สารบัญ

001

สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

052

การควบคุมภายในและ
การบร�หารจัดการความเสี่ยง

003

คณะกรรมการบร�ษัท
และคณะผูบร�หาร

054

รายการระหวางกัน

006

ขอมูลทางการเง�น
โดยสรุป

056

รายงานของคณะกรรมการ
บร�หาร

007

ว�สัยทัศน ภารกิจ
และคุณคาหลัก

057

รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

009

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
ของบร�ษัทในป 2560

059

รายงานของคณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน

010

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

060

รายงานของคณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

011

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

061

รายงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

014

โครงสรางรายได

062

รายงานของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

015

การตลาดและสภาวะการแขงขัน

063

การว�เคราะหและคำอธิบาย
ของฝายจัดการ

017

ปจจัยความเสี่ยง

066

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบร�ษัท
ตอรายงานทางการเง�น

019

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน

รายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาต

020

นโยบายการจายเง�นปนผล

067
070

021

โครงสรางการจัดการ

114

รายละเอียดโดยยอของ
คณะกรรมการและคณะผูบร�หาร

033

การกำกับดูแลกิจการ

125

ขอมูลทั่วไป

048

ความรับผิดชอบตอสังคม

งบการเง�น

สารจากประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการ

เพ�อ่ รองรับการเขาสูส งั คมดิจท� ลั อยางเต็มรูปแบบ

บร�ษทั ยังเร�ม� พัฒนาแพลตฟอรมรูปแบบตางๆ ของบร�การคลาวดสำหรับ
ประเทศไทย มีขอ มูลเก็บภายในประเทศ เพ�อ่ ตอบสนองตอความตองการ
การใชงานดานไอทีในองคกรทีม่ คี วามหลากหลายชวยใหองคกรใชเปน
เคร�อ่ งมือทีเ่ สร�มสรางความสามารถในการแขงขันไดดยี ง�ิ ข�น้ พรอมทีจ่ ะ
เปลีย่ นผานสูยุคดิจ�ทัล
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ในป 2560 บร�ษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
มีการเติบโตอยางมากทัง้ รายไดและจำนวนลูกคาโดยบริษทั มีรายได
รวม 1,541 ลานบาท เพิ่มขึ้น 54% จากป 2559 โดยมีรายได
จากการดำเนินงาน 988 ลานบาทเพิ่มขึ้น 16% จากป 2559
โดยรายไดทเ่ี ติบโตเพิม่ ขึน้ อยางชัดเจน เกิดจากรายไดจากบริการ
Co-location ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 26.88% เปนผลมาจากบริษัท
เปดใหบริการศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) อยางเปน
ทางการทีจ่ งั หวัดสระบุรี ทำใหบริษทั สามารถบริหารจัดการบริการ
ตางๆ ไดเหมาะสม ตอบสนองความตองการของลูกคาไดเปนอยางดี
จนทำใหรายไดจากการใหบริการในสวนอื่นๆ เติบโตตามไปดวย
สำหรับบริการคลาวดถงึ แมวา ในปทผ่ี า นมาบริษทั มีลกู คาราชการ
รายใหญไมตอสัญญากับบริษัท แตรายไดยังคงเติบโต 11.93%
เพือ่ รองรับการเขาสูส งั คมดิจทิ ลั อยางเต็มรูปแบบ บริษทั ยังเริม่
พัฒนาแพลตฟอรมรูปแบบตางๆ ของบริการคลาวดสำหรับประเทศ
ไทย มีขอ มูลเก็บภายในประเทศ เพือ่ ตอบสนองตอความตองการ
การใชงานดานไอทีในองคกรทีม่ คี วามหลากหลาย ชวยใหองคกร
ใชเปนเครือ่ งมือทีเ่ สริมสรางความสามารถในการแขงขันไดดยี ง่ิ ขึน้
พรอมทีจ่ ะเปลีย่ นผานสูย คุ ดิจทิ ลั เชน IoT platform, Software
as a services, data analytic platform

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายนโยบายเรื่อง
การทำธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ ไดประกาศนโยบาย
ตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน่ และไดรบั การรับรองการเปนสมาชิก
ของโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต (CAC) เมื่อตนป 2561 ซึ่งแสดงใหเห็นถึงเจตนารมย
ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอยางสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได
รวมถึงตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบ
สุดทายนี้ ในนามตัวแทนของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทานผูถือหุน พนักงาน คูคา ลูกคา
รวมถึงผูม สี ว นไดเสียทุกฝายทีส่ นับสนุนการดำเนินงานของบริษทั ฯ
ดวยดีตลอดมา และบริษัทขอยึดมั่นการดำเนินธุกิจภายใตหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสรางประโยชนใหแกประเทศชาติ
ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืนตอไป

บริษทั ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการวิจยั พัฒนา
เพือ่ ใหเกิดบริการจากนวัตกรรมใหมๆดวยฝมอื ของคนไทย รวมทัง้
มีความรวมมือกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมเพือ่ เสริมสรางเครือขาย
ไอทียคุ ใหมภายในประเทศใหเขมแข็ง เตรียมพรอมทีจ่ ะใหบริการ
แกทกุ ภาคสวน

002

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ

มรกต กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจัดการ
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คณะกรรมการ

05

04

06
03

01

02

01

02

03

ประธานกรรมการ
/ ประธานกรรมการบร�หาร

กรรมการ / กรรมการบร�หาร
/ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
/ กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการบร�หารความเสี่ยง
/ กรรมการตรวจสอบ

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ

นายสหัส ตร�ทิพยบุตร

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

04

05

06

กรรมการอิสระ
/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการ / กรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

กรรมการ / กรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
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ดร.กำธร ไวทยกุล

003

นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์

11
10
12

09

07

08

07

08

09

กรรมการ / กรรมการบร�หาร
/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง
/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ
/ กรรมการบร�หารความเสี่ยง
/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

ดร. ณรงค ศิร�เลิศวรกุล

นายอนิรุทธ หิรัญรักษ

10

11

12

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
/ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
/ กรรมการกำกับดูแลกิจการ

กรรมการ

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทน
/ กรรมการตรวจสอบ

นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์

ดร.อภิรักษ ปร�ชญสมบูรณ

004

นายอรัญ เพ��มพ�บูลย
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ผูบริหารบริษัท

04

03

05

06

02

07

01

01

02

03

04

กรรมการผูจัดการ

รองกรรมการผูจัดการ

ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส

นางมรกต กุลธรรมโยธิน

นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค

นายศักดิ์นนท กังสัมฤทธิ์

05

06

07

ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส

ผูอำนวยการอาวุโส

นายปยเรศ แซหลี
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นายอรรถพงษ หาบสา

นางวราภรณ ป�นโฑละ

005

นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ

ขอมูลทางการเงินโดยสรุป
หนวย : พันบาท
2558

2559

2560

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

2,588,722
1,236,149
1,352,573
1,001,363
857,510
84,368

4,206,236
2,309,917
1,896,318
1,541,491
988,449
375,544

0.27
26.17
8.75
6.27
8.11
3.49
1.36

0.77
22.91
12.92
8.43
9.10
4.47
0.91

1.00
25.20
47.62
37.99
23.16
11.05
1.22

0.16
2.01

0.23
3.76

0.75
3.79

ขอมูลทางการเง�น
รวมสินทรัพย
รวมหนี้สิน
รวมสวนของผูถือหุน
รายไดรวม
รายไดจากการดำเนินงาน
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ
อัตราสวนทางการเง�น
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
ขอมูลตอหุน
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุน (บาท)
มูลคาหุนตามบัญชี (บาท)

2558

2559

2560

หนวย : พันบาท
4,206,236

4,000,000
3,000,000

รวมสินทรัพย

รวมหนี้สิน

รวมสวนของผูถือหุน

006

รายไดรวม

609,963
857,510
988,449

624,039
1,001,363
1,541,491

1,352,573
1,896,318

500,000

682,193
1,236,149

1,000,000

1,183,953

1,500,000

501,760

2,000,000

2,309,917

2,588,722

2,500,000

รายไดจาก
การดำเนินงาน
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วิสัยทัศน ภารกิจและคุณคาหลัก

ว� สั ย ทั ศ น (Vision)

“ เปนผูใหบร�การโครงสรางพ�้นฐาน

ดานไอซีทีชั้นนำ มีความนาเชื่อถือ
โดยทำธุรกิจดานนวัตกรรมพ�้นฐานไอที
เพ�่อพัฒนาคนไอทีรุนตอไป

”

ภารกิจ (Mission)
เปลีย่ นนวัตกรรมดานไอที ใหเปนบร�การแกลกู คาองคกร
เพ�อ่ พัฒนาประเทศสูเ ศรษฐกิจดิจท� ลั

ดำเนินธุรกิจทีส่ ามารถสรางผลตอบแทนทีด่ ี และมีการ
ขยายธุรกิจใหเติบโตตอเนือ่ งอยางยัง่ ยืน

ใหบร�การโครงสรางพ�น้ ฐานใหแกลกู คาคนไทยทีม่ คี วาม
ปลอดภัยและไดมาตรฐานสากล ทีต่ ง้ั ศูนยขอ มูลในประเทศไทย

เปนสมาชิกทีด่ ตี อ สังคม ใสใจสิง� แวดลอม เพ�อ่ ประโยชน
ตอผูม สี ว นไดเสียและสังคมโดยรวมอยางแทจร�ง

INET รายงานประจำป 2560
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คุณคาหลัก (Core Value)
บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบ
กิจการในลักษณะที่ใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
เปลี่ยนมาเปนโอกาสทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชนของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายของบร�ษัท เพ�่อสรางความมั่นคง
ที่ยั่งยืนบนคุณคาหลัก 4 ประการ ดังนี้

นวัตกรรม
(Innovation)
เรายกยองและรับฟงความคิดทุกความคิด เพือ่ พัฒนาทางออก
ทีด่ ขี น้ึ และตอบสนองตอความตองการของลูกคาไดดขี น้ึ นวัตกรรม
มีความหมายกวางกวาการสรางสินคาหรือบริการทีด่ ขี น้ึ แตยงั รวม
ไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยูใ นระดับทีน่ า พอใจ
อีกดวยนวัตกรรมเปนหนาที่ของบุคลากร ของบริษัททุกคน

ความเปนกลาง
(Neutral)
เราเชื่อวาบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุงเรืองไปพรอมผูมีสวน
เกีย่ วของทัง้ ผูถ อื หุน ลูกคา พนักงาน พันธมิตรคูค า และสังคมไทย
โดยรวม บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสานประโยชนระหวางผูมี
สวนเกี่ยวของทุกดาน

ความกระตือร�อรน
(Energetic)
เราใชประโยชนสงู สุดจากความหลากหลายทางประสบการณ
ของบุคลากร กิจการของบริษทั ประสบความสำเร็จโดยการสือ่ สาร
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานทั้งรวมกัน และกับลูกคามี
ความตืน่ ตัวตอความรูใ หมๆ ตลอดเวลา เพือ่ ตอบสนองกับลูกคา
ทัง้ ภายในและภายนอกดวยความรูส กึ กระตือรือรน ทำงานตรงตาม
เวลาทีก่ ำหนดอยางตอเนือ่ ง และทำใหมน่ั ใจวาการดำเนินภารกิจ
ของเราจะเสร็จอยางรวดเร็ว เพือ่ ทีจ่ ะตอบสนองความตองการของ
ลูกคาของเราในปจจุบันและในอนาคต

