2552) กำไร ต่อ หุ้น

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบ การ เงิน ระหว่าง กาล

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 36 (ปรับปรุง 2552) การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณ การ หน้ี สิน หน้ี สิน ท่ี อาจ เกิด ข้ึน และ สินทรัพย์ ท่ี อาจ เกิด ข้ึน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพย์ เพื่อ การ ลงทุน

  มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที่ 2  การ จ่าย โดย ใช้ หุ้น เป็น เกณฑ์

  มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที่ 3 (ปรับปรุง 2552) การ รวม ธุรกิจ

  มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที่ 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน ที่ ถือ ไว้ เพื่อ ขาย และ การ ดำเนิน งาน ที่ ยกเลิก

  มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที่ 6 การ สำรวจ และ ประเมิน ค่า แหล่ง ทรัพยากร แร่

  การ ตีความ มาตรฐาน การ รายงาน ทางการ เงิน ฉบับ ที่ 15 สัญญา การ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์

 (ข) มาตรฐาน การ บัญชี ที่ มี ผล บังคับ ใช้ สำหรับ รอบ ระยะ เวลา บัญชี ที่ เริ่ม ใน หรือ หลัง วัน ที่ 1 มกราคม 2556

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 12  ภาษี เงินได้

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การ บัญชี สำหรับ เงิน อุดหนุน จาก รัฐบาล และ การ 

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยว กับ ความ ช่วย เหลือ จาก รัฐบาล

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลก ระ ทบ จาก การ เปลี่ยนแปลง ของ อัตรา แลก เปลี่ยน 

เงินตราต่างประเทศ

  ฝ่าย บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ เชื่อ ว่า มาตรฐาน การ บัญชี ข้าง ต้น จะ ไม่มี ผลก ระ ทบ อย่าง เป็น สาระ สำคัญ ต่อ งบ การ เงิน สำหรับ ปี ที่ เริ่ม ใช้ 

มาตรฐาน การ บญัช ีดงั กลา่ว ยกเวน้ มาตรฐาน การ บญัช ีดงั ตอ่ ไป นี ้ที ่ฝา่ย บรหิาร คาด วา่ จะ ม ีผลก ระ ทบ ตอ่ งบ การ เงนิ ใน ป ีที ่นำ มาตรฐาน 

การ บัญชี ดัง กล่าว มา ถือ ปฏิบัติ

  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ ที่ 19 เรื่อง ผล ประโยชน์ ของ พนักงาน
  มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ นี้ กำหนด ให้ กิจการ รับ รู้ ผล ประโยชน์ ที่ ให้ กับ พนักงาน เป็น ค่า ใช้ จ่าย เมื่อ กิจการ ได้ รับ บริการ จ้าง งาน จาก 

พนักงาน แล้ว โดย เฉพาะ อย่าง ยิ่ง กิจการ จะ ต้อง ประเมิน และ บันทึก หนี้ สิน เกี่ยว กับ ผล ประโยชน์ ของ พนักงาน เนื่องจาก เกษียณ อายุ 

โดย ใช้ การ คำนวณ ตาม หลัก คณิตศาสตร์ ประกัน ภัย ซึ่ง ใน ปัจจุบัน บริษัทฯ รับ รู้ ผล ประโยชน์ ที่ ให้ กับ พนักงาน ดัง กล่าว เมื่อ เกิด รายการ

  ปัจจุบัน ฝ่าย บริหาร ขอ งบ ริษัทฯ อยู่ ระหว่าง การ ประเมิน ผลก ระ ทบ ท่ี อาจ มี ต่อ งบ การ เงิน ใน ปี ท่ี เร่ิม นำ มาตรฐาน การ บัญชี ฉบับ น้ี มา ถือ ปฏิบัติ

4. นโยบาย การ บัญชี ที่ สำคัญ
4.1  การ รับ รู้ ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย
 (ก) ขายสินค้า

   ราย ได้ จาก การ ขาย สินค้า รับ รู้ เมื่อ บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ได้ โอน ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ที่ เป็น สาระ สำคัญ ของ ความ เป็น 

เจา้ของ สนิคา้ ให ้กบั ผู ้ซือ้ แลว้ ราย ได ้จาก การ ขาย แสดง มลูคา่ ตาม ราคา ใน ใบ กำกบั สนิคา้ โดย ไม ่รวม ภาษ ีมลูคา่ เพิม่ สำหรบั สนิคา้ 

ที่ ได้ ส่ง มอบ หลัง จาก หัก ส่วนลด แล้ว
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 (ข) รายได้ค่าบริการ

  ราย ได ้คา่ บรกิาร ตาม สญัญา จา้ง ดำเนนิ การ รบั รู ้เปน็ ราย ได ้ตาม วธิ ีอตัราสว่น ของ งาน ที ่ทำ เสรจ็ บรษิทัฯ จะ รบั รู ้รายการ ขาดทนุ จาก 

สัญญา เต็ม จำนวน ทันที ที่ คาด ว่า จะ มี ผล ขาดทุน เกิด ขึ้น 

  ราย ได้ ค่า บริการ ข้อมูล ทาง อินเทอร์เน็ต รับ รู้ ตาม ชั่วโมง การ ใช้ งาน จริง 

  ราย ได้ ค่า บริการ อื่น รับ รู้ เป็น ราย ได้ เมื่อ ได้ ให้ บริการ แล้ว โดย พิจารณา จาก ขั้น ความ สำเร็จ ของ งาน 

 (ค) ดอกเบี้ย และ เงินปันผล รับ

  ดอกเบี้ย ถือ เป็น ราย ได้ ตาม เกณฑ์ คง ค้าง โดย คำนึง ถึง อัตรา ผล ตอบแทน ที่แท้ จริง เงินปันผล รับ ถือ เป็น ราย ได้ เมื่อ บริษัทฯ มี สิทธิ 

ใน การ รับ เงินปันผล

 (ง) ค่า ใช้ จ่าย

  ค่า ใช้ จ่าย บันทึก ตาม เกณฑ์ คง ค้าง

4.2  เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด
  เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด หมาย ถึง เงินสด เงิน ฝาก ธนาคาร และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ที่ มี สภาพ คล่อง สูง ซึ่ง ถึง กำหนด 

จ่าย คืน ภายใน ระยะ เวลา ไม่ เกิน 3 เดือน นับ จาก วัน ที่ ได้ มา และ ไม่มี ข้อ จำกัด ใน การ เบิก ใช้

4.3   ลูก หนี้ การ ค้า และ ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ
  ลกู หนี้ การ คา้ แสดง มลูคา่ ตาม จำนวน มลูคา่ สทุธิ ที่ จะ ได ้รบั บรษิทัฯ บนัทกึ คา่ เผือ่ หนี ้สงสยั จะ สญู สำหรบั ผล ขาดทนุ โดย ประมาณ ที่ 

อาจ เกิด ขึ้น จาก การ เก็บ เงิน จาก ลูก หนี้ ไม่ ได้ ซึ่ง โดย ทั่วไป พิจารณา จาก ประสบการณ์ การ เก็บ เงิน และ การ วิเคราะห์ อายุ หนี้

4.4  ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ที่ ยัง ไม่ เรียก เก็บ
  บริษัทฯ บันทึก ส่วน ของ จำนวน ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ที่ รับ รู้ ราย ได้ แล้ว ที่ เกิน กว่า จำนวน ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ที่ ได้ มี การ ออก 

ใบ แจ้ง หนี้ ให้ กับ ลูกค้า แล้ว ใน บัญชี “ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ที่ ยัง ไม่ เรียก เก็บ” ซึ่ง แสดง เป็น สินทรัพย์ หมุนเวียน ใน งบดุล

4.5  ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน
  ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน แสดง มูลค่า ตาม ยอด คง ค้าง สุทธิ หัก ด้วย ดอกเบี้ย รับ รอ ตัด บัญชี และ ราย ได้ ค่า บริการ ที่ เกี่ยวข้อง รอ 

ตัด บัญชี และ หัก ด้วย ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ (ถ้า มี)

4.6   สินค้า คง เหลือ
  สินค้า คง เหลือ แสดง มูลค่า ตาม ราคา ทุน ซึ่ง คำนวณ โดย วิธี เข้า ก่อน ออก ก่อน หรือ มูลค่า สุทธิ ที่ จะ ได้ รับ แล้ว แต่ ราคา ใด จะ ต่ำ กว่า 

บริษัทฯ จะบัน ทึก บัญชี ค่า เผื่อ การ ลด มูลค่า ของ สินค้า คง เหลือ เมื่อ สินค้า นั้น เก่า ล้า สมัย หรือ เสื่อม คุณภาพ

4.7   เงินลงทุน
 ก) เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ประกอบ ด้วย ตั๋ว เงิน เงิน ฝาก ประจำ ธนาคาร ซึ่ง ถึง กำหนด จ่าย คืน ภายใน ระยะ เวลา เกิน กว่า 3 เดือน นับ จาก 

วนั ฝาก หรอื วนั ที ่ลงทนุ แต ่ไม ่เกนิ 1 ป ีหรอื เงนิ ฝาก ประจำ ธนาคาร ที ่ม ีกำหนด จา่ย คนื ภายใน ระยะ เวลา ไม ่เกนิ 3 เดอืน แต ่บรษิทัฯ 

และ บริษัท ย่อย มี ความ ตั้งใจ ที่ ฝาก ต่อ เมื่อ ครบ กำหนด เพื่อ การ ลงทุน

 ข) เงิน ลงทุน ใน หลัก ทรัพย์ เผื่อ ขาย แสดง ตาม มูลค่า ยุติธรรม การ เปลี่ยนแปลง ใน มูลค่า ยุติธรรม ของ หลัก ทรัพย์ ดัง กล่าว บันทึก เป็น 

รายการ ต่าง หาก ใน ส่วน ของ ผู้ ถือ หุ้น และ จะบัน ทึก เป็น กำไร หรือ ขาดทุน ใน งบ กำไร ขาดทุน เมื่อ ได้ จำหน่าย หลัก ทรัพย์ นั้น ออก ไป

 ค) เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม ที่ แสดง อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม แสดง มูลค่า ตาม วิธี ส่วน ได้ เสีย 

 ง) เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม ที่ แสดง อยู่ ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ แสดง มูลค่า ตาม วิธี ราคา ทุน 

   มูลค่า ยุติธรรม ของ หลัก ทรัพย์ ใน ความ ต้องการ ของ ตลาด คำนวณ จาก ราคา เสนอ ซื้อ หลัง สุด ณ สิ้น วัน ทำการ สุดท้าย ของ ปี 

ส่วน มูลค่า ยุติธรรม ของ ตราสาร หนี้ คำนวณ โดย ใช้ อัตรา ผล ตอบแทน ที่ ประกาศ โดย สมาคม ตลาด ตราสาร หนี้ ไทย หรือ อัตรา ผล 

ตอบแทน ของ พันธบัตร รัฐบาล ปรับ ด้วย ค่า ความ เสี่ยง ที่ เหมาะ สม แล้ว แต่ กรณี มูลค่า ยุติธรรม ของ หน่วย ลงทุน คำนวณ จาก มูลค่า 

สินทรัพย์ สุทธิ ของ หน่วย ลงทุน

   บริษัทฯ ใช้ วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ใน การ คำนวณ ต้นทุน ของ เงิน ลงทุน 