ความซื่อสัตยเชื่อถือไดและการยึดมั่น
ในคุณธรรม (Trustworthy)
บุคลากรของบริษทั ปฏิบตั ติ นอยางมืออาชีพทีม่ คี วามซือ่ สัตย
รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชือ่ ถือไดตลอดเวลาในทุกกรณี บริษทั
จะไมเกีย่ วของกับความไมถกู ตอง เราเชือ่ วาการทำธุรกิจอยางตรงไป
ตรงมา ก็สามารถนำพาองคกรไปสูค วามสำเร็จได บริษทั ปฏิบตั ติ อ
คูแ ขงทางการคาดวยความเปนธรรมตามหลักของการแขงขันเสรี
ซึ่งจะนำประโยชนสูผูบริโภค
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การเปลีย
่ นแปลงทีส
่ ำคัญของบริษท
ั ในป 2560
เดือนกุมภาพันธ บริษทั ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO 22301
:2012 การบริหารจัดการความตอเนือ่ งทางธุรกิจ ขอบเขตการให
บริการ Cloud ทัง้ อาคารไทยซัมมิททาวเวอรและอาคารบางกอก
ไทยทาวเวอร
เดือนมีนาคมบริษัทไดเปดใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล
ไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ระยะที่ 1 ที่ไดมาตรฐานระดับสากล
อยางเต็มรูปแบบ ทำใหบริการของบริษัทและระบบของลูกคา
มีเสถียรภาพมากขึ้นดวย IDC 3 แหงเชื่อมตอเปนผืนเดียวกัน
เดือนมิถนุ ายน บริษทั ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO 27799
:2016 ดานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ตาม Best Practice ดาน Health Informatics ขอบเขตการ
ใหบริการ Cloud ที่ทั้งอาคารไทยซัมมิททาวเวอร และอาคาร
บางกอกไทยทาวเวอร
บริษทั ผานการรับรองมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศ
ไทย ภายใตขอบเขต PCI Cloud IaaS ครอบคลุมทั้งอาคารไทย
ซัมมิททาวเวอรและอาคารบางกอกไทยทาวเวอร ในเดือนกันยายน
เปนการยกระดับมาตรฐานการใหบริการความปลอดภัยทางธุรกรรม
ดานการเงิน ดวยการขอรับรองมาตรฐาน PCI DSS ซึง่ เปนมาตรฐาน
ความปลอดภัยสารสนเทศที่แพรหลายทั่วโลกในการรักษาความ
ปลอดภัยขอมูลของบัตรเครดิต เพือ่ เปนสวนหนึง่ ในการสนับสนุน
ลูกคาทีด่ ำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสในเขตภูมภิ าคอาเซียน ไดใช
บริการ PCI Cloud IaaS ของไทย ในราคา ยอมเยา รวดเร็ว ทันสมัย
และปลอดภัยสูงสุด มั่นใจไดวาขอมูลสำคัญของผูใชบัตรอิเล็กทรอนิกสถกู บริหารจัดการดานความมัน่ คงปลอดภัยอยางเขมงวด
เดือนตุลาคมบริษทั ไดรบั การรับรองมาตรฐาน Uptime TIER III
Certiﬁcation of Design Documents (TCDD) สำหรับอาคาร 1
ศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต INET-IDC3

บร�ษัทไดเปดใหบร�การศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3)
ระยะที่ 1 ที่ไดมาตรฐานระดับสากลอยางเต็มรูปแบบ

INET รายงานประจำป 2560

009

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) เปนผูใหบร�การโครงสรางพ�้นฐานดานไอซีทีแบบครบวงจร สำหรับ
ธุรกิจ และผูท ต่ี อ งการนำไอซีทมี าเปนเคร�อ่ งมือเพ�อ่ เสร�มสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจบร�การของบร�ษทั ครอบคลุม
ตัง้ แตบร�การเชือ่ มตอเคร�อขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบการใหบร�การศูนยขอ มูลพรอมอุปกรณตา งๆ สำหรับผูท ต่ี อ งการบร�การทีม่ ี
ประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดับสากลไปจนถึงการนำเสนอระบบไอซีทีแบบ Cloud Computing Solution (Cloud Solution
Provider) เพ�่อใชเปน เคร�่องมือในการเพ��มประสิทธิภาพประสิทธิผลสำหรับธุรกิจ
บริษัทไดกอตั้งมาตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2538 ในชื่อของ
ศูนยบริการอินเทอรเน็ตประเทศไทย (Internet Thailand Service
Center : ITSC) ซึ่งไดใหบริการอินเทอรเน็ตในเชิงพาณิชย จน
กระทั่ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให
ดำเนินการจัดตัง้ เปนบริษทั และไดจดทะเบียนเปนบริษทั เมือ่ วันที่
13 พฤษภาคม 2540 โดยมีทนุ ชำระแลวเทากับ 16 ลานบาท มูลคา
ที่ตราไวหุนละ 10 บาท บริษัทไดรับอนุมัติจากการสื่อสารแหง
ประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2540 ให
ดำเนินการเปนผูใ หบริการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตแกลกู คาประเภท
นิตบิ คุ คลหรือองคกร และประเภทบุคคลโดยไมมกี ารสิน้ สุดของอายุ
การไดสิทธิดำเนินการดังกลาว ตอมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544
บริษทั ไดแปรสภาพเปนบริษทั มหาชนและเพิม่ ทุนจดทะเบียนตาม
มติคณะรัฐมนตรี โดยเขาทำการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพยตง้ั แต
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เปนตนมา ในวันที่ 13 มิถนุ ายน 2559
บริษัทจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจำนวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิม 250,020,799 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน
262,520,799 หุน ปจจุบนั บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 512,541,598
บาท ทุนเรียกชำระแลว 500,041,575 บาท โดยมีจำนวนหุน
ทั้งสิ้น 500,041,575 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

และในวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษทั จัดประชุมสามัญผูถ อื หุน
ครัง้ ที่ 1/2560 มีมติอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ฯ จำนวน
12,500,023 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท เปน
500,041,575 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดออกจำหนายของ
บริษัทฯ จำนวน 12,500,023 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
สัดสวนการถือหุน ดังนี้
• พนักงานและผูลงทุนทั่วไปถือหุนในอัตรารอยละ 51
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ถือหุนในอัตรารอยละ 17
• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุนใน
อัตรารอยละ 16
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”)
ถือหุนในอัตรารอยละ 16
บริษัทใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีแบบครบวงจร
ธุรกิจของบริษัทแบงเปน 3 สวน ดังนี้
1. บริการ Cloud Solutions
2. บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต (Internet access)
3. บริการ Co-Location
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ลักษณะของผลิตภัณฑและบร�การ
บริษัทเปนผูใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอซีทีแบบ
ครบวงจรสำหรับธุรกิจและผูที่ตองการนำไอซีทีมาเปนเครื่องมือ
เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ บริการของ
บริษทั ครอบคลุมตัง้ แตบริการ Cloud Solutions บริการเชือ่ มตอ
เครือขายอินเทอรเน็ตเต็มรูปแบบ และการใหบริการศูนยปฏิบตั ิ
การขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) พรอมอุปกรณตา งๆ สำหรับผูท ่ี
ตองการบริการที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานในระดับสากล

1) บร�การ Cloud Solutions
Cloud Solutions เปนบริการการใชทรัพยากรคอมพิวเตอร
รวมกันผานเครือขายอินเทอรเน็ตภายใตมาตรฐานความปลอดภัย
ที่ปฏิบัติสอดคลองกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC
20000 แบงเปน 3 ประเภท ดังนี้
• Infrastructure as a Service (IaaS) เปนการใหบริการ
การใชโครงสรางพื้นฐานดานไอที เชน Server, Storage
ชวยใหผูใชบริการประหยัดการลงทุนทางดาน IT และ
บริหารรายไดใหสัมพันธกับรายจาย
• Platform as a Service (PaaS) เปนบริการที่ใหผูใช
บริการสามารถนำ Application มาทำงานอยูบนระบบนี้
โดยจะช ว ยให ผ ู  ใช บ ริ ก ารใช ง านได โ ดยไม ต  อ งลงทุ น
ทางดาน Hardware และ Software
• Software as a Service (SaaS) เปนการใหบริการ
ทางดาน Application เชน Email on Cloud, ERP on
Cloud เปนตน
บริษทั ใหบริการระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสาธารณะ
(Public Cloud) สำหรับ Enterprise มาเปนเวลากวา 6 ป โดย
ไดรับใบประกาศการรับรองมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัย
ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 :2013 สำหรับการใหบริการในศูนย
ปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ทีอ่ าคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร และทีแ่ กงคอย สระบุรี และมาตรฐาน
ดานความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ดานการใหบริการ Cloud Solutions และไดการรับรองมาตรฐาน
ISO 20000-1:2011 ดานการบริการจัดการสารสนเทศ และการ
ใหบริการดาน Cloud Solutions ทัง้ ทีอ่ าคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร เปนรายแรกของประเทศไทย
ซึ่งเปนการรับประกันคุณภาพและมาตรฐานของการใหบริการ
Cloud Solutions ของบริษัทวาลูกคาจะไดรับบริการที่ดีและมี
คุณภาพ อีกทัง้ ยังไดการรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance
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– Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เปน
รายแรกของประเทศไทย ซึ่ง CSA-STAR เปนมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับระบบ Cloud Solutions
โดยเฉพาะ ซึ่งถือเปนเครื่องหมายยืนยันความพรอมของบริษัท
และศักยภาพของการใหบริการ ซึ่งมีองคกรขนาดใหญใหความ
ไววางใจและใชบริการหลายแหงและมีแนวโนมการใชบริการเพิม่ ขึน้
รวมทั้งบริษัทไดเปดโอกาสใหองคกรที่มีความสนใจใชบริการ
รวมทดสอบการใชงาน
เพือ่ ใหบริการ Cloud ของบริษทั ตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดครอบคลุมมากขึน้ บริษทั ไดเพิม่ platform ในการใหบริการ
Cloud อยางหลากหลาย เชน VMware, Microsoft Azure,
Openstak platform และไดเพิม่ การรับรองมาตรฐาน ISO27799:
2016 ดานการบริหารจัดการความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตาม
Best Practice ดาน Health Informatics ขอบเขตการใหบริการ
Cloud ทีท่ ง้ั อาคาร ไทยซัมมิท ทาวเวอรและอาคารบางกอกไทย
ทาวเวอร และมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศไทย ภายใต
ขอบเขต PCI Cloud IaaS ครอบคลุม ทัง้ อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร เพือ่ เปนการยกระดับมาตรฐาน
การใหบริการความปลอดภัยทางธุรกรรมดานการเงิน และเปน
สวนหนึ่งในการสนับสนุนลูกคาที่ดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
ในเขตภูมิภาคอาเซียน ไดใชบริการ PCI Cloud IaaS ของไทย
ในราคายอมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย
ในป 2558 บริษทั ไดรบั สิทธิประโยชนการลงทุนบริการ Cloud
Solutions จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
ทำใหสามารถยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ในสวนของบริการ Cloud
Solutions เปนเวลา 8 ปนอกจากนี้บริษัท ยังมีการพัฒนา
บริการใหมๆ บนระบบ Cloud เพื่อใหลูกคาเลือกใชบริการ
ไดอยางเหมาะสมตามประเภทธุรกิจ เชน Openlandscape Cloud,
IBM Cloud, Oracle Cloud , Nutanix Cloud เปนตน

2) บร�การเชื่อมตออินเทอรเน็ต
(Internet Access)
บริษทั ดำเนินธุรกิจเปนผูใ หบริการเชือ่ มตออินเทอรเน็ตสำหรับ
ธุรกิจดวยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่ใหบริการอินเทอรเน็ต
ครอบคลุมทุกจังหวัด ทำใหผูใชบริการสามารถเชื่อมตอเขาสู
เครือขายอินเทอรเน็ตไดทว่ั ประเทศ บริการอินเทอรเน็ตนีส้ ามารถ
เชือ่ มตอโดยผานโครงขายอินเทอรเน็ตบรอดแบนดโครงขายสาย
วงจรเชา (Leased Line) ความเร็วสูง มีการบริหาร Bandwidth
ใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา สามารถตรวจสอบสถานะ
การใชงานแบบ Real Time ไดตลอดเวลา พรอมเจาหนาทีท่ ป่ี รึกษา
ดานเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน รับประกันคุณภาพสูงดวย
Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.90%
และเพื่อเปนการยกระดับการใหบริการ จึงไดมีการปรับปรุง
ระบบการใหบริการ ดวยการนำระบบ Software-deﬁned network
เขามาชวยบริหารจัดการเครือขายทีเ่ ปนหนึง่ ในโครงสรางพืน้ ฐาน
สำคัญของบริษทั ไดแบบอัตโนมัติ ลดความเสีย่ งจากความผิดพลาด
ของคนลงได สงผลใหบริการไดรับการยอมรับและเลือกใชงาน
จากองคกรธุรกิจขนาดใหญของประเทศหลายองคกร
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ทำหนาสำรองไดทันที โดยใหบริการสำหรับองคกรชั้นนำของ
ประเทศทีท่ ำการซือ้ ขายธุรกรรมหลักทรัพยอนิ เทอรเน็ตไปจนถึง
ผูใ หบริการเว็บไซดทม่ี ผี เู ขาเยีย่ มชมจำนวนมาก รวมถึงลูกคาผูใ ช
บริการจากตางประเทศที่ตองการเผยแพรตอผูใชในประเทศไทย
โดยทัง้ 3 ศูนยมแี นวคิดการออกแบบและกอสราง โดยอิงมาตรฐาน
ระดับโลกและเนนใหเรื่องของความคุมคาและปลอดภัยทั้งตอ
อุปกรณ, มนุษยและสิ่งแวดลอม

3) บร�การ Co-Location
ศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) เปนศูนยกลางการ
ใหบริการสำหรับหนวยงาน หรือองคกรธุรกิจตางๆ ทีต่ อ งการนำ
เสนอขอมูลผานเครือขาย Internet/Intranet ทัง้ ทีเ่ ปนเครือขาย
สาธารณะ (Public Network) และเครือขายสวนบุคคล (Private
Network) มีบริการในรูปแบบตางๆ เชน
• Co - Location : บริการแบบรับฝากเซิรฟ เวอรสำหรับองคกร
ที่ตองการความปลอดภัยและมีเสถียรภาพโดยนำเครื่อง
ที่มีอยูแลวมาฝากในพื้นที่ที่จัดไว
• Business Continuity Planning / Disaster Recovery
Center : ศูนยสำรองขอมูลเพือ่ การบริหารจัดการฐานขอมูล
อยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยดวยพืน้ ทีก่ ารทำงานสำรอง
พรอมอินเทอรเน็ตและอุปกรณอำนวยความสะดวก และ
รองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณฉุกเฉิน
เชน วิกฤตน้ำทวม วิกฤตการเมือง
ศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษทั 3 แหงคือ
อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร (INET-IDC1) อาคารไทยซัมมิท
ทาวเวอร (INET-IDC2) และแกงคอย สระบุรี (INET-IDC3) การ
ออกแบบมุง เนนใหทง้ั 3 ศูนยสามารถเชือ่ มตอถึงกันไดทค่ี วามเร็วสูง
และมีเสถียรภาพสูง พรอมระบบรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน
สากลและมีบริการอำนวยความสะดวกครบวงจร 24 ชัว่ โมง ทัง้ 3
ศูนย มีการเชือ่ มโยงระหวางกันในหลายเสนทางอยางสมบูรณแบบ
ในรูปแบบ Full Redundancy ดวย Dark Fiber ขนาด 10 Gbps.
จำนวน 4 เสนทาง (Fiber Route) หมายความวาหากเกิดเหตุการณ
ฉุกเฉินทำใหเสนทางใดๆขาดหายไป จะมีเสนทางเครือขายอื่น
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สิทธิในการประกอบธุรกิจของบร�ษัท
บริษัทไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
(กสทช.) ใหเปนผูรับใบอนุญาตการใหบริการอินเทอรเน็ตแบบที่
หนึ่ง คือ เปนประเภทไมมีโครงขายโทรคมนาคมเปนของตนเอง
(เชาใชผา นโครงขายโทรคมนาคมของผูใ หบริการอืน่ ๆ) ตัง้ แตวนั ที่
7 กรกฎาคม 2557 และจะสิน้ สุดการอนุญาตในวันที่ 6 กรกฎาคม
2562 ซึ่งสามารถตออายุใบอนุญาตไดคราวละ 5 ป

สิทธิใบอนุญาตการใหบร�การอินเทอรเน็ต
ของบร�ษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด เปนบริษัทยอยของ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ใหบริการอินเทอรเน็ต โดยไดรับอนุญาตจากสำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทร
คมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหเปนผูรับใบอนุญาตการใหบริการ
อินเทอรเน็ตแบบทีห่ นึง่ คือ เปนประเภทไมมโี ครงขายโทรคมนาคม
เปนของตนเอง (เชาใชผา นโครงขายโทรคมนาคมของผูใ หบริการ
อื่นๆ) ไดรับใบอนุญาตตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2549 ปจจุบัน
ไดรับการตออายุจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562 ซึ่งสามารถ
ตออายุใบอนุญาตไดคราวละ 5 ป
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โครงสรางรายได
โครงสรางรายไดของบร�ษัทและบร�ษัทยอยโดยสรุป
งบการเง�นรวม 1

งบการเง�นรวม

งบการเง�นรวม

ป 2560

ป 2559

ป 2558

รายละเอียดของรายได

ลานบาท

%

ลานบาท

%

ลานบาท

%

บริการ Cloud Solutions

480.84

31

429.59

43

242.68

39

บริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต
(Internet Access )

212.78

14

152.65

15

129.67

21

บริการ Co-Location

185.28

12

146.03

15

120.85

19

บริการ EDC Network Pool

34.90

2

27.82

3

22.84

4

รายไดจากการใหบริการอื่นๆ 2

74.65

5

101.42

10

93.93

15

รวมรายไดจากการดำเนินการ
รายไดอื่น 3

988.45

64

857.51

86

609.96

98

553.04

36

143.85

14

14.08

2

1,541.49

100

1,001.36

100

624.04

100

4.57

44.49

19.32

6.97

16.31

7.24

รายไดรวม
สวนแบงผลกำไรในบริษัทรวม 4

หมายเหตุ :
1. งบการเงินรวม ไดรวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท
และของบริษัทยอย ไดแก
• บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
• บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
• บริษัท ไทย ดอท คอม เพยเมนท จำกัด
• บริษัท ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชั่น จำกัด
• บริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด
• บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
• บริษัท โอเพนแลนดสเคป จำกัด
• บริษัท วัน อีเมล จำกัด
• บริษัท เน็กซพาย จำกัด
• บริษัท ไอรีครูท จำกัด และ
• บริษัท ไทยสตารทเตอร ดอทคอม จำกัด

2. รายไดจากการใหบริการอืน่ ๆ ไดแก รายไดบริการ Software Services,
รายไดบริการ Manage Service และรายไดจากการขายอุปกรณ
คอมพิวเตอร หรืออุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เปนตน
3. รายไดอื่น ประกอบดวย กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย กำไรจาก
การขายเงินลงทุนในบริษัทรวม ดอกเบี้ยรับ และรายไดอื่น
4. ในป 2560 บริษัทรับรูสวนไดเสียในผลกำไรของบริษัทรวม (Equity
Method) จากการลงทุนในหุนสามัญ
รอยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั อินเทลลิจสิ ต จำกัด
รอยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั ทอลคทูมี จำกัด
รอยละ 40 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั วันจีโอซอฟท จำกัด
และรอยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนของ บริษทั ไอเน็กซ
บรอดแบรนด จำกัด
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การตลาด
และสภาวะการแขงขัน

การทำการตลาดของผลิตภัณฑ
และบร�การที่สำคัญ
ในป 2555 บริษทั ไดเปลีย่ นทิศทางองคกร และกลยุทธธรุ กิจ
จากการใหบริการดานอินเทอรเน็ตมามุง เนนการใหบริการในลักษณะ
โครงสรางพืน้ ฐาน IaaS (Infrastructure as a Service) เพื่อเปน
เครือ่ งมือสำคัญดานไอซีทที ธ่ี รุ กิจไทย สามารถนำมาใชในการเสริม
สรางความสามารถในการแขงขันทางธุรกิจ และบริหารจัดการตนทุน
ไดมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เปนการเตรียมตัวกาวเขาสูส งั คมเศรษฐกิจ
ดิจทิ ลั (Digital Economy) ไดอยางมัน่ ใจ เริม่ ตนจากบริการ Cloud
Solutions ในลักษณะ IaaS ทีไ่ ดมาตรฐานระดับสากล มีความ
ปลอดภัยสูง ตั้งอยูในประเทศไทย เปนบริการหลักที่บริษัทมี
ความมุง มัน่ จะนำเสนอเปนทางเลือกใหมใหกับองคกรตางๆ
เพื่อสรางความเชื่อมั่น บริษัทเสนอบริการใหบริษัท องคกรที่
สนใจทดสอบระบบกอนใชบริการ ซึง่ ไดรบั ผลตอบรับทีด่ ี สงผลให
มีลกู คารายใหมเขามาทดสอบและใชบริการเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง
และสามารถนำเสนอบริการเพิม่ เติมสำหรับลูกคาเดิมทีใ่ ชบริการ
ทิศทางธุรกิจของบริษัทสอดคลองกับแนวโนมการใชงานของ
Cloud Solutions ทัว่ โลก ทีม่ กี ารเติบโตอยางรวดเร็ว โดย Gartner
ไดคาดการณวา IaaS จะเติบโตเฉลี่ยที่ 29% ตอป ตั้งแตป 2557
- 2562
บริษัททำการวิเคราะหสภาวะแวดลอม และการแขงขันที่มี
ผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจขององคกรทัง้ ภายในและภายนอก
และไดกำหนดกลยุทธธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภาพแวดลอม
การแขงขันที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว นำไปสูการบรรลุ
เปาหมายในการดำเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ ใชเปนแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพ�่อใหบร�ษัท
สามารถบรรลุเปาหมายได

1. เนนการเปน Cloud Provider ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล
ในประเทศไทย
2. เนนการใหบริการ Cloud Solutions ในกลุมลูกคาธุรกิจ
(Enterprise) ทีต่ อ งการใชไอทีเสริมสรางความสามารถในการ
แขงขัน เชน กลุม สถาบันการเงิน กลุม คาปลีก กลุม SMEs เปนตน
3. เนนการใหความรูแ ละความเขาใจ Cloud Solutions ในกลุม
นักเรียน นักศึกษา และกลุมที่สนใจนวัตกรรมใหมๆ
4. เนนการสราง Platform ใหมๆ เพือ่ ตอบสนองความตองการที่
เพิ่มขึ้นของกลุมลูกคาที่ตองการลดคาใชจายการดูแล IT เอง
เชน collaboration services, Data Analytic, IoT
5. เพิ่มบริการใหเหมาะสมกับการใชงานของลูกคามากขึ้น เชน
cloud platform ทีห่ ลากหลาย VMware, Microsoft Azure,
Openstack บริการดาน storage ตางๆเชน Object Storage
เปดใหลูกคาไดทดสอบเทคโนโลยีใหมๆเชน Container, Big
Data & Analytic, IoT, Artiﬁcial Intelligence รวมถึง
การเชื่อมตอ API ใหสะดวกตอการใชงาน เปนตน