  ใน กรณ ีที ่ม ีการ โอน เปลีย่น ประเภท เงนิ ลงทนุ จาก ประเภท หนึง่ ไป เปน็ อกี ประเภท หนึง่ บรษิทัฯ จะ ปรบั มลูคา่ ของ เงนิ ลงทนุ ดงั กลา่ว 

ใหม่ โดย ใช้ มูลค่า ยุติธรรม ณ วัน ที่ โอน เปลี่ยน ประเภท เงิน ลงทุน ผล แตก ต่าง ระหว่าง ราคา ตาม บัญชี และ มูลค่า ยุติธรรม ณ วัน ที่ โอน 

ได้ บันทึก เป็น รายการ กำไร หรอื ขาดทุน ใน งบ กำไร ขาดทุน หรอื แสดง เป็น ส่วน เกิน (ต่ำ กว่า) ทุน จาก การ เปลี่ยนแปลง มูลค่า ใน ส่วน ของ 

ผู้ ถือ หุ้น แล้ว แต่ ประเภท ของ เงิน ลงทุน ที่ มี การ โอน เปลี่ยน

  เมื่อ มี การ จำหน่าย เงิน ลงทุน ผล ต่าง ระหว่าง สิ่ง ตอบแทน สุทธิ ที่ ได้ รับ กับ มูลค่า ตาม บัญชี ของ เงิน ลงทุน จะ ถูก บันทึก เป็น ราย ได้ 

หรือ ค่า ใช้ จ่าย ใน งบ กำไร ขาดทุน ใน กรณี ที่ มี การ จำหน่าย เงิน ลงทุน เพียง บาง ส่วน ราคา ตาม บัญชี ต่อ หน่วย ที่ ใช้ ใน การ คำนวณ ต้นทุน 

สำหรับ เงิน ลงทุน ที่ จำหน่าย ใช้ วิธี ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก
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4.8  ส่วน ปรับปรุง อาคาร เช่า และ อุปกรณ์
  ส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์แสดงตามราคาทุนหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์คำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประ

มาณของสินทรัพย์ดังต่อไปนี้

  ส่วน ปรับปรุง อาคาร เช่า  ตาม อายุ สัญญา เช่า  3  ปี 

   อุปกรณ์ เครือ ข่าย   5 ปี และ10  ปี 

  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์     5  ปี   

  อุปกรณ์ สำนักงาน     5   ปี  

   ยาน พาหนะ     5  ปี 

  ค่า เสื่อม ราคา แสดง รวม อยู่ ใน งบ กำไร ขาดทุน 

 4.9  สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน และ ค่า ตัด จำหน่าย
  บริษัทฯ บันทึก ต้นทุน เริ่ม แรก ของ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน ตาม ราคา ทุน ภาย หลัง การ รับ รู้ รายการ เริ่ม แรก สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน แสดง 

มูลค่า ตาม ราคา ทุน หัก ค่า ตัด จำหน่าย สะสม และ ค่า เผื่อ การ ด้อย ค่า สะสม (ถ้า มี) ของ สินทรัพย์ นั้น

  บริษัทฯ ตัด จำหน่าย สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน ที่ มีอายุ การ ให้ ประโยชน์ จำกัด อย่าง มี ระบบ ตลอด อายุ การ ให้ ประโยชน์ ของ สินทรัพย์ นั้น 

และ จะ มี การ ประเมิน การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์ ดัง กล่าว เมื่อ มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า สินทรัพย์ นั้น เกิด การ ด้อย ค่า บริษัทฯ จะ ทบทวน ระยะ เวลา 

การ ตัด จำหน่าย และ วิธี การ ตัด จำหน่าย ของ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน ดัง กล่าว ทุก สิ้น ปี เป็น อย่าง น้อย ค่า ตัด จำหน่าย รับ รู้ เป็น ค่า ใช้ จ่าย ใน 

งบ กำไร ขาดทุน

  สินทรพัย์ ไม่มี ตัว ตน ที่ มีอายุ การ ให้ ประโยชน์ จำกัด ขอ งบ รษิัทฯ ได้แก่ ลิขสิทธิ ์โปรแกรม คอมพิวเตอร์ และ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ซึ่ง 

มีอายุ การ ให้ ประโยชน์ โดย ประมาณ 10 ปี

4.10 สัญญา เช่า ระยะ ยาว
  สัญญา เช่า สินทรัพย์ ที่ ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ของ ความ เป็น เจ้าของ ส่วน ใหญ่ ได้ โอน ไป ให้ กับ ผู้ เช่า ถือ เป็น สัญญา เช่า การ เงิน 

สัญญา เช่า การ เงิน จะบัน ทึก เป็น ราย จ่าย ฝ่าย ทุน ด้วย มูลค่า ยุติธรรม ของ สินทรัพย์ ที่ เช่า หรือ มูลค่า ปัจจุบัน สุทธิ ของ จำนวน เงิน ที่ ต้อง 

จ่าย ตาม สัญญา เช่า แล้ว แต่ มูลค่า ใด จะ ต่ำ กว่า ภาระ ผูกพัน ตาม สัญญา เช่า หัก ค่า ใช้ จ่าย ทางการ เงิน จะบัน ทึก เป็น หนี้ สิน ระยะ ยาว 

ส่วน ดอกเบี้ย จ่าย จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน ตลอด อายุ ของ สัญญา เช่า สินทรัพย์ ที่ ได้ มา ตาม สัญญา เช่า การ เงิน จะ คิด ค่า เสื่อม ราคา 

ตลอด อายุ การ ใช้ งาน ของ สินทรัพย์ ที่ เช่า หรือ อายุ ของ สัญญา เช่า แล้ว แต่ ระยะ เวลา ใด จะ ต่ำ กว่า

  ใน กรณี ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ซึ่ง เป็น ผู้ เช่า ภาย ใต้ สัญญา เช่า สินทรัพย์ ที่ ผู้ ให้ เช่า เป็น ผู้รับ ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ของ ความ 

เป็น เจ้าของ เป็น ส่วน ใหญ่ นั้น ถือ เป็น สัญญา เช่า ดำเนิน งาน เงิน ที่ ต้อง จ่าย ภาย ใต้ สัญญา เช่า ดำเนิน งาน จะบัน ทึก ใน งบ กำไร ขาดทุน 

ตลอด อายุ สัญญา เช่า

4.11 ภาษีเงินได้
 ก) ภาษี เงิน ได้ ตาม แบบ แสดง รายการ

   บริษัทฯ บันทึก ภาษี เงิน ได้ ตาม จำนวน ที่ คาด ว่า จะ จ่าย ให้ กับ หน่วย งาน จัด เก็บ ภาษี ของ รัฐ โดย คำนวณ จาก กำไร ทาง ภาษี หลัก 

เกณฑ์ ที่ กำหนด ใน กฎหมาย ภาษี อากร

 ข) ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี

   ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี คำนวณ ขึ้น จาก ผล แตก ต่าง ชั่วคราว ระหว่าง ราคา ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ณ วัน ที่ ใน 

งบดุล กับ ฐาน ภาษี ของ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน นั้น โดย ใช้ อัตรา ภาษี ที่ มี ผล บังคับ ใช้ ณ วัน ที่ ใน งบดุล

   บริษัทฯ รับ รู้ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอ การ ตัด บัญชี สำหรับ ผล แตก ต่าง ชั่วคราว ที่ ต้อง เสีย ภาษี และ รับ รู้ สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ การ 

ตัด บัญชี สำหรับ ผล แตก ต่าง ชั่วคราว ที่ ใช้ หัก ภาษี รวม ทั้ง ผล ขาดทุน ทาง ภาษี ที่ ยัง ไม่ ได้ ใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ รับ รู้ สินทรัพย์ ภาษี เงิน 

ได ้รอ การ ตดั บญัช ีก ็ตอ่ เมือ่ ม ีความ เปน็ ไป ได ้คอ่น ขา้ง แน ่ที ่บรษิทัฯ จะ ม ีกำไร ทาง ภาษ ีใน อนาคต เพยีง พอ สำหรบั ผล แตก ตา่ง ชัว่คราว 

ที่ ใช้ หัก ภาษี และ ผล ขาดทุน ทาง ภาษี ที่ ยัง ไม่ ได้ ใช้ นั้น

4.12 การ ด้อย ค่า ของ สินทรัพย์
  ทุก วัน ที่ ใน งบดุล บริษัทฯ จะ ทำการ ประเมิน การ ด้อย ค่า ของ ส่วน ปรับปรุง อาคาร เช่า และ อุปกรณ์ หรือ สินทรัพย์ ที่ ไม่มี ตัว ตน ขอ งบ 

ริษัทฯ หาก มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า สินทรัพย์ ดัง กล่าว อาจ ด้อย ค่า บริษัทฯ รับ รู้ ขาดทุน จาก การ ด้อย ค่า เมื่อ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน ของ สินทรัพย์ 

มี มูลค่า ต่ำ กว่า มูลค่า ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ นั้น ทั้งนี้ มูลค่า ที่ คาด ว่า จะ ได้ รับ คืน หมาย ถึง มูลค่า ยุติธรรม หัก ต้นทุน ใน การ ขาย ของ 

สนิทรพัย ์หรอื มลูคา่ จาก การ ใช ้สนิทรพัย ์แลว้ แต ่ราคา ใด จะ สงู กวา่ ใน การ ประเมนิ มลูคา่ ยตุธิรรม หกั ตน้ทนุ ใน การ ขาย บรษิทัฯ ประเมนิ 

มลูคา่ ซึง่ สะทอ้น ถงึ จำนวน เงนิ ที ่บรษิทัฯ สามารถ จะ ได ้มา จาก การ จำหนา่ย สนิทรพัย ์หกั ดว้ย ตน้ทนุ ใน การ จำหนา่ย โดย การ จำหนา่ย นัน้ 
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ผู้ ซื้อ กับ ผู้ ขาย มี ความ รอบรู ้และ เต็มใจ ใน การ แลก เปลี่ยน และ สามารถ ต่อ รอง ราคา กัน ได้ อย่าง เป็น อิสระ ใน ลักษณะ ของ ผู้ ที่ ไม่มี ความ 

เกี่ยวข้อง กัน ใน การ ประเมิน มูลค่า จาก การ ใช้ สินทรัพย์ บริษัทฯ ประมาณ การก ระ แส เงินสด ใน อนาคต ที่ บริษัทฯ คาด ว่า จะ ได้ รับ จาก 

สนิทรพัย ์และ คำนวณ คดิ ลด เปน็ มลูคา่ ปจัจบุนั โดย ใช ้อตัรา คดิ ลด กอ่น ภาษ ีที ่สะทอ้น ถงึ การ ประเมนิ ความ เสีย่ง ใน สภาพ ตลาด ปจัจบุนั 

ของ เงินสด ตาม ระยะ เวลา และ ความ เสี่ยง ซึ่ง เป็น ลักษณะ เฉพาะ ของ สินทรัพย์ ที่ กำลัง พิจารณา อยู่

4.13 ประมาณ การ หนี้ สิน
  บริษัทฯ จะบัน ทึก ประมาณ การ หนี้ สิน ไว้ ใน บัญชี เมื่อ มี ภาระ ผูกพัน ซึ่ง เป็น ผล มา จาก เหตุการณ์ ใน อดีต ได้ เกิด ขึ้น แล้ว และ มี ความ 

เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่นอน ว่า บริษัทฯ จะ สูญ เสีย ทรัพยากร ที่ มี ประโยชน์ เชิง เศรษฐกิจ ไป เพื่อ ปลดเปลื้อง ภาระ ผูกพัน นั้น และ บริษัทฯ 

สามารถ ประมาณ มูลค่า ภาระ ผูกพัน นั้น ได้ อย่าง น่า เชื่อ ถือ 

4.14 เงิน ตรา ต่าง ประเทศ
  รายการ ที่ เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ที่ เกิด รายการ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ที่ เป็น 

ตัว เงิน ซึ่ง อยู่ ใน สกุล เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ได้ แปลง ค่า เป็น เงิน บาท โดย ใช้ อัตรา แลก เปลี่ยน ณ วัน ที่ ใน งบดุล

 กำไร และ ขาดทุน ที่ เกิด จาก การ เปลี่ยนแปลง ใน อัตรา แลก เปลี่ยน ได้ รวม อยู่ ใน การ คำนวณ ผล การ ดำเนิน งาน

4.15 ผล ประโยชน์ พนักงาน
  บริษัทฯ รับ รู้ เงิน เดือน ค่า จ้าง โบนัส และ เงิน สมทบ กองทุน ประกัน สังคม และ กองทุน สำรอง เลี้ยง ชีพ เป็น ค่า ใช้ จ่าย เมื่อ เกิด 

รายการ

4.16 รายการ ธุรกิจ กับ บุคคล หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน
  บุคคล และ หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน หมาย ถึง บุคคล หรือ กิจการ ที่ มี อำนาจ ควบ คุม บริษัทฯ หรือ ถูก ควบคุม โดย บริษัทฯ ไม่ ว่า จะ 

เป็น โดย ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม หรือ อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม เดียวกัน กับ บริษัทฯ รวม ถึง บริษัท ที่ ทำ หน้าที่ ถือ หุ้น บริษัท ย่อย และ กิจการ 

ที่ เป็น บริษัท ย่อย ใน เครือ เดียวกัน นอกจาก นี้ บุคคล และ หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ยัง หมาย รวม ถึง บริษัท ร่วม และ บุคคล ซึ่ง ถือ หุ้น ที่ 

มี สิทธิ ออก เสียง ไม่ ว่า ทาง ตรง หรือ ทาง อ้อม และ มี อิทธิพล อย่าง เป็น สาระ สำคัญ กับ บริษัทฯ ผู้ บริหาร สำคัญ กรรมการ หรือ พนักงาน ขอ 

งบ ริษัทฯ ตลอด ทั้ง สมาชิก ใน ครอบครัว ที่ ใกล้ ชิด กับ บุคคล ดัง กล่าว และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กับ บุคคล เหล่า นั้น

 ใน การ พจิารณา ความ สมัพนัธ ์ระหวา่ง บคุคล หรอื กจิการ ที ่เกีย่วขอ้ง กนั แตล่ะ รายการ บรษิทัฯ คำนงึ ถงึ เนือ้หา ของ ความ สมัพนัธ ์มากกวา่ 

รูป แบบ ทาง กฎหมาย

5. การ ใช้ ดุลยพินิจ และ ประมาณ การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ
  ใน การ จัด ทำ งบ การ เงิน ตาม มาตรฐาน การ บัญชี ที่ รับรอง ทั่วไป ฝ่าย บริหาร จำเป็น ต้อง ใช้ ดุลยพินิจ และ การ ประมาณ การ ผลก ระ 

ทบ ของ เหตุการณ์ ที่ ไม่ แน่นอน ใน อนาคต ที่ อาจ มี ผลก ระ ทบ ต่อ จำนวน เงิน ที่ แสดง ใน งบ การ เงิน และ การ เปิด เผย ข้อมูล ใน หมายเหตุ 

ประกอบ งบ การ เงิน ด้วย เหตุ นี้ ผล ที่ เกิด ขึ้น จริง จึง อาจ แตก ต่าง ไป จาก จำนวน ที่ ประมาณ การ ไว้ การ ใช้ ดุลยพินิจ และ การ ประมาณ 

การ ทาง บัญชี ที่ สำคัญ มี ดัง ต่อ ไป นี้

5.1  มูลค่า ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน
  ใน การ ประเมนิ มลูคา่ ยตุธิรรม ของ เครือ่ง มอื ทางการ เงนิ ที ่ไมม่ ีการ ซือ้ ขาย ใน ตลาด และ ไม ่สามารถ หา ราคา ได ้ใน ตลาด ซือ้ ขาย คลอ่ง 

ฝา่ย บรหิาร ได ้ใช ้ดลุยพนิจิ ใน การ ประมาณ มลูคา่ ยตุธิรรม ของ เครือ่ง มอื ทางการ เงนิ ดงั กลา่ว โดย คำนวณ ตาม หลกั เกณฑ์ การ ประเมนิ 

มลูคา่ ที ่เปน็ ที ่ยอมรบั กนั ทัว่ไป ซึง่ ตวัแปร ที ่ใช ้ใน การ คำนวณ มา จาก การ เทยีบ เคยีง กบั ตวัแปร ที ่ม ีอยู ่ใน ตลาด โดย คำนงึ ถงึ สภาพ คลอ่ง 

และ ข้อมูล ความ สัมพันธ์ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ มูลค่า ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ใน ระยะ ยาว

5.2  ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ
  ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ของ ลูก หนี้ การ ค้า เกิด จาก การ ปรับ มูลค่า ของ ลูก หนี้ จาก ความ เสี่ยง ด้าน เครดิต ที่ อาจ เกิด ขึ้น ฝ่าย บริหาร 

ได้ ใช้ ดุลยพินิจ ใน การ ประมาณ การ ผล ขาดทุน ที่ คาด ว่า จะ เกิด ขึ้น จาก ลูก หนี้ แต่ละ ราย โดย ใช้ การ วิเคราะห์ สถานะ ของ ลูก หนี้ ราย ตัว 

ประสบการณ์ การ เก็บ เงิน ใน อดีต การ วิเคราะห์ อายุ หนี้ และ การ เปลี่ยนแปลง ของ สภาวะ เศรษฐกิจ ใน ปัจจุบัน อย่างไร ก็ตาม การ ใช้ 

ประมาณ การ และ ข้อ สมมติฐาน ที่ แตก ต่าง กัน อาจ มี ผล ต่อ จำนวน ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ ดัง นั้น การ ปรับปรุง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ 

อาจ มี ขึ้น ได้ ใน อนาคต 

5.3  การ ด้อย ค่า ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย
  ใน การ พิจารณา การ ด้อย ค่า เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย บริษัทฯ ประเมิน มูลค่า ยุติธรรม ของ เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ด้วย มูลค่า ปัจจุบัน 

ของ ประมาณ การก ระ แส เงนิสด ที ่บรษิทั ยอ่ย คาด วา่ จะ ได ้รบั ใน อนาคต ซึง่ ถกู ปรบั ลด โดย อตัรา คดิ ลด ที ่กำหนด โดย ผู ้บรหิาร ขอ งบ รษิทัฯ 

ประมาณ การก ระ แส เงินสด ถือ ตาม งบ ประมาณ ทางการ เงิน สำหรับ ระยะ เวลา 5 ปี ที่ สะท้อน แผน ทาง ธุรกิจ ของ บริษัท ย่อย โดย ข้อ 

สมมติฐาน หลัก ที่ ใช้ ใน การ คำนวณ หา มูลค่า ดัง กล่าว คือ อัตรา การ เติบโต อัตราส่วน ระหว่าง ราย ได้ และ ค่า ใช้ จ่าย และ อัตรา คิด ลด ผู้ 

บริหาร กำหนด อัตรา ดัง กล่าว จาก ผล การ ดำเนิน งาน ใน อดีต และ ความ คาด หวัง ของ การ พัฒนา ตลาด อัตรา คิด ลด ที่ ใช้ เป็น อัตรา ก่อน 
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หัก ภาษี และ ปรับ สะท้อน ความ เสี่ยง เฉพาะ ของ ธุรกิจ แล้ว โดย มูลค่า ที่ ได้ จาก วิธี การ ประมาณ การก ระ แส เงินสด คิด ลด ดัง กล่าว อาจ 

เปลี่ยนแปลง ได้ เนื่องจาก ภาวะ การ แข่งขัน แนว โน้ม การ เปลี่ยนแปลง ของ ราย ได้ โครงสร้าง ต้นทุน การ เปลี่ยนแปลง ของ อัตรา คิด ลด 

ภาวะ อุตสาหกรรม และ ภาวะ ตลาด ที่ เกี่ยวข้อง 

5.4 อุปกรณ์ และ ค่า เสื่อม ราคา
  ใน การ คำนวณ คา่ เสือ่ม ราคา ของ อปุกรณ ์ฝา่ย บรหิาร ใช ้ดลุยพนิจิ ใน การ ประมาณ อาย ุการ ใช ้งาน และ มลูคา่ ซาก เมือ่ เลกิ ใช ้งาน ของ 

อุปกรณ์ และ ได้ มี การ ทบทวน อายุ การ ใช้ งาน และ มูลค่า ซาก หาก มี การ เปลี่ยนแปลง

5.5 สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน
  ใน การ บนัทกึ และ วดั มลูคา่ เริม่ แรก และ การ พจิารณา การ ดอ้ย คา่ ของ สนิทรพัย ์ไมม่ ีตวั ตน นัน้ จำเปน็ ตอ้ง ใช ้ดลุยพนิจิ ของ ฝา่ย บรหิาร 

ใน การ ประมาณ มลูคา่ ของ สนิทรพัย ์ซึง่ รวม ถงึ การ ใช ้วธิ ีประมาณ การก ระ แส เงนิสด คดิ ลด นอกจาก นัน้ แลว้ ใน การ ตดั จำหนา่ย สนิทรพัย ์

ไม่มี ตัว ตน ฝ่าย บริหาร ได้ ประมาณ การ อายุ การ ให้ ประโยชน์ ของ สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน และ ได้ มี การ ทบทวน อายุ การ ให้ ประโยชน์ หาก มี 

การ เปลี่ยนแปลง

5.6 สัญญา เช่า การ เงิน/สัญญา เช่า ดำเนิน งาน 
  เมือ่ ม ีการ ทำ สญัญา เชา่ ฝา่ย บรหิาร ได้ พจิารณา และ ประเมนิ ขอบเขต ของ ความ เสีย่ง และ ผล ตอบแทน ที ่ผู ้เปน็ เจา้ของ พงึ ได ้รบั จาก 

สินทรัพย์ ที่ เช่า ตาม สัญญา แล้ว พบ ว่า กรณี ความ เสี่ยง และ ผล ตอบแทน ทั้งหมด หรือ เกือบ ทั้งหมด เป็น ของ ผู้ ให้ เช่า สัญญา เช่า ดัง กล่าว 

จดั เปน็ สญัญา เชา่ ดำเนนิ งาน และ กรณ ีความ เสีย่ง และ ผล ตอบแทน ทัง้หมด หรอื เกอืบ ทัง้หมด เปน็ ขอ งบ รษิทัฯ ใน ฐานะ ผู ้เชา่ สญัญา เชา่ 