ลักษณะลูกคาและกลุมเปาหมาย

ลูกคาของบริษทั ประกอบดวยหนวยงานภาครัฐและเอกชนบริษทั
เนนลูกคาทีม่ โี อกาสขยายบริการเพิม่ ขึน้ ในสวน Cloud Solutions
และเสริมดวยบริการตางๆ เพือ่ ตอบสนองการทำธุรกิจของลูกคา
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เปนกิจกรรมทีไ่ ดรบั ความนิยมของผูใ ชอนิ เทอรเน็ตในปน้ี ถึง 86.9%
ซึง่ ใกลเคียงกับการคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต 86.5% รองลงมา
เปนการรับ-สงอีเมล 70.5% การดูทวี /ี ฟงเพลงทางออนไลน 60.7%
และการซื้อสินคา/บริการทางออนไลน 50.8% ตามลำดับ

1. ลูกคาองคกรทีต่ อ งการลดตนทุนทางดาน IT Infrastructure
พรอมเพิม่ ประสิทธิภาพ และตองการนวัตกรรมใหมเพือ่ ชวยให
องคกรมีความคลองตัวรวดเร็ว และตองการบริการที่ไดรับ
มาตรฐาน
2. องคกรที่ตองการบริหารตนทุนใหสัมพันธกับรายได และใช
บริการอินเทอรเน็ต และ Cloud Solutions โดยเนนบริการ
ที่ได SLA นาเชื่อถือมีเสถียรภาพ และคลองตัว
3. ลูกคาขนาดกลางและขนาดเล็กทีต่ อ งการใช IT Infrastructure
และหรือ Software as a Service เพือ่ ความคลองตัว นวัตกรรม
และ Time to market

แนวโนมภาวะอุตสาหกรรม
และสภาพการแขงขันในอนาคต

จากนโยบายเศรษฐกิ จ ดิ จ ิ ท ั ล ของรั ฐบาลเพื ่ อ ผลักดันให
เศรษฐกิจไทยเติบโตอยางยัง่ ยืน (Thailand 4.0) ทำใหบริการ
ดานไอทีซีของประเทศมีโอกาสเติบโตมากขึ้น ทั้งดาน Hard
Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการดาน
ไอทีซีตางๆ ซึ่งสอดคลองกับธุรกิจหลักของบริษัท เชน Cloud
Solutions, Internet Access และ Co-Location ลวนเปน
สวนสำคัญทีจ่ ะชวยใหองคกรตางๆทำธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจทิ ลั
บริษทั ใหบริการ Cloud Solutions มาเปนเวลา 6 ป โดยผาน
การรับรองมาตรฐาน Security ISO/IEC 27001 , มาตรฐานบริการ
ISO/IEC 20000 ซึ่งในปที่ผานมาบริษัทขยายมาตรฐานที่เฉพาะ
เจาะจงกับกลุม ธุรกิจเพิม่ ขึน้ เชน Healthcare สถาบันการเงิน และ
ระบบ ERP เปนตน ไดแก ISO 24799 HealthCare และ PCIDSS
โดยมีองคกรทั้งขนาดใหญและกลางใหความไววางใจใชบริการ
หลายแหงและมีแนวโนมเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง นอกจากนีบ้ ริษทั ยัง
เปดโอกาสใหองคกรทีต่ อ งการใชบริการรวมทดสอบการใชงานเพือ่
การเรียนรูแ ละตัดสินใจดวย
บริการ Internet Access และการใหบริการเฉพาะการ
เชื่อมตอ Network เปนบริการที่มีการแขงขันสูงมาก มีคูแขง
มากราย ตั้งแตรายใหญ กลาง เล็ก ผูใหบริการที่มีโครงขายการ
สือ่ สาร (Network Provider) จะมีความไดเปรียบในการแขงขันสูง
กลยุทธของบริษทั คือเสนอบริการ Internet Access เปนสวนหนึง่
ใน IT transformation solution ของลูกคา

การจำหนายและชองทางการจำหนาย

บริษัททำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง นำเสนอบริการไปยัง
กลุมลูกคาเปาหมายแตละกลุม เพื่อใหมั่นใจวาสินคาและบริการ
ของบริษัทสามารถชวยลูกคาทำธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ทำการขายผานพนักงานขายของบริษทั และหนา WebSite ผาน
Thaidotcom Marketplace , https://portal.openlandscape
.cloud อีกทั้งยังรวมมือกับพันธมิตรในการใหบริการ Cloud
Solutions เพือ่ ขยายฐานลูกคาและบริการโดยมุง เนนลูกคาเอกชน
และกลุมที่สนใจนวัตกรรม

สภาพการแขงขัน

สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมในปที่ผานมา จาก
สภาพเศรษฐกิจ และรูปแบบความตองการของผูบ ริโภคทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไป สงผลตออุตสาหกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สือ่ สารอยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะอยางยิง่ การขยายตัวและความ
ตองการสินคาประเภทอุปกรณพกพาในกลุม สมารทดีไวซ (Smart
Devices) รูปแบบการใหบริการดานไอซีทที เ่ี ปลีย่ นไป และการ
ปรับตัวทัง้ จากฝง ผูป ระกอบการ Social Media for Business หรือ
SMB ผูใ หบริการ ดานสารสนเทศ รวมถึงผูบ ริโภคทัง้ ระดับองคกร
และรายยอยในดานการเลือกซือ้ สินคา และบริการเหลานี้ จึงกอให
เกิดกระแสความตองการ ในการใชงานผานอุปกรณสอ่ื สารทีพ่ กพา
ไดสะดวก (Mobility) รวมกับกระแสการนำเอา เทคโนโลยีสำหรับ
ผูบริโภคมาปรับใชภายในองคกร (IT Consumerization) อยาง
ไมสามารถหลีกเลีย่ งไดโดยการเติบโต และการใชงานทางดานไอซีที
จะมาจากแรงขับเคลื่อนหลักทั้ง 4 ประการ ไดแก Cloud Computing, Mobility, Social Business และ Big Data เห็นไดจาก
การสำรวจพฤติกรรมของผูใ ชอนิ เทอรเน็ตในประเทศ ไทยป 2560
โดย ETDA พบวา ผูใ ชอนิ เทอรเน็ตใชเวลาไปกับการใชอนิ เทอรเน็ต
ในชวงวันหยุดโดยเฉลี่ยตอวันมากกวาชวงวันทำงาน/วันเรียน
หนังสือเพียงเล็กนอย โดยในวันทำงาน/วันเรียนหนังสือใชเฉลีย่ อยูท ่ี
6 ชม. 30 นาทีตอ วัน และวันหยุดใชเฉลีย่ อยูท ่ี 6 ชม. 48 นาทีตอ วัน
เพิม่ ขึน้ จาก ป 2559 ทีพ่ บวาใชเฉลีย่ อยูท ่ี 6 ชัว่ โมง 24 นาทีตอ วัน
เทานัน้ กิจกรรมการใชงานผานอินเทอรเน็ตมีการเปลีย่ นแปลงอันดับ
โดยการใชโซเชียลมีเดีย ไมวา จะเปน Line, Facebook, Instagram,
YouTube เปนตน เพือ่ ทำกิจกรรมตางๆ เหลานี้ เชน พูดคุย, ดูหนัง
ออนไลน, ดูถา ยทอดสด และคุยโทรศัพทผา นแอปพลิเคชัน ยังคง

กลยุทธการแขงขันของบร�ษัท

เพื่อบรรลุเปาหมายบริษัทที่วางไว จึงไดกำหนดกลยุทธการ
แขงขัน ดังนี้
• บริหารตลาด
• มุงเนนคุณภาพบริการ
• บริหารตนทุน

จำนวนคูแขงขันโดยประมาณ
ขนาดของบร�ษัทเมื่อเทียบกับคูแขงขัน
และสถานภาพและศักยภาพในการแขงขัน

ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษทั มีผใู หบริการทีไ่ ดรบั อนุญาต
ประกอบกิจการอินเทอรเน็ตจาก กสทช. เชนเดียวกับ บริษัท
เปนจำนวน 103 ราย (ขอมูลจากรายชือ่ ผูท ไ่ี ดรบั ใบอนุญาต
อินเทอรเน็ตแบบที่ 1 จาก สำนัก งานกสทช.)
บริษทั จัดวาเปนบริษทั ขนาดกลางในกลุม คูแ ขงขัน และบริษทั
มีศักยภาพเพียงพอที่จะแขงขันกับคูแขงขันได
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ปจจัยความเสี่ยง
โดยทำธุรกิจดานนวัตกรรมพืน้ ฐานไอที เพือ่ พัฒนาคนไอทีรนุ ตอไป
รวมถึงใหคำปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้ ระบบโครงขาย เพือ่ ตอบสนอง
ความตองการทางธุรกิจของลูกคาและสรางความพึงพอใจอยาง
ตอเนื่อง โดยเนนการใหบริการ Cloud Services สำหรับลูกคา
องคกรทีต่ อ งการบริการทีม่ เี สถียรภาพ ไดมาตรฐาน รวดเร็ว ยืดหยุน
ในราคาเหมาะสม โดยตลาดของผูใ หบริการ Cloud Services มีทง้ั
ภายในประเทศและตางประเทศ เชน Amazon Web Services
(AWS), Microsoft Azure, Google ซึ่งจะมีความไดเปรียบดาน
ขนาด และเทคโนโลยี ทำใหสามารถใหบริการไดในราคาทีต่ ำ่ กวา
รวดเร็วกวา
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการใหบริการ Cloud Services นั้น
ลูกคาจะตองปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมของลูกคามาใชบริการ
Cloud จำเปนตองอาศัยการใหคำปรึกษา เพือ่ ใหลกู คาเกิดความ
เชือ่ มัน่ ชวยวางแผนและพัฒนารวมกันอยางใกลชิดระหวางผูให
บริการกับลูกคา รวมทัง้ บริการ Cloud Services ของบริษทั ไดรบั
การรับรองมาตรฐานความปลอดภัยทีป่ ฏิบตั สิ อดคลองกับมาตรฐาน
ISO/IEC27001:2013 และจัดเก็บขอมูลอยูภายในประเทศ
สอดคลองกับนโยบายของภาครัฐที่สงเสริมใหใชบริการ Cloud
จากผูใ หบริการทีม่ ศี นู ยขอ มูล Data Center ภายในประเทศ ทำให
บริษทั เชื่อวาบริการ Cloud Services นี้ยังสามารถจะแขงขันกับ
ผูใหบริการจากตางประเทศได
เพือ่ ใหบริการ Cloud services ของบริษทั มีเสถียรภาพสูงขึน้
บริษทั ไดลงทุนสรางศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ตแหงที่ 3 (INET-IDC3)
ขึ้นเพื่อติดตั้งระบบ Cloud และเชื่อมโยงระบบของศูนยขอมูล

บริษัทตระหนักดีวาการบริหารความเสี่ยงเปนสวนสำคัญใน
การสนับสนุนใหบริษัทดำเนินธุรกิจไดตามกลยุทธที่กำหนดไว
เนื่องจากบริษัทจะตองเผชิญกับความเสี่ยงตางๆ ทั้งจากการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การเงิน การ
เปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรม และเทคโนโลยี ปจจัยเหลานี้สงผล
กระทบกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั คณะกรรมการบริษทั จึงได
แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งขึน้ ตัง้ แตป 2550 เพือ่ บริหาร
จัดการความเสีย่ งตางๆ ซึง่ อาจจะมีผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งจะตองดำเนินการ
เพือ่ ใหมน่ั ใจวา บริษทั มีกระบวนการบริหารความเสีย่ งทีม่ ปี ระสิทธิผล
และประสิทธิภาพ โดยการระบุความเสีย่ งประเมินปจจัยความเสีย่ ง
ภายในและภายนอกทัง้ ทีเ่ ปนความเสีย่ งทัว่ ไป และความเสีย่ งเฉพาะ
กิจการกำหนดมาตรการปองกันและติดตาม อยางเหมาะสมซึง่ การ
ดำเนินการดังกลาวเปนไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงระดับ
องคกร (Enterprise Risk Management) นโยบายที่กำหนด
และสอดคลองกับกลยุทธขององคกรเพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วาครอบคลุมความเสี่ยงและประเด็นสำคัญขององคกรไดอยาง
ครบถวน ซึ่งบริษัทไดแบงประเภทของความเสี่ยง ดังนี้