ดัง กล่าว จัด เป็น สัญญา เช่า การ เงิน

5.7 สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ ตัด บัญชี
  บริษัทฯ รับ รู้ สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ ใน บัญชี โดย ฝ่าย บริหาร ได้ ใช้ ดุลยพินิจ และ ประมาณ การ ใน การ ประเมิน ความ สามารถ ใน การ ทำ 

กำไร ใน อนาคต และ พิจารณา ว่า มี ความ เป็น ไป ได้ ค่อน ข้าง แน่นอน ว่า บริษัทฯ จะ มี กำไร ทาง ภาษี จาก การ ดำเนิน งาน ใน อนาคต เพียง 

พอที่ จะ ใช้ ประโยชน์ จาก สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ ตัด บัญชี นั้น

 6 .  เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด 
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด ประกอบ ด้วย 

 ( หน่วย:บาท ) 

    งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2553 2552 2553 2552

เงินสด  514,742 438,617 503,517 427,392

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม 18,171,438 13,552,289 16,323,506 13,317,624

เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 127,102,121 213,181,970 127,102,121 213,181,970

รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 145,788,301 227,172,876 143,929,145 226,926,986

หัก: เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน

 เมื่อทวงถามหรือเงินลงทุนระยะสั้น

 ที่ติดภาระค้ำประกัน - (3,720,580) - (3,720,580)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ 145,788,301 223,452,296 143,929,145 223,206,406

  ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2552 เงิน ฝาก ธนาคาร ขอ งบ ริษัทฯ จำนวน 3.7 ล้าน บาท เป็น หลัก ประกัน สัญญา จ้าง ดำเนิน การ และ เป็น หลัก 

ประกัน หนังสือ ค้ำ ประกัน ท่ี ออก โดย ธนาคาร ใน นาม บริษัทฯ ตาม ท่ี กล่าว ไว้ ใน หมายเหตุ 25
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 7 .   เงิน ลงทุนชั่วคราว
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงินลงทุนชั่วคราวประกอบด้วย

 ( หน่วย:บาท ) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552

 ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม

เงินลงทุนระยะสั้น    

เงินฝากประจำธนาคาร 105,023,596 105,023,596 98,502,138 98,502,138

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 64,867,642 64,867,642 75,059,438 75,059,438

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 169,891,238 169,891,238 173,561,576 173,561,576

หลักทรัพย์เผื่อขาย    

 ตราสารทุน 3,794,177 3,791,950 - -

 ตราสารหนี้ 95,802,177 95,770,708 - -

รวมหลักทรัพย์เผื่อขาย 99,596,354 99,562,658 - -

หัก: ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ    

 เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (33,696) - - -

หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ 99,562,658 99,562,658 - -

รวมเงินลงทุนชั่วคราว 269,453,896 269,453,896 173,561,576 173,561,576

หัก: เงินลงทุนชั่วคราวที่ติดภาระค้ำประกัน (11,785,000) (11,785,000) (15,471,939) (15,471,939)

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ 257,668,896 257,668,896 158,089,637 158,089,637

  ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงิน ฝาก ประจำ ขอ งบ ริษัทฯ จำนวน 11.8 ล้าน บาท และ 15.5 ล้าน บาท ตาม ลำดับ เป็น 

หลัก ประกัน หนังสือ ค้ำ ประกัน ที่ ออก โดย ธนาคาร ใน นาม บริษัทฯ ตาม ที่ กล่าว ไว้ ใน หมายเหตุ 25

 8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
  สำนักงาน พัฒนา วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี แห่ง ชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) 

และ บริษัท ที โอ ที จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ที โอ ที”) ถือ หุ้น ขอ งบ ริษัทฯ เป็น สัดส่วน ร้อย ละ 17 ร้อย ละ 16 และ ร้อย ละ 16 ตาม ลำดับ 

และ มี ผู้ บริหาร เป็น กรรมการ ขอ งบ ริษัทฯ จึง ถือ เป็น กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน

  บริษัท แมน ดา ลา คอม มูนิ เคชั่น จำกัด และ บริษัท เน็ต เบย์ จำกัด เป็น บริษัท ย่อย และ บริษัท ร่วม ตาม ลำดับ

8.1   รายการ ที่ เกิด ขึ้น ใน ระหว่าง ปี 
   ใน ระหว่าง ปี บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย มี รายการ ทาง ธุรกิจ ที่ สำคัญ กับ บุคคล และ หรือ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน รายการ ธุรกิจ ดัง กล่าว 

เป็น ไป ตาม เงื่อนไข และ เกณฑ์ ทางการ ค้า ตาม ปกติ ธุรกิจ ที่ ตกลง กัน ระ หว่า งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย กับ บุคคล และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง 

กัน เหล่า นั้น โดย สามารถ สรุป ได้ ดัง นี้ี้ี้
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 ( หน่วย:บาท ) 

   ลักษณะ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบาย

   ความสัมพันธ์ 2553 2552 2553 2552 การกำหนดราคา

รายได้จากการให้บริการ

บริษัท แมนดาลา บริษัทย่อย  -   -  - -  ราคาตลาด

 คอมมูนิเคชั่น จำกัด

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัทร่วม 1,315.000  1,516,798 1,315,000  1,516,798  ราคาตลาด

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 5,907,783 102,586,034 5,907,783 102,586,034 สัญญาก่อสร้าง:

    7,222,783 104,102,832 7,222,783  104,102,832 ราคาตามสัญญา,

        อื่นๆ: ราคาตลาด 

รายได้อื่น

บริษัท แมนดาลา บริษัทย่อย  -   -  280,000 4,108,824  ราคาตลาด

 คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ค่าบริการจ่าย (แสดงรวมอยู่ใน

“ต้นทุนในการให้บริการ”)

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 82,193,615 106,392,950 82,193,615 106,392,950 ราคาตามสัญญา,

        อื่นๆ: ราคาตลาด

ค่าเช่าอุปกรณ์จ่าย (แสดงรวมอยู่ใน

“ต้นทุนในการให้บริการ”) 

บริษัท แมนดาลา บริษัทย่อย - - 6,591,005 4,108,824 ราคาตลาด 

 คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ซื้อสินทรัพย์ 

บริษัท แมนดาลา บริษัทย่อย - - - 551,626 ราคา ตลาด 

 คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ค่าบริการจ่าย (แสดงรวมอยู่ใน

“ค่าใช้จ่ายในการขาย”)

บริษัท แมนดาลา บริษัทย่อย

 คอมมูนิเคชั่น จำกัด  - - 2,000,000 4,108,824 ราคาตลาด

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

  ใน ปี 2553 บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย มี ค่า ใช้ จ่าย เงิน เดือน โบนัส ค่า เบี้ย ประชุม และ เงิน บำเหน็จ ของ กรรมการ และ ผู้ บริหาร เป็น 

จำนวน เงิน 19.31 ล้าน บาท (2552: 18.53 ล้าน บาท) (เฉพาะ ขอ งบ ริษัทฯ: 19.31 ล้าน บาท (2552: 18.53 ล้าน บาท)) 
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 8.2   ยอด คง ค้าง ณ วัน สิ้น ปี 
  ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ยอด คง ค้าง ของ รายการ ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย มี กับ บุคคล และ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน มี ดัง 

ต่อ ไป นี้

 (หน่วย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ลักษณะความสัมพันธ์ 2553 2552 2553 2552

ลูกหนี้การค้า

บริษัท แมนดาลาคอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทย่อย - - 4,898 9,781

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด บริษัทร่วม 49,600 20,561 49,600 20,561

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 8,404,380 10,923,123 8,404,380  10,923,123

    8,453,980 10,943,684 8,458,878   10,953,465

รายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บ

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 57,750,345 141,620,167 57,750,345 141,620,167

เจ้าหนี้การค้า

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด บริษัทย่อย - - 224,814  1,275,251

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 9,796,185 6,377,039 9,796,185  6,377,039

    9,796,185 6,377,039 10,020,999  7,652,290 

9. ลูกหนี้การค้า  
  ยอด คง เหลือ ของ ลูก หนี้ การ ค้า ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ลูก หนี้ การ ค้า สามารถ จำแนก แยก ตาม อายุ หนี้ ที่ คง ค้าง นับ 

จาก วัน ที่ ถึง กำหนด ชำระ ได้ ดังนี้

 ( หน่วย:บาท ) 

   งบการเงินรวม

  2553 2552

  กิจการที่ กิจการที่ไม่  กิจการที่ กิจการที่ไม่

  เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน รวม เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน รวม

ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 965,804 39,839,483 40,805,287 2,925,082 36,195,943 39,121,025

ค้างชำระ

 ไม่เกิน 3 เดือน 913,090 10,667,080 11,580,170 1,999,772 7,364,861 9,364,633

 3 - 6 เดือน 624,381 1,621,071 2,245,452 783,490 50,860 834,350

 6 - 12 เดือน 958,120 13,406 971,526 1,615,777 306,678 1,922,455

 เกินกว่า 12 เดือน 4,992,585 4,529,360 9,521,945 3,619,563 5,355,563 8,975,126

รวมลูกหนี้การค้า 8,453,980 56,670,400 65,124,380 10,943,684 49,273,905 60,217,589

หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (5,481,187) (5,481,187) - (5,809,972) (5,809,972)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 8,453,980 51,189,213 59,643,193 10,943,684 43,463,933 54,407,617
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 ( หน่วย:บาท ) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ

  2553 2552

  กิจการที่ กิจการที่ไม่  กิจการที่ กิจการที่ไม่

  เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน รวม เกี่ยวข้องกัน เกี่ยวข้องกัน รวม

 ยัง ไม่ ถึง กำหนด ชำระ  970,702 39,700,811 40,671,513 2,934,863 36,195,943 39,130,806

  ค้าง ชำระ 

  ไม่ เกิน 3 เดือน  913,090 10,667,080 11,580,170  1,999,772 7,364,861 9,364,633

 3 - 6 เดือน  624,381 1,621,071 2,245,452  783,490 50,860 834,350

 6 - 12 เดือน  958,120 13,406 971,526 1,615,777 306,678 1,922,455

  เกิน กว่า 12 เดือน  4,992,585 4,529,360 9,521,945 3,619,563 5,355,563 8,975,126 

 รวม ลูก หนี้ การ ค้า  8,458,878 56,531,728 64,990,606 10,953,465 49,273,905 60,227,370

 หัก : ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ  - (5,481,187) (5,481,187) - (5,809,972) (5,809,972)

 ลูก หนี้ การ ค้า - สุทธิ  8,458,878 51,050,541 59,509,419 10,953,465 43,463,933 54,417,398

10 .   ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ที่ ยัง ไม่ เรียก เก็บ 
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯมีรายได้จากการให้บริการที่ยังไม่เรียกเก็บดังต่อไปนี้

 ( หน่วย:บาท ) 

 งบ การ เงิน รวม และ  งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

   2553 2552

 มูลค่า งาน รวม  80,875,350 258,559,314  

 มูลค่า งาน ที่ รับ รู้ ราย ได้ ตาม อัตราส่วน ของ งาน ที่ ทำ เสร็จ  72,787,815 247,021,991

 หัก : มูลค่า งาน ที่ รับ รู้ ราย ได้ที่ ได้ ออก ใบ แจ้ง หนี้ แล้ว  (15,037,470) ( 105,401,824 ) 