ความเสี่ยงดานกลยุทธ
(Strategic Risk)
บริษัทดำเนินธุรกิจใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานไอทีแบบ
ครบวงจร (ICT Infrastructure as a Service Provider)
เปนผูใ หบริการโครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีทชี น้ั นำ มีความนาเชือ่ ถือ
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บริษัทไดใหความสำคัญกับการศึกษาขอกฎหมายตางๆ ที่
เกีย่ วของอยางละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน รวมถึงการติดตาม
สถานการณความเคลือ่ นไหวในประเด็นตางๆ เหลานีอ้ ยางใกลชดิ
ตลอดเวลาเพือ่ ให สามารถกำหนดแผนในการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ไดอยางเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงในขอกฎหมายหรือ
นโยบายของรัฐ

ทั้งสามแหงใหสามารถทำงานทดแทนกันไดอยางสมบูรณ
นอกจากนัน้ บริษทั ไดปรับกลยุทธในการขับเคลือ่ นธุรกิจจาก
ลักษณะที่เปน Function Base เปน Business Unit Base
มีโครงสรางบริหารแบบ Dynamic Organization ซึ่งมีกรอบ
ในการทำงานแตมคี วามยืดหยุน สูง ซึง่ จะชวยใหผบู ริหารหนวยงาน
ทุกทานไดมมี มุ มองในการบริหารธุรกิจครบทุกมิติ รวมทัง้ ชวยให
ทุกหนวยงานรวมกันปฏิบัติหนาที่เพื่อเปาหมายเดียวกัน โดยจะ
ทำธุรกิจดานนวัตกรรมพื้นฐานไอที เพื่อพัฒนาคนไอทีรุนตอไป
รวมทั้งเตรียมความพรอมในการรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะ
เกิดขึน้ และจัดการภายในเวลาทีเ่ หมาะสม ทันเวลา โดยการสราง
ความพรอมทัง้ ระบบและคน การบริหารจัดการงานในทุกสวนให
ถูกตองแมนยำ การบริหารจัดการบริการของบริษทั ใหมเี สถียรภาพ
ตรงกับความตองการและความคาดหวังของลูกคา

ความเสี่ยงดานการเง�น
(Financial Risk)
แหลงเงินทุนของบริษัทบางสวนเกิดจากการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงินทั้งเงินกูยืมระยะสั้นและระยะยาว จึงทำใหความ
ผันผวนของอัตราดอกเบีย้ สงผลกระทบตอตนทุนทางการเงินของ
บริษทั อยางไรก็ตามเงินกูย มื สวนใหญของบริษทั เปนเงินกูย มื ระยะ
สัน้ ทำใหอตั ราดอกเบีย้ จะเปลีย่ นแปลงตามภาวะตลาดเงิน จึงเกิด
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคอนขางต่ำ สำหรับดอกเบี้ยเงินกู
ระยะยาว บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกูยืมระยะยาว
สำหรับลูกคาชัน้ ดี (MLR) โดยหักสวนตางทีต่ กลงไวลว งหนา และ
เปนอัตราดอกเบี้ยที่ลอยตัว นอกจากนี้บริษัทไดทำการติดตาม
สถานการณอตั ราดอกเบีย้ อยางใกลชดิ ดังนัน้ หากมีสญ
ั ญาณของ
ความผันผวนเกิดขึน้ บริษทั สามารถใชเครือ่ งมือปองกันความเสีย่ ง
ทางการเงินตางๆเพื่อจำกัดความเสี่ยงดังกลาว

ความเสี่ยงดานการดำเนินงาน
(Operations Risk)
บริษทั เปนผูใ หบริการ Cloud Solutions และ Infrastructure
as a Service เสถียรภาพของบริการจะชวยเพิม่ ความมัน่ ใจใหลกู คา
ในการนำระบบงานมาทำงานบนระบบ Cloud Solutions ได
อยางปลอดภัย มีเสถียรภาพ และมีความตอเนือ่ ง บริษทั ไดออกแบบ
ระบบโครงขายโทรคมนาคมใหมโี ครงขายหลัก และโครงขายสำรอง
ในจุดหลักของโครงขายทีส่ ำคัญ มีระบบ Network Monitoring
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงขาย และการแจงเตือน
หากเกิดเหตุการณสดุ วิสยั ขึน้ ในปทผ่ี า นมาบริษทั ไดปรับปรุงระบบ
เครือขาย และนำเทคโนโลยี Software-Deﬁned Network (SDN)
มาใชจัดการเครือขายทั้งหมดดวยซอฟตแวร เพื่อลดความเสี่ยง
จากความผิดพลาด ความซ้ำซอนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำให
ระบบเปนอัตโนมัติ นอกจากนีบ้ ริษทั ไดจดั ตัง้ Security Operation
Center (SOC) เพือ่ เฝาระวังการโจมตีทางเครือขายสำหรับระบบ
ของบริษทั และลูกคาอยางใกลชดิ ตลอด 24 ชม. เพือ่ การตรวจสอบ
สภาพของระบบ และแกไขปญหาตางๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได อยาง
ทันทวงที

ความเสี่ยงจากผูถือหุนรายใหญที่มี
ความขัดแยงทางผลประโยชน ใน
การดำเนินธุรกิจที่แขงขันกันเอง
บริษทั มีผถู อื หุน รายใหญ คือ บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด
(มหาชน) (“กสท”) และ บริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”)
ซึง่ แตละบริษทั ดังกลาวถือหุน บริษทั ในสัดสวนรอยละ 16 ของทุน
จดทะเบียน และทุนชำระแลวของบริษทั โดย กสท และ ทีโอที ไดสง
เปนตัวแทนกรรมการ และเปนกรรมการผูม อี ำนาจลงนามผูกพัน
บริษทั ซึง่ กสท และ ทีโอที ใหบริการอินเทอรเน็ตเปดเชิงพาณิชย
แกบคุ คลทัว่ ไปดวยเชนกัน อยางไรก็ตามบริษทั ไดดำเนินการปองกัน
โดยกำหนดแนวทาง การกำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct)
เกีย่ วกับการรักษาความลับและขอมูลภายในบริษทั และการกำหนด
ใหกรรมการผูม สี ว นไดเสียไมมสี ทิ ธิออกเสียงลงมติในเรือ่ งทีม่ สี ว น
ไดเสียดังกลาวไวในระเบียบของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั
ไดลงนามรับทราบขอกำหนดตามระเบียบดังกลาวแลว ซึง่ กรรมการ
ทุกทานไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุมผูถือหุน และไดชี้แจงให
ผูถือหุนทราบถึ ง ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ก  อ นเข า รั บ
ตำแหนงตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด
นอกจากนี้ บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ไดมีความรวมมือ
ทางธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในการใหบริการลูกคารวมกัน
เพื่อเปนมาตรการปองกันความเสี่ยงในสวนนี้ อีกทางหนึ่ง

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
(Compliance Risk)
เนือ่ งจากการดำเนินธุรกิจของบริษทั มีความเกีย่ วของกับธุรกิจ
โทรคมนาคม ซึ่งในปจจุบันการประกอบกิจการโทรคมนาคมอยู
ภายใตการกำกับดูแลขององคกรอิสระทีท่ ำหนาทีก่ ำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม คือ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (“กสทช.”) ซึง่ การออกนโยบาย
หรือมีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ โดย กสทช. อาจสงผล
กระทบอยางมีนยั สำคัญตอกิจการโทรคมนาคม เชน นโยบายดาน
การแขงขันเสรี นโยบายดานคาธรรมเนียมและคาบริการ และ
นโยบายคุมครองผูใชบริการ
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ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน
หลักทรัพยของบร�ษัท
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษทั มีทนุ จดทะเบียน 500,041,575 บาท ประกอบดวยหุน สามัญจำนวน 500,041,575 หุน มูลคาหุน
ทีต่ ราหุน ไว หุน ละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแลว 500,041,575 บาท ประกอบ ดวยหุน สามัญจำนวน 500,041,575 หุน มูลคาหุน
ทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท

ผูถือหุน
จำนวนหุน และผลกระทบตอสิทธิในการออกเสียงของผูถ อื หุน
จาก เอ็นว�ดอี าร (NVDR)
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร จำกัด มีหนุ
ของบริษัทเปนหลักทรัพยอางอิงสำหรับการออกใบแสดงสิทธิใน
ผลประโยชนทเ่ี กิดจากหลักทรัพยอา งอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) จำนวน 22,619,327 หุน หรือคิดเปน
รอยละ 4.52 ของหุนชำระแลว โดยผูลงทุนที่ถือ NVDR สามารถ
รับสิทธิประโยชนทางการเงิน (Financial Beneﬁt) ไดเสมือนลงทุน

ในหุนของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไมวาจะเปนเงินปนผล
สิทธิในการจองซือ้ หุน เพิม่ ทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซือ้ หุน
สามัญ (Warrant) แตไมมสี ทิ ธิในการออกเสียงในทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
เวนแตเปนการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอน
หลักทรัพยอางอิงจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางไรก็ตามถึงแมวาวัตถุประสงค
หลักของ NVDR คือเพื่อสงเสริมการลงทุนของผูลงทุนชาวตาง
ประเทศแตนักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ไดเชนกัน

รายชื่อผูถือหุนรายใหญจำนวน 10 รายแรก
รายชื่อผูถือหุนรายใหญจำนวน 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนหุน วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ปรากฏดังนี้
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ-สกุล

จำนวนหุน

สัดสวนการถือหุน (รอยละ)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จำกัด
นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ
นางพัชรา นิธิวาสิน
นายธนาธิป พิเชษฐวณิชยโชค
นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์
นายเชาว การะ
นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล

85,000,000
80,000,000
80,000,000
22,619,327
12,649,900
7,266,500
6,800,000
6,300,000
4,205,000
4,201,100

17.00
16.00
16.00
4.52
2.53
1.45
1.36
1.26
0.84
0.84

ที่มา : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
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นโยบายการจายเง�นปนผล
บริษทั มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตำ่ กวารอยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษทั หลังหักภาษีหากไมมเี หตุจำเปนอืน่ ใด โดยขึน้ อยูก บั
สภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษทั และบริษทั ยอย และการจายเงินปนผลนัน้ ไมมผี ลกระทบตอการดำเนินงานปกติ
ของบริษัท
ทัง้ นีก้ ารจายเงินปนผลประจำป 2560 ไดรบั การเห็นชอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 มีอตั ราการจาย
ปนผลรอยละ 21 ของกำไรสุทธิหลังภาษี ซึง่ ต่ำกวานโยบายการจายปนผลของบริษทั เนือ่ งจากในป 2561 บริษทั มีแผนการขยายการลงทุน
อยางตอเนือ่ ง โดยการขยาย INET-IDC3 เฟส 2 เพือ่ เตรียมรองรับการใหบริการภายในป 2561 รวมถึงการขยายพืน้ ที่ BCP ทีม่ ขี นาดใหญขน้ึ
ในที่ดินที่บริษัทซื้อไว จึงตองสำรองเงินบางสวนเพื่อใชในการลงทุนดังกลาว โดยจะนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561
ของบริษัทตอไป