 ราย ได้ จาก การ ให้ บริการ ที่ ยัง ไม่ เรียก เก็บ 57,750,345 141,620,167 

11. ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
   เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ที่ ไม่ เกี่ยวข้อง กัน เป็น เงิน ให้ กู้ ยืม สกุล เงิน บาท แก่ บริษัท แห่ง หนึ่ง ที่ มี บุคคล ค้ำ ประกัน มี อัตรา ดอกเบี้ย ร้อย ละ 

7 ต่อ ปี และ มี กำหนด ชำระ คืน ภายใน เดือน พฤษภาคม 2550 อย่างไร ก็ตาม ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ได้ ตั้ง ค่า 

เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ เต็ม จำนวน แล้ว สำหรับ เงิน ต้น คง ค้าง ตาม บัญชี จำนวน 18 ล้าน บาท และ ดอกเบี้ย ค้าง รับ จำนวน 1.06 ล้าน บาท 

เนือ่งจาก ผู ้กู ้ม ีการ ผดินดั ชำระ หนี ้และ บรษิทัฯ ได ้ดำเนนิ การ ตดิตาม ทวงถาม ตาม เงือ่นไข ของ สญัญา จนถงึ ทีส่ดุ ปจัจบุนั ศาล ชัน้ ตน้ ได ้

ม ีคำ พพิากษา แลว้ แต ่บรษิทัฯ ม ีความ คดิ เหน็ แยง้ ใน หลาย ประเดน็ จงึ ยืน่ อทุธรณ ์คด ีตาม กระบวนการ ทาง กฎหมาย ใน ขณะ เดยีวกนั ผู ้

กู ้ได ้ยืน่ ฟอ้ง กลบั ตอ่ บรษิทัฯ เรือ่ง ละเมดิ และ เปดิ เผย ความ ลบั ทางการ คา้ ใน สญัญา รว่ม ให ้บรกิาร ปจัจบุนั ศาล ชัน้ ตน้ ได ้ม ีคำ พพิากษา 

ให้ บริษัทฯ ชนะ คดี ใน ประเด็น ดัง กล่าว

  บริษัทฯ มี ลูก หนี้ ที่ เกิด จาก การ โอน โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ระหว่าง การ พัฒนา จำนวน 25 ล้าน บาท ซึ่ง เมื่อ ครบ กำหนด ระยะ เวลา 

ตาม สัญญา ผู้รับ จ้าง ไม่ สามารถ ส่ง มอบ งาน ได้ ตาม เงื่อนไข ใน สัญญา ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ ตั้ง ค่า เผื่อ หนี้ สงสัย จะ สูญ เต็ม จำนวน แล้ว

 12 .   ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน 
  บริษัทฯ จัดหา และ ให้ เช่า เครื่อง เชื่อม เครือ ข่าย รับ จ่าย เงิน แก่ สถาบัน การ เงิน และ เครื่อง คอมพิวเตอร์ ภาย ใต้ สัญญา เช่า การ เงิน ที่ มี 

ระยะ เวลา 3 ปี
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  ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ที่ จะ ได้ รับ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน มี ดัง ต่อ ไป นี้

 ( หน่วย:บาท ) 

 งบ การ เงิน รวม และ  งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

    2553 2552

 จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ส่วน ที่ ถึง กำหนด รับ ชำระ ภายใน 1 ปี  - - 

 จำนวน เงิน ขั้น ต่ำ ส่วน ที่ ถึง กำหนด รับ ชำระ นาน กว่า 1 ปี  1,296,000 2,412,000

 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน 1,296,000 2,412,000

 หัก :  ดอกเบี้ย รับ รอ ตัด บัญชี  - -

  ราย ได้ ค่า บริการ ที่ เกี่ยวข้อง รอ ตัด บัญชี  -  - 

 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน - สุทธิ  1,296,000 2,412,000

 ส่วน ที่ ถึง กำหนด ภายใน 1 ปี - -  

 ส่วน ที่ ถึง กำหนด นาน กว่า 1 ปี 1,296,000  2,412,000 

 ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน - สุทธิ  1,296,000 2,412,000

 

   รายการ เคลื่อนไหว ของ ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า การ เงิน สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 มี ดัง ต่อ ไป นี้ 

 ( หน่วย:บาท ) 

   งบ การ เงิน รวม และ งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ

    ลูก หนี้ ตาม  ดอกเบี้ย รับ ราย ได้ ค่า บริการ   ลูก หนี้ ตาม สัญญา

    สัญญา เช่า การ เงิน   รอ ตัด บัญชี   ที่ เกี่ยวข้อง  เช่า การ เงิน - สุทธิ

     รอตัดบัญชี 

ยอด คง เหลือ ณ วัน ต้น ปี  2,412,000  - - 2,412,000

 เพิ่ม ขึ้น ระหว่าง ปี   -   -   -   - 

 ลด ลง ระหว่าง ปี   (1,116,000)  - -  ( 1,116,000) 

 ยอด คง เหลือ ณ วัน สิ้น ปี  1,296,000 -  -  1,296,000 

13 .  สินค้า คง เหลือ 
 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552  สินค้า คง เหลือ มี ราย ละเอียด ดังนี้

( หน่วย:บาท ) 

    งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

   ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า

   ราคาทุน สินค้าคงเหลือ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

   2553 2552 2553 2552 2553 2552

สินค้าสำเร็จรูป 3,904,870 2,019,097 (1,164,581) (1,164,581) 2,740,289 854,516

วัสดุสำนักงาน 90,802 56,391 - - 90,802 56,391

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 3,995,672 2,075,488 (1,164,581) (1,164,581) 2,831,091 910,907
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 14 .   เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย 
   ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงิน ลงทุน ใน บริษัท ย่อย ตาม ท่ี แสดง อยู่ ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ มี ราย ละเอียด ดัง ต่อ ไป น้ี 

 ( หน่วย:บาท ) 

    งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

      เงินปันผล ที่ บริษัทฯ

 บริษัท   ทุน เรียก ชำระ แล้ว  สัดส่วน เงิน ลงทุน  ราคา ทุน  ได้ รับ ระหว่าง ปี 

    2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

      ร้อย ละ  ร้อย ละ 

 บริษัท แมน ดา ลา  5,000,000   5,000,000   99.99  99.99 4,999,960  4,999,960  -  -

 คอม มูนิ เคชั่น

  จำกัด  

        4,999,960   4,999,960  -   - 

 
15 .   เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม 
 15.1   ราย ละเอียด ของ บริษัท ร่วม 
   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 เงิน ลงทุน ใน บริษัท ร่วม ตาม ที่ แสดง อยู่ ใน งบ การ เงิน รวม และงบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ มี ราย 

ละเอียด ดัง ต่อ ไป นี้ 

 ( หน่วย:บาท ) 

     งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

     มูลค่าตามบัญชี มูลค่าตามบัญชี

 บริษัท ลักษณะธุรกิจ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย ตามวิธีราคาทุน

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

     ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัท ให้บริการจัดทำ 50,000,000 50,000,000 39.99 39.99 33,990,266 31,520,523 19,999,900 19,999,900

เน็ตเบย์ และพัฒนาระบบ

จำกัด ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

       33,990,266 31,520,523 19,999,900 19,999,900

 15.2   ส่วน แบ่ง กำไร และ เงินปันผล รับ 
    สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ รับ รู้ ส่วน แบ่ง กำไร จาก การ ลงทุน ใน บริษัท ร่วม ใน งบ การ เงิน รวม และ 

รับ รู้ เงินปันผล รับ จาก บริษัท ร่วม ใน งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ ดังนี้ 

 (หน่วย: บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   ส่วนแบ่งกำไร 

  บริษัท จากเงินลงทุนในบริษัทร่วมในระหว่างปี เงินปันผลที่บริษัทฯได้รับระหว่างปี

   2553 2552 2553 2552

บริษัท เน็ตเบย์ จำกัด 12,609,693 11,121,330 10,139,950 16,123,256

   12,609,693 11,121,330 10,139,950 16,123,256
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 15.3   ข้อมูล ทางการ เงิน ของ บริษัท ร่วม 
    ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินของบริษัทร่วม โดยสรุปมีดังนี้

 ( หน่วย:บาท ) 

  สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม รายได้รวมสำหรับ กำไรสุทธิสำหรับปี 

 ทุนเรียกชำระ ณ วันที่ ณ วันที ่ ปีสิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่

บริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552

บริษัท 50,000,000 50,000,000 118,178,822 118,458,550 33,201,265 39,655,226 134,825,032 118,882,086 31,524,232 27,803,324

เน็ตเบย์ 

จำกัด  

 16.   ส่วน ปรับปรุง อาคาร เช่า และ อุปกรณ์ 
 ( หน่วย:บาท ) 

  งบการเงินรวม

   ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์  สินทรัพย์

   อาคารเช่า เครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน รถยนต์ ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน 

31 ธันวาคม 2552 34,922,336 322,132,816 19,759,976 49,769,260 50,600 810,000 427,444,988

ซื้อเพิ่ม  11,900 9,255,517 326,740 786,338 - 692,190 11,171,685

จำหน่าย (46,500) (110,716,967) (6,448,330) (1,068,710) (50,600) - (118,331,107)

โอนเข้า (ออก) - 652,039 178,211 - - (830,250) -

31 ธันวาคม 2553 34,986,736 221,323,405 13,816,597 49,486,888 - 671,940 320,285,566

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552 33,941,532 274,642,996 17,058,052 48,754,329 50,591 - 374,447,500

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 542,071 13,991,221 928,288 351,878 - - 15,813,458

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ส่วนที่จำหน่าย (46,499) (110,653,812) (6,445,162) (1,058,015) (50,591) - (118,254,079)

โอนเข้า (ออก) - (26,463) 26,463 - - - -

31 ธันวาคม 2553 34,437,104 177,953,942 11,567,641 48,048,192 - - 272,006,879

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552 980,804 47,489,820 2,701,924 1,014,931 9 810,000 52,997,488

31 ธันวาคม 2553 549,632 43,369,463 2,248,956 1,438,696 - 671,940 48,278,687

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2552       20,378,452

31 ธันวาคม 2553       15,813,458
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 ( หน่วย : บาท ) 

  งบการเงินรวมเฉพาะกิจการ

   ส่วนปรับปรุง อุปกรณ์ อุปกรณ์ อุปกรณ์  สินทรัพย์

   อาคารเช่า เครือข่าย คอมพิวเตอร์ สำนักงาน รถยนต์ ระหว่างติดตั้ง รวม

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552 34,910,336 318,966,635 19,675,076 49,769,260 50,600 810,000 424,181,907

ซื้อเพิ่ม  110,900 9,255,517 302,840 786,338 - 692,190 11,147,785

จำหน่าย (46,500) (110,716,967) (6,448,330) (1,068,710) (50,600) - (118,331,107)

โอนเข้า (ออก) - 652,039 178,211 - - (830,250) -

31 ธันวาคม 2553 34,974,736 218,157,225 13,707,797 49,486,888 - 671,940 316,998,585

ค่าเสื่อมราคาสะสม

31 ธันวาคม 2552 33,929,532 273,512,703 17,020,533 48,754,329 50,591 - 373,267,688

ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี 542,071 13,358,093 906,529 351,878 - - 15,158,571

ค่าเสื่อมราคาสะสม

 ส่วนที่จำหน่าย (46,499) (110,653,812) (6,445,162) (1,058,015) (50,591) - (118,254,079)

โอนเข้า (ออก) - (26,463) 26,463 - - - -

31 ธันวาคม 2553  34,425,104 176,190,521 11,508,363 48,048,192 - - 270,172,180

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

31 ธันวาคม 2552 980,804 45,453,932 2,654,543 1,014,931 9 810,000 50,914,219

31 ธันวาคม 2553 549,632 41,966,703 2,199,434 1,438,696 - 671,940 46,826,405

ค่าเสื่อมราคาที่รวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่

31 ธันวาคม 2551       19,822,142

31 ธันวาคม 2552       15,158,571

 ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 ราคา ทุน ของ อุปกรณ์ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ซึ่ง ตัด ค่า เสื่อม ราคา หมด แล้ว แต่ ยัง ใช้ งาน อยู่ มูลค่า 

ตาม บัญชี ก่อน หัก ค่า เสื่อม ราคา สะสม ของ สินทรัพย์ ดัง กล่าว มี จำนวน เงิน ประมาณ 226 ล้าน บาท (2552: 329 ล้าน บาท) (งบ การ เงิน 

เฉ พาะ บริษัทฯ: 226 ล้าน บาท (2552: 329 ล้าน บาท))

 17 .   สินทรัพย์ ไม่มี ตัว ตน 
 ( หน่วย:บาท ) 

    งบ การ เงิน รวม 

    31 ธันวาคม 2552 เพิ่ม ขึ้น   ตัด จำหน่าย /ตัดบัญชี 31 ธันวาคม 2553 

ลิขสิทธิ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์  15,978,918  1,688,963  (3,245,500)  14,422,381

   15,978,918  1,688,963  (3,245,500)  14,422,381

 ( หน่วย:บาท ) 

   งบ การ เงิน เฉพาะกิจการ

    31 ธันวาคม 2552 เพิ่ม ขึ้น   ตัด จำหน่าย /ตัดบัญชี  31 ธันวาคม 2553

 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม คอมพิวเตอร์  15,972,199  1,667,238  (3,242,400)  14,397,037

   15,972,199  1,667,238  (3,242,400)  14,397,037 

 18 .   สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ ตัด บัญชี 
   บรษิทัฯ แสดง สนิทรพัย ์ภาษ ีเงนิ ได ้รอ ตดั บญัช ีสทุธ ิจาก หนี ้สนิ ภาษ ีเงนิ ได ้รอ ตดั บญัช ีเนือ่งจาก เปน็ ภาษ ีเงนิ ไดท้ี ่เกีย่วขอ้ง กบั กฎหมาย 

ฉบับ เดียวกัน และ จัด เก็บ โดย หน่วย งาน เดียวกัน ราย ละเอียด ของ การ หัก กลบ ลบ กัน และ แสดง จำนวน สุทธิ ใน งบดุล ณ วัน ที่ 31 

ธันวาคม 2553 และ 2552 มี ดัง ต่อ ไป นี้
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 ( หน่วย:บาท ) 

 งบ การ เงิน รวม และ  งบ การ เงิน เฉพาะ กิจการ 

    2553  2552

 สินทรัพย์ ภาษี เงิน ได้ รอ ตัด บัญชี  33,379,695  25,338,135

 หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอ ตัด บัญชี   -  -

    33,379,695  25,338,135 

   รายการ เคลื่อนไหว ของ บัญชี สินทรัพย ์ภาษ ีเงิน ได้ รอ ตัด บัญชี และ หนี้ สิน ภาษี เงิน ได้ รอ ตัด บัญชี สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 

2552 และ 2551 สรุป ได้ ดัง ต่อ ไป นี้ 

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

   2553 2552

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันต้นปี  25,338,135  28,249,475

บวก : ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8,041,560 (2,911,340)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันสิ้นปี 33,379,695  25,338,135 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันต้นปี - 534,961

หัก: ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากผลแตกต่างชั่วคราวเพิ่มขึ้น - (534,961)

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันสิ้นปี - -

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเกิดจากรายการผลแตกต่างชั่วคราวดังต่อไปน ี้

(หน่วย:บาท)

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 49,540,707 49,869,494 

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน - 1,140,582

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - -

ประมาณการหนี้สิน 19,888,962 42,819,722

เงินบำเหน็จค้างจ่าย 254,186 1,384,263

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 1,164,581 1,164,581

ขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไป 57,762,203 -

รวมรายการที่เป็นผลแตกต่างชั่วคราว 128,610,639 96,378,642

อัตราภาษีเงินได้ 25% และ 30% 25% และ 30%

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 33,379,695 25,338,135

19 .   สำรอง ตาม กฎหมาย 
   ภาย ใต้ บทบัญญัติ ของ มาตรา 116 แห่ง พระ ราช บัญญัติ บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ  ต้อง จัดสรร กำไร สุทธิ ประจำ ปี 

ส่วน หนึ่ง ไว้ เป็น ทุนสำรอง ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 5 ของ กำไร สุทธิ ประจำ ปี หัก ด้วย ยอด ขาดทุน สะสม ยก มา (ถ้า มี) จนกว่า ทุนสำรอง นี้ จะ 

มี จำนวน ไม่ น้อย กว่า ร้อย ละ 10 ของ ทุน จด ทะเบียน สำรอง ตาม กฎหมาย ดัง กล่าว ไม่ สามารถ นำ ไป จ่าย เงินปันผล ได้
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 20 .   ค่า ใช้ จ่าย ตาม ลักษณะ 
   รายการค่าใช้จ่ายตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญดังต่อไปนี้

(หน่วย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดำเนินงาน 73,782,351 97,050,950 73,198,966 96,967,530

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 102,470,525 104,919,072 100,431,597 103,110,969

ค่ารับเหมา (โอนกลับ) - (627,816) - (627,816)

ค่าเสื่อมราคา 15,813,458 20,378,452 15,158,571 19,822,142

ค่าตัดจำหน่าย 3,245,500 3,285,851 3,242,400 3,283,286 

 21 .  ภาษี เงินได้ นิติบุคคล
   ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่แสดงอยู่ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มีดังนี้

(หน่วย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   2553 2552 2553 2552

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปี - 937,424 - 937,424

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลงสุทธิระหว่างปี (8,041,560) 2,376,379 (8,041,560) 2,376,379

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (8,041,560) 3,313,803 (8,041,560) 3,313,803

 

การ คำนวณ ภาษี เงิน ได้ นิติบุคคลใน งบ กำไร ขาดทุน มี ดังนี้ 

(หน่วย:บาท)

   งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

   สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

   2553 2552 2553 2552

กำไร( ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (20,749,899) 15,523,996 (23,993,989) 20,348,168

ภาษีเงินได้คำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 25 (5,998,497) 5,087,042 (5,998,497) 5,087,042

ภาษีเงินได้คำนวณจากอัตราภาษีร้อยละ 30 - - - -

ผลกระทบภาษีจากรายการที่หักเป็นค่าใช้จ่าย

 ทางภาษีไม่ได้ 803,297 8,564,023 803,297 8,564,023

ผลกระทบภาษีจากรายการที่ไม่ต้องเสียภาษี (9,245,351) (5,552,566) (9,245,351) (5,552,566)

ผลกระทบภาษีจากการปรับลดอัตราภาษีเงินได้

 เป็นร้อยละ 25 - - - -

ผลกระทบภาษีจากขาดทุนสะสมยกมา - (7,161,075) - (7,161,075)

ผลกระทบจากรายการขาดทุนทางภาษี

 ที่ใช้ประโยชน์ได้ 14,440,551 - 14,440,551 -

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี(เพิ่มขึ้น)ลดลง

  จากส่วนที่เป็นผลแตกต่างชั่วคราว (8,041,560) 2,376,379 (8,041,560) 2,376,379

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (8,041,560) 3,313,803 (8,041,560) 3,313,803

 22 .   กำไร ต่อ หุ้น 
   กำไร (ขาดทุน) ต่อ หุ้น ที่ แสดง อยู่ ใน งบ กำไร ขาดทุน เป็น กำไร (ขาดทุน) ต่อ หุ้น ขั้น พื้น ฐาน ซึ่ง คำนวณ โดย หาร กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

ส่วน ที่ เป็น ของ ผู้ ถือ หุ้น บริษัท ใหญ่ ด้วย จำนวน ถัว เฉลี่ย ถ่วง น้ำ หนัก ของ หุ้น สามัญ ของ บริษัท ใหญ่ ที่ ออก อยู่ ใน ระหว่าง ปี
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 23. ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
   บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ดำเนิน กิจการ ใน 2 ส่วน งาน ธุรกิจ คือ (ก) การ ให้ บริการ เชื่อม ต่อ อินเทอร์เน็ต และ (ข) การ ให้ บริการ ครบ 

วงจร ที่ เกี่ยวข้อง กับ เทคโนโลยี สารสนเทศ และ การ สื่อสาร

  ข้อมูล ทางการ เงิน จำแนก ตาม ส่วน งาน ทาง ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย สำหรับ ปี สิ้น สุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 มี 

ดังนี้ 

( หน่วย:บาท ) 

 งบการเงินรวม

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

    การให้บริการครบ   การให้บริการครบ

    วงจรที่เกี่ยวข้องกับ   วงจรที่เกี่ยวข้องกับ

   การให้บริการ ข้องกับเทคโนโลยี  การให้บริการ ข้องกับเทคโนโลยี

   เชื่อมต่อ สารสนเทศ  เชื่อมต่อ สารสนเทศ

   อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร รวม อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร รวม

รายได้จากการให้บริการและ

 การขาย (1) 176,788,328 227,299,179 404,087,507 250,494,407 318,557,528 569,051,935

ต้นทุนในการให้บริการ

 และต้นทุนขาย (2)   (291,957,357)   (384,343,729)

ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน   112,130,150   184,708,206

รายได้อื่น   6,016,746   6,077,738

ค่าใช้จ่ายในการขาย

 ที่ไม่สามารถปันส่วนได้   (61,831,516)   (92,315,570)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ที่ไม่สามารถปันส่วนได้   (70,367,148)   (75,533,867)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   (19,307,600)   (18,533,800)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 และภาษีเงินได้นิติบุคคล   (33,359,368)   4,402,707

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน ในบริษัทร่วม   12,609,693   11,121,330

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (224)   (41)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (20,749,899)   15,523,996

ภาษีเงินได้นิติบุคคล   8,041,560   (3,313,803)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   (12,708,339)   12,210,193

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิ       

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่   (12,708,345)   12,210,192

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย   6   1

     (12,708,339)   12,210,193

  ( 1 ) ไม่มี รายการ ขาย หรือ รายการ ธุรกิจ อื่น ที่ เกิด ขึ้น ระหว่าง ส่วน งาน ทาง ธุรกิจ 

  ( 2 )   เนือ่งจาก สว่น งาน ทาง ธรุกจิ ทัง้ สอง สว่น งาน ใช ้สนิทรพัย ์และ หนี ้สนิ ที ่กอ่ ให ้เกดิ ราย ได ้รว่ม กนั บรษิทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย จงึ ไม ่ได ้จดัสรร 

ต้นทุน และ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ระหว่าง ธุรกิจ ทั้ง สอง ส่วน งาน
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( หน่วย:บาท ) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