ขอมูลการจายเง�นปนผลของบร�ษัท
ป 2560
0.1259
62.94
21

จายเงินปนผลประจำป อัตราหุนละ (บาท)
คิดเปนเงินปนผลจำนวน (ลานบาท)
อัตราการจายเงินปนผลตอกำไรสุทธิ (%)
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ป 2559

ป 2558

0.0789
39.45
50

0.015
3.75
34.22
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โครงสรางการจัดการ

คณะกรรมการบร� ษั ท
เลขานุการบร�ษัท

คณะ
กรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ

คณะ
กรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการ
ผูจัดการ

สำนัก
กรรมการ
ผูจัดการ

คณะ
กรรมการบร�หาร

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

กรรมการผู จั ด การ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะ
กรรมการสรรหา
และกำหนด
คาตอบแทน

สำนัก
ตรวจสอบ
ภายใน

รองกรรมการผูจัดการ

สายงาน
ธุรกิจ

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ
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สายงาน
พัฒนาธุรกิจ
ใหม

สายงาน
พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพบร�การ
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สายงาน
พัฒนาองคกร

สายงาน
สนับสนุนธุรกิจ

โครงสรางการจัดการของบริษทั ประกอบดวยคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย 6 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการ ผูจัดการ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบร�ษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ทาน ประกอบดวย
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล 1
3. ดร.กำธร ไวทยกุล 2
4. ดร.อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ
5. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
6. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
8. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
10. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 3
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน /
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน /
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกำกับดูแลกิจการ

หมายเหตุ :
1 ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไปและไดรับแตงตั้งเปนกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เปนตนไป
2 นายกำธร ไวทยกุล ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
3 นายสหัส ตรีทิพยบุตร ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เปนตนไป

จำนวนกรรมการดังกลาวเปนไปตามขอบังคับของบริษทั ทีก่ ำหนดใหมกี รรมการจำนวนไมนอ ยกวา 11 ทาน และไมเกิน 15 ทาน และ
กรรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวนกรรมการทัง้ หมดตองมีถน่ิ ทีอ่ ยูใ นประเทศไทยทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต และการอนุญาต
ใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ทุกประการ

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม
กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบดวย "นายไพรัช ธัชยพงษ หรือ นายณรงค ศิริเลิศวรกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อ
รวมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ หิรัญรักษ คนใดคนหนึ่งรวมเปนสองคน และประทับ
ตราสำคัญของบริษทั หรือ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ลงลายมือชือ่ รวมกับ นางสาวธันวดี วงศธรี ฤทธิ์ หรือ นายอนิรทุ ธ หิรญ
ั รักษ คนใดคนหนึง่
รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"
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2. คณะกรรมการบร�หาร

ขอบเขต อำนาจ
หนาที่การอนุมัติของคณะกรรมการบร�ษัท

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการ
บริหาร เพือ่ ทำหนาทีว่ างนโยบายหรือกลยุทธและสนับสนุน ในการ
ดูแลการบริหารการจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทใหเปนไปตามเปาหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3
ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการบริหาร
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารและเลขานุการ

คณะกรรมการบริษทั มีอำนาจหนาทีจ่ ดั การบริษทั ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคขอ บังคับของบริษทั และมติทป่ี ระชุมของผูถ อื หุน และ
ใหรวมถึงอำนาจหนาที่ ดังนี้
1. กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท
3. กำหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน
4. ควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตามแผนธุรกิจ
5. ดูแลจัดการ และบริหารงานของบริษัทใหไดผลดีที่สุดตาม
แนวทางของขอบังคับของบริษทั และตามมติของทีป่ ระชุม
ผูถือหุน
6. มอบหมายใหกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคน หรือบุคคลอืน่ ใด
ปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งแทนคณะกรรมการได
7. กรรมการจะตองไมประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษทั หรือเขาเปนหุน สวน
ในหางหุน สวนสามัญ หรือเปนหุน สวนไมจำกัดความรับผิดชอบ
ในหางหุนสวนจำกัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัท อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทไมวาจะทำเพื่อ
ประโยชนสว นตน หรือประโยชนของผูอ น่ื เวนแตจะไดแจง
ใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง
8. กรรมการตองแจงใหบริษทั ทราบโดยไมชกั ชา หากมีสว นได
เสียไมวา โดยตรงหรือโดยออมในสัญญาบริษทั ทำขึน้ หรือถือ
หุน หรือหุน กูเ พิม่ ขึน้ หรือลดลงในบริษทั หรือบริษทั ในเครือ

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบร�หาร
1. กำหนดกลยุทธทางธุรกิจ นโยบายแผนธุรกิจ และงบประมาณ
ของบริษทั เพือ่ เสนอตอคณะกรรมการบริษทั เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษทั ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่ไดวางไว
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของ
บริษทั และบริษทั ในกลุม และรายงานผลการดำเนินงาน และ
ฐานะทางการเงินใหแกคณะกรรมการบริษทั ทราบเปนประจำ
ทุกเดือนที่มีการประชุม
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม
5. พิจารณาสอบทาน และอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน
จัดซื้อ จัดจาง และจำหนายทรัพยสนิ การบริหารทรัพยากร
บุคคล การเงิน และการบริหาร การบริหารงานทั่วไป และ
รายการอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจของบริษทั ภายในวงเงินไมเกิน
50 ลานบาท
6. พิจารณาและใหความเห็นตอเรื่องที่ตองผานการอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั ยกเวนในกิจกรรมใดๆ ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการชุดยอยชุดอื่นเปนผู
ดำเนินการไวแลว
ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรง
ตำแหนงคราวละ 3 ป ใหสอดคลองกับการดำรงตำแหนงเปน
กรรมการของบริษัท

เวนแตเร�่องดังตอไปนี้
ซึง่ คณะกรรมการบริษทั ตองไดรบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน
กอนดำเนินการ
1. เรื่องที่กฎหมายกำหนดใหตองใชมติที่ประชุมผูถือหุน
2. การทำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน ซึง่ มีมลู คาของรายการทีต่ อ งขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนตามกฎระเบียบหรือประกาศ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกีย่ วกับเรือ่ งรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
3. การซือ้ ขายสินทรัพยสำคัญ ซึง่ มีมลู คาของสินทรัพยของบริษทั
ทีต่ อ งขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมผูถ อื หุน ทัง้ นี้ ตามกฎระเบียบหรือ
ประกาศ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเกีย่ วกับเรือ่ ง
การไดมาหรือจำหนายไป ซึง่ สินทรัพยของบริษทั จดทะเบียน
ทั้งนี้บริษัทไดมีการทบทวนขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะ
กรรมการบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
(Corporate Governance Policy)
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3. คณะกรรมการตรวจสอบ
5. พิจารณาสอบทานการเปดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมาย
และขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วของ
6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบตั งิ านของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอเปนสวนหนึ่งในรายงาน
ประจำปของบริษัท ซึ่งรายงานดังกลาวลงนามโดยประธาน
กรรมการตรวจสอบ และประกอบดวยสาระสำคัญอยางนอย
ดังตอไปนี้

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2544 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพือ่ ทำหนาทีเ่ สริมสรางประสิทธิภาพในการดำเนินการ
และเพิม่ มูลคาใหองคกร ซึง่ จะกอใหเกิดประสิทธิผลตอความเชือ่ มัน่
และความนาเชือ่ ถือของรายงานทางการเงินเพิม่ มากขึน้ ปรับปรุง
หนาที่ และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และ
ปรับปรุงใหการสือ่ สารระหวางคณะกรรมการบริษทั สำนักตรวจสอบ
ภายใน และผูสอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน
4 ทาน โดยกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน มีความรูความ
เขาใจ หรือมีประสบการณดานบัญชีหรือการเงิน และมีความรู
ตอเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีตอการเปลี่ยนแปลงของการรายงาน
ทางการเงิน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย 1 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบ

(1) ความเห็นเกีย่ วกับความถูกตอง ครบถวนเปนทีเ่ ชือ่ ถือไดของ
รายงานทางการเงินของบริษัท
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายในของบริษัท
(3) ความเห็ น เกี ่ ย วกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ต ามกฎหมายว า ด ว ย
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด
หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี
(5) ความเห็ น เกี ่ ย วกั บ รายการที ่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชน
(6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการ
เขารวมประชุมของกรรมการตรวจสอบแตละทาน
(7) ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ
ไดรับจากการปฏิบัติหนาที่ตามกฎบัตร
(8) รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนและผูลงทุนทั่วไปควรทราบ
ภายใต ข อบเขตหน า ที ่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบที ่ ไ ด ร ั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นทีเ่ ปนอิสระจาก
ที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นวาจำเปน ดวยคาใชจาย
ของบริษัท
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามความ
จำเปน และเหมาะสม และนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายดวย
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ :
1 ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย เปนประธานกรรมการตรวจสอบที่มี
ความรู และประสบการณในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานใหบริษัทมีรายงานทางการเงินอยางถูกตอง และเปด
เผยอยางเพียงพอ โดยประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอก
และผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งราย
ไตรมาสและประจำป
2. สอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการ
ตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเปนอิสระของหนวยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให
ความเห็นชอบในการพิจารณาแตงตัง้ โยกยาย เลิกจางหัวหนา
หนวยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหนาหนวยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบ เกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย หรือกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับและนโยบายทีเ่ กีย่ วของกับธุรกิจของบริษทั
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตัง้ ผูส อบบัญชีของบริษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชีตอคณะกรรมการ
บริษทั เพือ่ เสนอตอผูถ อื หุน โดยพิจารณาความเปนอิสระ ความ
นาเชือ่ ถือ ความเพียงพอของทรัพยากรคุณภาพ และปริมาณงาน
ตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนน้ั รวมถึงประสบการณ
ของบุคคลากรที่ไดรับมอบหมายใหทำการตรวจสอบบัญชี
ของบริษัท รวมทั้งเขารวมประชุมกับผูสอบบัญชี โดยไมมีฝาย
จัดการเขารวมประชุมดวยอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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4. คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

5. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 30 เมษายน 2549 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการ
สรรหาและกำหนดคาตอบแทนในการทำหนาที่คัดเลือกคณะ
บุคคลกลุม หนึง่ เพือ่ เขาดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการชุดอืน่ ๆ ชวยดูแลระบบบริหาร และระบบควบคุม
ภายในองคกร พรอมทั้งเสนอแนวนโยบายการจายคาตอบแทน
ใหแก คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดอืน่ ๆ และกรรมการ
ผูจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน มีจำนวน 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 25 มิถนุ ายน 2550 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อทำหนาที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
และใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแล
เกีย่ วกับความเสีย่ งตางๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอบริษทั ทัง้ ปจจัยภายใน
และภายนอกใหมีความเสี่ยงที่เหลืออยูในระดับที่เหมาะสม
และยอมรับได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มีจำนวน 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
2. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย

ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
3. นางสาวนิโลบล ตัง้ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
1. พิจารณานโยบาย และกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Framework) ของบริษัท เพื่อนำเสนอคณะ
กรรมการบริษัท
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง
3. ติดตามกระบวนการบงชี้และประเมินความเสี่ยง
4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง
5. รายงานตอคณะกรรมบริษทั เกีย่ วกับความเสีย่ งและการจัดการ
ความเสีย่ ง เพือ่ ทราบเปนประจำในกรณีทม่ี เี รือ่ งซึง่ กระทบตอ
บริษัทอยางมีนัยสำคัญ และรายงานตอคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
6. สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความเสี่ยงที่สำคัญ
7. พิจารณาแตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อ
สนับสนุน และทำงานสอดประสานกับคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความ
จำเปนและเหมาะสม
9. ดำเนินการอืน่ ใดตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
1. เสนอแนวทาง วิธกี าร และหลักเกณฑการจายคาตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดตางๆ ที่คณะ
กรรมการบริษทั แตงตัง้ รวมทัง้ ของกรรมการผูจ ดั การทีเ่ ปนธรรม
และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน และ/หรือที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
2. เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนของคณะจัดการ
(Management Incentive) โดยใหสอดคลองกับผลการดำเนิน
งานของบริษัท และผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ เพื่อ
เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิ จ ารณาสรรหาผู  จ ะมาดำรงตำแหน ง กรรมการบริ ษ ั ท
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน หรือกรรมการอืน่ ใดทีค่ ณะกรรมการบริษทั
เห็นสมควรใหมีคณะกรรมการนัน้ ๆ ขึน้ เพือ่ เสนอใหทป่ี ระชุม
คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
4. กำหนดวิธีการและหลักเกณฑการสรรหาผูมาดำรงตำแหนง
ตามขอ 3 และ/หรือวิธีการ และหลักเกณฑใดที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการดำเนินงานตามหนาที่ของ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
5. ปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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6. คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2552 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ เพื่อทำหนาที่
กำหนดหลักเกณฑและวิธีในการประเมินและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ ทุก 6 เดือน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจัดการ มีจำนวน 3 ทาน ดังรายชื่อ
ตอไปนี้
1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
2. นางสาวธันวดี วงศธรี ฤทธิ์ กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
1
3. ดร.กำธร ไวทยกุล
กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ

1. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า นการกำกับดูแลกิจการ รวมทัง้
นโยบาย อืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ ภายใตกรอบของกฎหมาย หลักเกณฑ
ระเบียบ และขอบังคับของหนวยงานกำกับดูแล อันไดแก ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ตลอดจน
แนวทางในการกำกั บ ดู แ ลกิ จ การที ่ ด ี ต ามมาตรฐานสากล
เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแล สนับสนุน และใหคำแนะนำแกกรรมการและผูบ ริหาร
ของบริษทั ในการปฏิบตั หิ นาที่ และความรับผิดชอบตามนโยบาย
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี รวมทัง้ การจัดกิจกรรมใหพนักงานไดรบั รู
และจัดทำคูมือเพื่อใชในการสื่อสาร
3. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า นการ
กำกับดูแลกิจการนโยบายอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วของ แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับ
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามความจำเปน
และเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐาน
สากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
และธุรกิจของบริษัท
4. จัดทำรายงานประจำปวา ดวยการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี เสนอตอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อรับฟงความเห็นและขอเสนอแนะ
5. แตงตั้งคณะทำงานหรือจางที่ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ เมื่อมีความ
จำเปนโดยบริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

หมายเหตุ :
1 ดร.กำธร ไวทยกุล ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 16 กุมภาพันธ
2561 เปนตนไป

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
1. กำหนดหลักเกณฑและวิธกี ารในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของกรรมการผูจัดการ และเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาเห็นชอบ
2. แจงหลักเกณฑทใ่ี ชในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะ
กรรมการบริษทั เห็นชอบแลวใหแกกรรมการผูจ ดั การรับทราบ
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการทุก
6 เดือน และเสนอความเห็นตอทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
เพื่อพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน
4. แจงผลการประเมินตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแลว
ใหแกกรรมการผูจัดการรับทราบ

8. คณะกรรมการที่เปนอิสระ
คณะกรรมการที่เปนอิสระมีหนาที่ดูแลไมใหเกิดความขัดแยง
ทางผลประโยชนระหวางบริษัทจดทะเบียนกับผูบริหาร หรือผู
ถือหุน รายใหญ หรือกับบริษทั อืน่ ซึง่ มีผบู ริหารหรือผูถ อื หุน รายใหญ
กลุม เดียวกัน และเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญของบริษัทหรือ
กลุม ของผูถ อื หุน รายใหญ รวมถึงการดูแลผลประโยชนของผูถ อื หุน
ทุกรายใหเทาเทียมกัน นอกจากนีบ้ ริษทั ไดปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ
ของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่กำหนดใหบริษัทตองมี กรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทัง้ หมด ทีม่ อี ยูจ ริงของบริษทั และไมนอ ยกวา 3 คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีคณะกรรมการที่เปน
อิสระ 4 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย กรรมการอิสระ
2. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
กรรมการอิสระ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
กรรมการอิสระ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
กรรมการอิสระ

7. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2559 มีมติแตงตัง้ คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ เพือ่ ชวยในการกำกับดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ
ระเบียบนโยบายตางๆ ทีม่ ผี ลบังคับใชกบั บริษทั รวมทัง้ ชวยสราง
คุณคาใหกิจการอยางยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
มีจำนวน 3 ทาน ดังรายชื่อตอไปนี้
1. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาว นิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
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9. การเขาประชุมของคณะกรรมการบร�ษทั ประจำป 2560
คณะกรรมการบริษทั มีการกำหนดตารางการประชุมลวงหนาทุกปและมีการประชุมพิเศษเพิม่ ตามความจำเปน โดยมีการกำหนดวาระ
ชัดเจนไวลว งหนา และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเปนประจำ ประธานกรรมการ กรรมการผูจ ดั การ และรองกรรมการผูจ ดั การ
ไดรว มกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณาใหมน่ั ใจวาเรือ่ งทีส่ ำคัญจะไดนำเขาสูว าระการประชุม นอกจากนีก้ รรมการแตละทาน
มีความเปนอิสระทีจ่ ะเสนอเรือ่ งเขาสูว าระการประชุมได เลขานุการบริษทั ไดจดั ทำหนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุมกอนการประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทไดมีเวลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอ
กอนเขารวมประชุม
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั แตละครัง้ ประธานกรรมการไดจดั สรรเวลาอยางเพียงพอ จัดใหมกี ารจดบันทึกรายงานการประชุม
เปนลายลักษณอักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผานการรับรองจากประธานกรรมการ พรอมใหคณะกรรมการบริษัท และผูที่
เกี่ยวของตรวจสอบได

รายละเอียดการเขาประชุมของคณะกรรมการบร�ษัทในป 2560 ที่ผานมา มีดังนี้

รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชุม

การประชุม
คณะ
การประชุม การประชุม
กรรมการ
คณะ
คณะ
การประชุม การประชุม การประชุม
กรรมการ ประเมินผล
กรรมการ
คณะ
คณะ
คณะ
บร�หาร การปฏิบตั งิ าน
กรรมการ สรรหาและ
กรรมการ
กรรมการ
ความเสีย่ ง ของกรรมการ
กำหนด
ตรวจสอบ
บร�หาร
บร�ษทั
(รวม 9 ครัง้ ) (รวม 9 ครัง้ ) (รวม 11 ครัง้ ) คาตอบแทน (รวม 4 ครัง้ ) ผูจ ดั การ
(รวม 2 ครัง้ )
(รวม 3 ครัง้ )

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
9/9
1
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
4/6
3. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล 2
3/3
3
4. ดร.กำธร ไวทยกุล
9/9
5. ดร.อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ
8/9
6. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
6/9
7. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
6/9
8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย 9/9
9. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
9/9
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 7/9
11. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 4
9/9
12. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
9/9
13. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
8/9

9/9
6/6
9/9
9/9

การประชุม
การประชุม รวมระหวาง
คณะกรรมการ
คณะ
กรรมการ ตรวจสอบและ
กำกับดูแล คณะกรรมการ
บร�หาร
กิจการ
(รวม 4 ครัง้ ) ความเสีย่ ง
(รวม 2 ครัง้ )

-

-

1/2

2/2

2/2

1/2

11/11
11/11
8/11
10/11
-

3/3
3/3
3/3
-

4/4
4/4

2/2
2/2
-

4/4
4/4

2/2
2/2
2/2
2/2
2/2

หมายเหตุ :
1 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
2 ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป และไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
3 ดร.กำธร ไวทยกุล ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
4 นายสหัส ตรีทิพยบุตร ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ มีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
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10. กรรมการผูจ ดั การ

13. คาตอบแทนกรรมการและผูบ ร�หาร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19
มีนาคม 2556 มีมติแตงตัง้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหนง
กรรมการผูจ ดั การ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 1 เมษายน 2556

คาตอบแทนที่เปนตัวเง�นของกรรมการ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยสำหรับป 2560
จากความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภทและขนาดขององคกร เพือ่ ให
สอดคลองกับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งใหเหมาะสมกับการ
ขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษทั ตลอดจนภาระ
หนาที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการ
ชุดยอย โดยเสนอใหกำหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน
6.50 ลานบาท และโบนัสกรรมการสำหรับป 2559 จำนวน 7.30
ลานบาท แกคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย
สำหรับเปนคาเบี้ยประชุม และคาตอบแทนอื่น โดยคาตอบแทน
ในป 2560 ไดมีมติอนุมัติโดยที่ ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป
2560
หลักเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดยอย มีดังนี้

อำนาจหนาที่ของกรรมการผูจัดการ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 ภายใต
ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอำนาจใหแก
กรรมการผูจัดการทำหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการใหเกิด
ประสิทธิภาพ และกระทำการแทนในนามของบริษทั เชน การทำ
นิตกิ รรม สัญญา ขอตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ทีบ่ ริษทั ทำ
กับบุคคลหรือนิตบิ คุ คลใดๆ การออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสัง่ ใดๆ
พรอมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับการจัดหาวัสดุ เปนตน ทั้งนี้
การมอบอำนาจดังกลาว จะไมเปนการมอบอำนาจที่ทำใหผูรับ
มอบอำนาจสามารถอนุมตั ริ ายการ ซึง่ ผูร บั มอบอำนาจหรือบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรือมีอำนาจความขัดแยงทาง
ผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัท

คาเบี้ยประชุม

11.ผูบร�หารบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / เดือน
กรรมการ
25,000 บาท / คน / เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผูบริหารบริษัท มีจำนวน 7 ทาน
ดังรายนามตอไปนี้
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการผูจัดการ
2. นายวัลลชัย เวชชีวะดํารงค รองกรรมการผูจัดการ
3. นายศักดิ์นนท กังสัมฤทธิ์ ผูอำนวยการอาวุโส
4. นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ ผูอำนวยการอาวุโส
5. นายปยเรศ แซหลี
ผูอำนวยการอาวุโส
6. นายอรรถพงษ หาบสา
ผูอำนวยการอาวุโส
7. นางวราภรณ ปนโฑละ
ผูอำนวยการอาวุโส

คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ 17,500 บาท / คน / เดือน
กรรมการ
15,000 บาท / คน / เดือน
คณะกรรมการชุดยอย
ประธานกรรมการ 17,500 บาท /คน /เดือนทีม่ กี ารประชุม
รองประธานกรรมการ 15,000 บาท /คน /เดือนทีม่ กี ารประชุม
กรรมการ
15,000 บาท /คน /เดือนทีม่ กี ารประชุม