    การให้บริการครบ   การให้บริการครบ

    วงจรที่เกี่ยวข้องกับ   วงจรที่เกี่ยวข้องกับ

   การให้บริการ ข้องกับเทคโนโลยี  การให้บริการ ข้องกับเทคโนโลยี

   เชื่อมต่อ สารสนเทศ  เชื่อมต่อ สารสนเทศ

   อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร รวม อินเทอร์เน็ต และการสื่อสาร รวม

รายได้จากการให้บริการ

 และการขาย (1) 176,782,328 226,737,579 403,525,907 250,494,407 318,326,820 568,821,227

ต้นทุนการให้บริการ

 และต้นทุนขาย (2)   (293,220,973)   (386,604,789)

 ผลการดำเนินงานตามส่วนงาน   110,304,934   182,216,438

รายได้อื่น   16,428,629   22,198,972

ค่าใช้จ่ายในการขายที่ไม่สามารถ

 ปันส่วนได้   (59,244,044)   (90,152,564)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

 ที่ไม่สามารถปันส่วนได้   (72,175,684)   (75,380,837)

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร   (19,307,600)   (18,533,800)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่าย

 ทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล   (23,993,765)   20,348,209

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน   (224)   (41)

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล   (23,993,989)   20,348,168

ภาษีเงินได้นิติบุคคล   8,041,560   (3,313,803)

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ   (15,952,429)   17,034,365

  ( 1 )   ไม่มี รายการ ขาย หรือ รายการ ธุรกิจ อื่น ที่ เกิด ขึ้น ระหว่าง ส่วน งาน ทาง ธุรกิจ 

  ( 2 )   เนื่องจาก ส่วน งาน ทาง ธุรกิจ ทั้ง สอง ส่วน งาน ใช้ สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ที่ ก่อ ให้ เกิด ราย ได้ ร่วม กัน บริษัทฯ จึง ไม่ ได้ จัดสรร ต้นทุน และ 

สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ระหว่าง ธุรกิจ ทั้ง สองส่วน งาน

24. เงินปันผลจ่าย
   เงินปันผลที่ประกาศจ่ายในปี 2552 และ 2551 มีรายละเอียดดังนี้

  เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2552 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

   เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 12,500,360 0.05

รวมเงินปันผลประกาศจ่ายในปี 2553  12,500,360 0.05

เงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2551 ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

   เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 12,500,360 0.05

รวมเงินปันผลประกาศจ่ายในปี 2552   12,500,360 0.05

 25 .   หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น 
    ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มี หนี้ สิน ที่ อาจ จะ เกิด ขึ้น ใน ภาย หน้า จาก การ ให้ ธนาคาร ออก หนังสือ ค้ำ ประกัน จำนวน  

21 ล้าน บาท (2552: 35 ล้าน บาท) ใน นาม บริษัทฯ ซึ่ง เกี่ยว เนื่อง กับ การ ดำเนิน งาน ตาม ปกติ ธุรกิจ ขอ งบ ริษัทฯ

 26 .   ภาระ ผูกพัน 
 26.1  ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
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26.2  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดำเนินงาน
   บริษัทฯ มี ภาระ ผูกพัน ตาม สัญญา เช่า ดำเนิน งาน ใน กรณี ที่ บริษัทฯ เป็น ผู้ เช่า ซึ่ง มีอายุ สัญญา ระหว่าง 1 - 3 ปี สัญญา ดัง กล่าว เป็น 

สัญญา ที่ บอก เลิก ไม่ ได้ ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ มี ภาระ ที่ จะ ต้อง จ่าย ใน อนาคต ตาม สัญญา เช่า ดังนี้

(หน่วย:ล้านบาท)

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ่ายชำระภายใน 2553 2552

 1 ปี 31.6 72.7

 1 ถึง 3 ปี 3.7 8.8

   35.4 81.5

26.3  ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว
  ก) เมื่อ วัน ที่ 10 มีนาคม 2549 บริษัทฯ ได้ เข้า ทำ สัญญา บริหาร จัดการ กองทุน กับ บริษัท หลัก ทรัพย์ จัดการ กองทุน กรุง ไทย จำกัด 

(มหาชน) ซึ่ง บริษัท ดัง กล่าว จะ ให้ บริการ การ บริหาร กองทุน ส่วน บุคคล แก่ บริษัทฯ สัญญา ดัง กล่าว มี ผล ใช้ บังคับ ตั้งแต่ วัน ที่ 10 

มีนาคม 2549 จนกว่า จะ ได้ รับ แจ้ง เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร เพื่อ เลิก สัญญา บริษัทฯ มี ภาระ ผูกพัน ค่า ธรรมเนียม การ จัดการ กองทุน 

ใน อัตรา ร้อย ละ 0.20 ของ มูลค่า สินทรัพย์ สุทธิ ของกอง ทุน ดัง กล่าว ทุก วัน ทำการ (อัตรา ดัง กล่าว ยัง ไม่ รวม ภาษี มูลค่า เพิ่ม)

 ณ วัน ท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษัทฯ ไม่มี กองทุน ส่วน บุคคล ท่ี บริหาร โดย บริษัท หลัก ทรัพย์ จัดการ กองทุน ตาม สัญญา ดัง กล่าว

 ข) เมื่อ วัน ที่ 8 พฤศจิกายน 2553 บริษัทฯ ได้ เข้า ทำ สัญญา บริหาร จัดการ กองทุน กับ บริษัท หลัก ทรัพย์ ซี มี โก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่ง 

บรษิทั ดงั กลา่ว จะ ให ้บรกิาร การ บรหิาร กองทนุ สว่น บคุคล แก ่บรษิทัฯ สญัญา ดงั กลา่ว ม ีผล ใช ้บงัคบั ตัง้แต ่วนั ที ่8 พฤศจกิายน 2553 

จนกว่า จะ ได้ รับ แจ้ง เป็น ลาย ลักษณ์ อักษร เพื่อ เลิก สัญญา บริษัทฯ มี ภาระ ผูกพัน ค่า ธรรมเนียม การ จัดการ กองทุน ใน อัตรา ร้อย ละ 

0.28 ของ มูลค่า สินทรัพย์ สุทธิ ของกอง ทุน ดัง กล่าว ทุก วัน ทำการ (อัตรา ดัง กล่าว ยัง ไม่ รวม ภาษี มูลค่า เพิ่ม)

27. เครื่องมือทางการเงิน
27.1 นโยบาย การ บริหาร ความ เสี่ยง
  เครือ่ง มอื ทางการ เงนิ ที ่สำคญั ขอ งบ รษิทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย ตาม ที ่นยิาม อยู ่ใน มาตรฐาน การ บญัช ีฉบบั ที ่107 “การ แสดง รายการ และ 

การ เปดิ เผย ขอ้มลู สำหรบั เครือ่ง มอื ทางการ เงนิ” ประกอบ ดว้ย เงนิสด และ รายการ เทยีบ เทา่ เงนิสด  เงนิ ลงทนุ ระยะ สัน้ ลกู หนี ้การ คา้ 

เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ที่ เกี่ยวข้อง กัน ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า ทางการ เงิน เจ้า หนี้ การ ค้า และ หนี้ สิน ภาย ใต้ สัญญา เช่า การ เงิน บริษัทฯ 

และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง ที่ เกี่ยวข้อง กับ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ดัง กล่าว และ มีน โย บาย ใน การ บริหาร ความ เสี่ยง ดังนี้

 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

  บริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง ด้าน การ ให้ สิน เชื่อ ที่ เกี่ยว เนื่อง กับ ลูก หนี้ การ ค้า เงิน ให้ กู้ ยืม และ ลูก หนี้ ภาย ใต้ สัญญา เช่า 

ทางการ เงิน การ ให้ สิน เชื่อ ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ไม่มี การก ระ จุก ตัว เนื่อง จา กบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย มี ฐาน ของ ลูกค้า ที่ หลาก 

หลาย และ มี อยู่ จำนวน มาก ราย ดัง นั้น  บริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย จึง ไม่ คาด ว่า จะ ได้ รับ ความ เสีย หาย ที่ เป็น สาระ สำคัญ จาก การ ให้ สิน 

เชื่อ จำนวน เงิน สูงสุด ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย อาจ ต้อง สูญ เสีย จาก การ ให้ สิน เชื่อ คือ มูลค่า ตาม บัญชี ของ ลูก หนี้ การ ค้า เงิน ให้ กู้ ยืม 

และ ลูก หนี้ ภาย ใต้ สัญญา เช่า ทางการ เงิน ที่ แสดง อยู่ ใน งบดุล

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

  บริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย มี ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอกเบี้ย ที่ สำคัญ อัน เกี่ยว เนื่อง กับ เงิน ฝาก ธนาคาร และเงิน ลงทุน ระยะ สั้น ประเภท 

ของ เงิน ฝาก ธนาคาร และ เงิน ลงทุน ระยะ สั้น แสดง ราย ละเอียด ตาม หมายเหตุ 6 และ 7 ซึ่ง ส่วน ใหญ่ มี อัตรา ดอกเบี้ย ที่ ปรับ ขึ้น ลง ตาม 

อัตรา ตลาด หรือ มี อัตรา ดอกเบี้ย คงที่ ที่ มี วันครบ กำหนด ไถ่ถอน นับ จาก วัน ที่ ใน งบดุล ไม่ เกิน 1 ปี เนื่อง จา กบ ริษัทฯ มีน โย บาย การ ฝาก 

หรือ ลงทุน ใน ตราสาร ที่ มี สภาพ คล่อง และ มี วัน ครบ กำหนด ไม่ เกิน 1 ปี ดัง นั้น ความ เสี่ยง จาก อัตรา ดอกเบี้ย ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท 

ย่อย จึง อยู่ ใน ระดับ ต่ำ 

 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

  ความ เสี่ยง ด้าน สภาพ คล่อง คือ ความ เสี่ยง ที่ บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย อาจ ได้ รับ ความ เสีย หาย อัน สืบ เนื่อง มา จาก การ ที่ บริษัทฯ  และ 

บรษิทั ยอ่ย ไม ่สามารถ เปลีย่น สนิทรพัย ์เปน็ เงนิสด และ/หรอื ไม ่สามารถ จดัหา ทนุ ได ้เพยีง พอ ตาม ความ ตอ้งการ และ ทนั ตอ่ เวลา ที ่บรษิทัฯ 

และ บรษิทั ยอ่ย จะ ตอ้ง นำ ไป ชำระ ภาระ ผกูพนั ได ้เนือ่ง จา กบ รษิทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย ม ีสนิทรพัย ์หมนุเวยีน มากกวา่ หนี ้สนิ หมนุเวยีน และ 

บริษัทฯ  และ บริษัท ย่อย มีน โย บาย ใน การ ฝาก หรือ ลงทุน ใน ตราสาร ที่ มี สภาพ คล่อง และ มี วัน ที่ ครบ กำหนด ไถ่ถอน ไม่ เกิน 1 ปี ดัง นั้น 

ความ เสี่ยง ด้าน สภาพ คล่อง ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย อยู่ ใน ระดับ ต่ำ

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

  บรษิทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย ม ีสนิทรพัย ์และ หนี ้สนิ ที ่เปน็ เงนิ ตรา ตา่ง ประเทศ ซึง่ อาจ กอ่ ให ้เกดิ ความ เสีย่ง จาก การ ผนัผวน ของ อตัรา แลก 
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เปลี่ยน เงิน ตรา ต่าง ประเทศ อย่างไร ก็ตาม ณ วัน ที่ ใน งบดุล สินทรัพย์ และ หนี้ สิน ที่ เป็น เงิน ตรา ต่าง ประเทศ ดัง กล่าว มี ยอด คง เหลือ ที่ 

ไมม่ ีนยั สำคญั ซึง่ บรษิทัฯ และ บรษิทั ยอ่ย มไิด ้เขา้ ทำ สญัญา ซือ้ ขาย เงนิ ตรา ตา่ง ประเทศ ลว่ง หนา้ เพือ่ ลด ความ เสีย่ง จาก อตัรา แลก เปลีย่น 

เนื่องจาก ฝ่าย บริหาร พิจารณา แล้ว เห็น ว่า ความ เสี่ยง จาก อัตรา แลก เปลี่ยน อยู่ ใน ระดับ ต่ำ

27.2 มูลค่า ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน
  มลูคา่ ยตุธิรรม หมาย ถงึ จำนวน เงนิ ที่ ผู้ ซือ้ และ ผู้ ขาย ตกลง แลก เปลีย่น สนิทรพัย์ กนั ใน ขณะ ที่ ทั้ง สอง ฝา่ย ม ีความ รอบรู ้และ เตม็ใจ 

ใน การ แลก เปลีย่น และ สามารถ ตอ่ รอง ราคา กนั ได ้อยา่ง เปน็ อสิระ ใน ลกัษณะ ที ่ไมม่ ีความ เกีย่วขอ้ง กนั วธิ ีการ กำหนด มลูคา่ ยตุธิรรม ขึน้ 

อยู่ กับ ลักษณะ ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน มูลค่า ยุติธรรม จะ กำหนด จาก ราคา ตลาด ล่าสุด หรือ กำหนด ขึ้น โดย ใช้ เกณฑ์ การ วัด มูลค่า ที่ 

เหมาะ สม บริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ได้ ประมาณ การ มูลค่า ยุติธรรม ของ เครื่อง มือ ทางการ เงิน ตาม หลัก เกณฑ์ ดังนี้

  (ก)  สินทรัพย์ ทางการ เงิน

   ใน การ กำหนด ราคา ยตุธิรรม ขึน้ อยู ่กบั ลกัษณะ ของ ตราสาร ทางการ เงนิ ราคา ยตุธิรรม ของ สนิทรพัย ์ทางการ เงนิ สว่น ใหญ ่ถอื ตาม 

จำนวน เงิน ที่ แสดง ใน งบดุล รวม ถึง เงินสด และ รายการ เทียบ เท่า เงินสด เงิน ลงทุน ระยะ สั้น ลูก หนี้ การ ค้า เงิน ให้ กู้ ยืม แก่ กิจการ ที่ 

เกี่ยวข้อง กัน และ ลูก หนี้ ตาม สัญญา เช่า ทางการ เงิน ซึ่ง จะ มี ราคา ใกล้ เคียง กับ ราคา ตาม บัญชี เนื่องจาก มูลค่า ตราสาร ทางการ เงิน 

ส่วน ใหญ่ จะ ขึ้น อยู่ กับ อัตรา ดอกเบี้ย ใน ตลาด และ/หรือ มี ระยะ เวลา ครบ กำหนด ไม่ เกิน 1 ปี 

   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคา ตาม บัญชี ของ สินทรัพย์ ทางการ เงิน ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ไม่ แตก ต่าง ไป จาก 

ราคา ยุติธรรม อย่าง มี สาระ สำคัญ

 (ข) หนี้ สิน ทางการ เงิน

   มลูคา่ ยตุธิรรม ของ หนี ้สนิ ทางการ เงนิ ซึง่ รวม ถงึ เจา้ หนี ้การ คา้ และ หนี ้สนิ ภาย ใต ้สญัญา เชา่ การ เงนิ ถอื ตาม จำนวน เงนิ ที ่แสดง 

ใน งบดุล เนื่องจาก เหตุผล เดียว กับ ที่ ระบุ ไว้ สำหรับ สินทรัพย์ ทางการ เงิน ข้าง ต้น

   ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 ราคา ตาม บัญชี ของ หนี้ สิน ทางการ เงิน ขอ งบ ริษัทฯ และ บริษัท ย่อย ไม่ แตก ต่าง ไป จาก 

ราคา ยุติธรรม อย่าง มี สาระ สำคัญ  

28. การ บริหาร จัดการ ทุน 
  วัตถุประสงค์ ใน การ บริหาร จัดการ ทุน ที่ สำคัญ ขอ งบ ริษัทฯ  คือ  การ จัด ให้ มี ซึ่ง โครงสร้าง ทางการ เงิน ที่ เหมาะ สม และ การ ดำรง ไว้ 

ซึ่งความ สามารถ ใน การ ดำเนิน ธุรกิจ อย่าง ต่อ เนื่อง

  ตาม งบดุล ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 กลุ่ม บริษัท มี อัตราส่วน หนี้ สิน รวม ต่อ ทุน เป็น 0.24:1 และ 0.28:1 ตาม ลำดับ 

และ บริษัทฯ มี อัตราส่วน เท่ากับ 0.24 และ 0.29:1 ตาม ลำดับ

29. เหตุการณ์ ภาย หลัง วัน ที่ ใน งบ การ เงิน
  โดย มติ ที่ ประชุม คณะ กรรม กา รบ ริษัทฯ ครั้ง ที่ 2/2554 เมื่อ วัน ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มี มติ อนุมัติ เสนอ จ่าย เงินปันผล สำหรับ 

ปี 2553 จาก กำไร สะสม ให้ กับ ผู้ ถือ หุ้น ขอ งบ ริษัทฯ  ใน อัตรา หุ้น ละ 0.03บาท หรือ คิด เป็น จำนวน เงิน รวม ประมาณ 7.5 ล้าน บาท ซึ่ง 

คำนวณ จาก หุ้น สามัญ ที่ ออก และ ชำระ แล้ว ทั้งหมด จำนวน 250,020,799 หุ้น การ จ่าย เงินปันผล ดัง กล่าว จะ ต้อง รอ อนุมัติ โดย มติ ที่ 

ประชุม สามัญ ประจำ ปี ผู้ ถือ หุ้น ขอ งบ ริษัทฯ  ใน วัน ที่ 22 เมษายน 2554 ต่อ ไป

30. การ อนุมัติ งบ การ เงิน
  งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554



รายงานประจำปี 255390

ข้อมูลทั่วไป

•ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)

  1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น10-12 และชั้นIT ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ

เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310

 โทรศัพท์: 0-2257-7000

 โทรสาร: 0-2257-7222

 homepage: http://www.inet.co.th

 ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และให้บริการครบวงจรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร

 เลขทะเบียนบริษัท บมจ.0107544000094

 ทุนจดทะเบียน 333,333,333บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ333,333,333หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ1บาท

 ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 250,020,799บาท

 จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 250,020,799หุ้น

•บริษัทย่อย  บริษัทแมนดาลาคอมมูนิเคชั่นจำกัด

 ที่ตั้งสำนักงาน 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร10310

 โทรศัพท์: 0-2257-7255

 โทรสาร: 0-2257-7222

 ประเภทธุรกิจ ให้บริการกิจการโทรคมนาคมและให้บริการที่เกี่ยวข้อง

 ทุนจดทะเบียน 10,000,000บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน1,000,000หุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาท

 ทุนชำระแล้ว 5,000,000บาท

 จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 1,000,000หุ้นโดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ99.99

 •บริษัทร่วมทุน บริษัทเน็ตเบย์จำกัด

 ที่ตั้งสำนักงาน 719/8-9ถนนพระราม6แขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330

 โทรศัพท์: 0-2620-1800

 โทรสาร: 0-2612-3051

 ประเภทธุรกิจ อีโลจิสติกส์ จัดทำและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ 

ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร

 ทุนจดทะเบียน 50,000,000บาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน5,000,000หุ้น

  มูลค่าหุ้นละ10บาท

 ทุนชำระแล้ว 50,000,000บาท

 จำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้ว 5,000,000หุ้นโดยบริษัทเข้าถือหุ้นจำนวนร้อยละ40
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•บุคคลอ้างอิง        

 

 (ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์: บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด

  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชั้น4และ6-7

  62ถนนรัชดาภิเษกแขวงคลองเตยเขตคลองเตย

  กรุงเทพมหานคร10110

  โทรศัพท์: 0-2359-1200

  โทรสาร: 0-2359-1259

 (ข) ผู้สอบบัญชี: นางสาวพิมพ์ใจมานิตขจรกิจ

   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต4521และ/หรือ

   นางสาวรุ้งนภาเลิศสุวรรณกุล

   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3516และ/หรือ

   นายชยพลศุภเศรษฐ์นนท์

   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3872และ/หรือ

   นางสาววิสสุตาจริยธนากร

   เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต3853

   บริษัทสำนักงานเอินส์ทแอนด์ยังจำกัด

   ชั้น33อาคารเลครัชดา

   193/136-137ถนนรัชดาภิเษกคลองเตย

   กรุงเทพมหานคร10110

  โทรศัพท์: 0-2264-0777

  โทรสาร: 0-2264-0789-90



สำนักงาน
สำนักงานใหญ่
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)

 1768อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ชั้น10-12และชั้นITถนนเพรบุรีตัดใหม่แขวงบางกะปิ
 เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร10310
 โทรศัพท์:0-2257-7000
 โทรสาร:0-2257-7222
 ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย(NOC)
 โทรศัพท์:0-2257-7111กด0และกด5
 โทรสาร:0-2257-7275
ภาคเหนือ
เชียงใหม่
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาภาคเหนือ
 422/51หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ถนนช้างคลานตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50100
 โทรศัพท์:0-5320-4646,0-5390-4716
 โทรสาร:0-5390-4242
พิษณุโลก
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาภาคเหนือ(ตอนล่าง)
 26/16ถนนธรรมบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก65000
 โทรศัพท์:0-5525-6019
 โทรสาร:0-5530-4789
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นครราชสีมา
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง)
 281ถนนโพธิ์กลางตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมา30000
 โทรศัพท์:0-4426-9800-1
 โทรสาร:0-4426-9801
ภาคตะวันออก
พัทยา
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาพัทยา
 3/230ถนนพัทยาสาย3(หมู่6)ตำบลนาเกลืออำเภอบางละมุงจ.ชลบุรี20150
 โทรศัพท์:0-3837-0680
 โทรสาร:0-3837-0680
ภาคใต้
สุราษฎร์ธานี
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาสุราษฎร์ธานี
 187/59ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี84000
 โทรศัพท์:0-7728-8828
 โทรสาร:0-7728-8829
หาดใหญ่
 บริษัทอินเทอร์เน็ตปรเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาหาดใหญ่
 181/48ถนนประชาธิปัตย์ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่สงขลา90110
 โทรศัพท์:0-7422-3865
 โทรสาร:0-7434-2669
ภูเก็ต
 บริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัด(มหาชน)สาขาภูเก็ต
 ชั้น2SOfTwarePark(SIPaBuIldINg)ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์-สะพานหิน
 ถนนภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ต83000
 โทรศัพท์:0-7637-9014
 โทรสาร:0-7637-9015
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