12. เลขานุการบร�ษัท
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2556 เมือ่ วันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 มีมติ
แตงตัง้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและกรรมการผูจัดการ
ปฏิบตั หิ นาทีเ่ ลขานุการบริษทั เพือ่ ทำหนาทีจ่ ดั การประชุมคณะ
กรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน รวมทั้งจัดทำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผูถือหุน รายงาน
ประจำป ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามทีก่ ฎหมายกำหนดและดูแล
ใหบริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกำหนดที่ เกี่ยวของ
ทัง้ นีส้ ามารถดูรายละเอียดเกีย่ วกับเลขานุการบริษทั ไดในเอกสาร
แนบ 1
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รายละเอียดคาตอบแทนที่กรรมการไดรับเปนรายบุคคลในป 2560 มีดังนี้
เบี้ยประชุม
กรรมการ
บร�ษทั
รายชื่อกรรมการ

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 1
3. ดร.ณรงค ศิริเลิศวรกุล 2
4. ดร.กำธร ไวทยกุล 3
5. ดร. อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ
6. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
7. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
8. ศ.กิตติคณ
ุ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
9. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
11. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 4
12. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
13. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ ประชุมรวม
ประเมิน กำกับดูแล ระหวาง
บร�หาร
บร�หาร ตรวจสอบ สรรหา
และกำหนด ความเสีย่ ง ผลการปฏิบตั ิ กิจการ กรรมการ คาตอบแทน
ตรวจสอบ พ�เศษ
งานของ
คาตอบแทน
และกรรมการ และบำเหน็จ
กรรมการ
บร�หาร
ผูจ ดั การ
ความเสีย่ ง

360,000 157,500
200,000 90,000
100,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
- 210,000
300,000
- 180,000
300,000
- 180,000
300,000 135,000
300,000
180,000
300,000 135,000
-

-

15,000

30,000

35,000

52,500
45,000
45,000
-

70,000
-

30,000
30,000
-

60,000

-

60,000
60,000

รวม

- 811,857. 1,329,357
15,000 650,285 1,035,285
- 100,000
- 650,285 980,286
- 379,333 679,333
- 650,285 980,286
- 650,285 950,285
35,000 650,285 1,195,286
30,000 650,285 1,212,786
35,000 650,285 1,235,286
- 650,285 1,130,286
30,000 650,285 1,265,286
30,000 650,285 1,235,286

หมายเหตุ :
1 ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
2 ดร.ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป และไดรบั การแตงตัง้ เปนกรรมการบริหารความเสีย่ ง
และกรรมการกำกับดูแลกิจการ
มีผลตัง้ แตวนั ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป
3 ดร.กำธร ไวทยกุล ไดลาออกจากกรรมการ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 16 กุมภาพันธ 2561 เปนตนไป
4 นายสหัส ตรีทพิ ยบุตร ไดรบั แตงตัง้ เปนกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ มีผลตัง้ แตวนั ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เปนตนไป

คาตอบแทนทีไ่ มใชตวั เงิน/หรือสิทธิประโยชนอน่ื ของกรรมการ
ไมมี

คาตอบแทนทีไ่ มใชตวั เงิน/หรือสิทธิประโยชนอน่ื ของผูบ ริหาร
ไมมี

คาตอบแทนที่เปนตัวเงินของผูบริหาร
คาตอบแทนรวมของผูบ ริหาร รวม 7 ทาน เทากับ 28.8 ลานบาท
โดยเปนคาตอบแทนในรูปแบบของเงินเดือน คาประจำตำแหนง
และโบนัส

คาตอบแทนอื่นของผูบริหาร
บริษทั ไดจดั ใหพนักงานและผูบ ริหารเขารวมกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
เพื่อเปนสวัสดิการและหลักประกันแกพนักงานและผูบริหารเมื่อ
ออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจาก
กองทุน โดยสามารถเลือกสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
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14. บุคลากร
จำนวนบุคลากรและคาตอบแทนบุคลากร

สวัสดิการพนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั มีจำนวนพนักงานทัง้ สิน้
710 คน แยกเปนแตละสายงานหลัก ดังนี้

นอกจากคาตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแลว บริษทั
ได จ ั ด ให ม ี ผ ลประโยชน แ ละผลตอบแทนให ก ั บ พนั ก งานใน
รูปแบบอื่นๆ อีกหลายประการ ดังนี้
1. เพื่อดูแลและสงเสริมสุขภาพของบุคลากร บริษัทไดจัดใหมี
สวัสดิการเงินคารักษาพยาบาล เพือ่ ชวยเหลือคาใชจา ยใหกบั
พนักงาน รวมทั้งจัดหาศูนยออกกำลังกาย และการเลนกีฬา
เพื่อใหเปนแหลงสันทนาการ ในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ของพนักงานและผูบ ริหาร และจัดใหมกี ารตรวจสุขภาพประจำป
เพือ่ เปนการสงเสริมการดูแลตนเองใหมสี ขุ ภาพทีด่ แี บบยัง่ ยืน
และมีคุณภาพที่ดีในระยะยาว
2. การจัดใหมสี วัสดิการสินเชือ่ เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัย เพือ่ เปนการสงเสริม
ใหพนักงานมีทอ่ี ยูอ าศัยเปนของตนเองอยางมัน่ คง อันเปนการ
สงเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานใหกบั พนักงาน และกอให
เกิดความภักดีตอ องคกร บริษทั จึงไดจดั ใหมสี วัสดิการสินเชือ่
เพือ่ ทีอ่ ยูอ าศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห เพือ่ อำนวยความ
สะดวกใหกับพนักงานที่มีความประสงคจะขอสินเชื่อที่อยู
อาศัยโดยไดรบั อัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสม และไดรบั ความสะดวก
เนือ่ งจากสามารถชำระคืนสินเชือ่ จากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง
3. การจัดทำบันทึกขอตกลงการใหสนิ เชือ่ กรุงไทยธนวัฏเพือ่ เปน
สวัสดิการแกบริษทั เพือ่ เสริมสรางสภาพคลอง และเปนคาใชจา ย
สวนตัวและครอบครัวของผูก อู นั ชวยบรรเทาปญหาทางการเงิน
ของผูก เู มือ่ ยามจำเปน ตลอดจนสนับสนุนใหสภาพความเปนอยู
ของพนักงานดีขึ้น
4. การจัดทำบันทึกขอตกลงการใหสนิ เชือ่ กับธนาคารอิสลามเพือ่
เปนสวัสดิการแกบริษัท เพื่อชวยพนักงานมีทางเลือกในการ
ไดใชสินเชื่อที่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานสวนใหญเปนวัย
กอรางสรางตัว โดยบริษทั ทีม่ อี ายุเฉลีย่ ของพนักงานอยูท ่ี 27 ป
ใหไดเลือกใชสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย และมีวัตถุของการ
ใหสินเชื่อที่แตกตางกันของแตละธนาคารผูใหบริการ
5. การจัดใหมผี ลประโยชนในรูปเงินชวยเหลือในวาระตางๆ เชน
การมอบเงินชวยเหลือการสมรส การมอบเงินสงเคราะหฌาปนกิจ สำหรับพนักงาน คูสมรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงิน
ชวยเหลืออุปสมบท การมอบเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
6. การจัดใหมกี รมธรรมประกันชีวติ กลุม และเงินชวยเหลือการ
ขาดรายได เนือ่ งจากทุพพลภาพอันมิใชเนือ่ งจากการปฏิบตั งิ าน
เพื่อชวยเหลือพนักงานและครอบครัวหากประสบภัย

1. ฝายบริหารระดับสูง
7
คน
2. สายงานธุรกิจ
144
คน
3. สายงานพัฒนาธุรกิจ 289
คน
4. สายงานสนับสนุน 113
คน
5. สายงานวิศวกรรม 157
คน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทรวมและบริษัทยอย
มีพนักงานรวม 107 คน
ในป 2560 คาตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 875 คน (ไมรวม
ฝายบริหารระดับสูง) เทากับ 312.7 ลานบาท โดยเปนคาตอบแทน
ในรูปแบบเงินเดือน คาลวงเวลา เงินโบนัส เงินชวยเหลือพิเศษ
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไดมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพนักงาน
ที่เริ่มงานกับบริษัทตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 เปนตนไป
พนักงานจายเงินสะสมในอัตรา ดังนี้
อายุงาน

อัตราเง�นสะสม (รอยละของคาจาง)

นอยกวา 3 ป
ตั้งแต 3 ป แตไมถึง 5 ป
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป

3
3 หรือ 5
3 หรือ 5 หรือ 7

บริษัทจายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของ
พนักงาน ในกรณีพนักงานพนจากการเปนสมาชิกกองทุน พนักงาน
มีสทิ ธิไดรบั เงินสมทบ และผลประโยชนของเงินสมทบตามอายุ
การทำงาน ดังนี้
อายุงาน

อัตราเง�นสมทบและผลประโยชนของเง�นสมทบ
ที่กองทุนจะจายเมื่อพนักงานสิ�นสุดสมาชิกภาพ

นอยกวา 3 ป
ตั้งแต 3 ป แตไมเกิน 5 ป
ตั้งแต 5 ป ขึ้นไป

0%
50%
100%
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นโยบายการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
หลักสูตรเทคนิคการจัดทำ เอกสารตามมาตรฐาน ISO 22301 (ISO
22301 Documentation Preparation Workshop), ISO 27799
Hea lth informatics - Information Security Management,
หลักสูตร PCIDSS v.3.2 Requirements And Traning Materials,
หลักสูตร ISO 27001:2013 Awareness and Interpretation,
หลักสูตร CSA Cloud STAR requirement and Interpretation,
หลักสูตร ISO/IEC27017 Information Security Controls
Practice for Cloud Services , หลักสูตร Introduction &
Awareness to ISO 20000, หลักสูตร CSA-STAR และการปลูกฝง
วัฒนธรรมองคกร INET DNA, หลักสูตรปองกันการทุจริตเริ่มตน
ไดที่ตัวคุณ “Fraud Risk Awareness” ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2,
หลักสูตรวางแผนการเงินและการลงทุน, หลักสูตรการเขียนโปรแกรม
Python เบือ้ งตน, หลักสูตรการอบรมหัวขอ ISO 27001 : 2013
การจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รุนที่ 5 และรุนที่ 6
เปนตน

บริษทั ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพือ่ พัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานในทุกระดับใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายของงาน และผลสำเร็จ
ของธุรกิจ รวมทัง้ การพัฒนาศักยภาพ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีขดี ความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะสรางความไดเปรียบในดาน
การแขงขันใหกบั บริษทั อยางยัง่ ยืน โดยในปทผ่ี า นมาบริษทั สนับสนุน
ใหบคุ ลากรไดรบั การฝกอบรมอยางตอเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอก
ควบคูไ ปกับการดำเนินการดานการจัดการความรู (Knowledge
Management) ใหบคุ ลากรมีการแลกเปลีย่ นเรียนรูก ารถายทอด
ความรูจ ากประสบการณ โดยผานหลากหลายชองทาง พรอมทัง้ ให
บุคลากรมีความพรอมในการรับมือกับการแขงขันทางธุรกิจ
และการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในอนาคต
1) การฝกอบรมภายในบร�ษัท
1.1) สำหรับพนักงานระดับบริหาร
บริษัทดำเนินการพัฒนาผูบริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหาร
ระดับสูง เพือ่ พัฒนาทักษะความเปนผูน ำควบคูไ ปกับการเพิม่ องค
ความรูใ หมๆ ในการเสริมสรางความเชีย่ วชาญในการบริหารจัดการ
ใหมปี ระสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ เปนการเตรียมความพรอมสำหรับ
การปรับหรือเลือ่ นตำแหนงตางๆ ในอนาคต ใหสอดคลองกับความ
กาวหนาในสายวิชาชีพ และสงเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษทั
ใหสามารถแขงขันและพรอมเปนผูนำในอุตสาหกรรมธุรกิจที่
ดำเนินการทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต โดยทางบริษทั ไดมกี ารจัดอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร

2) การฝกอบรมภายนอกบร�ษัท
นอกเหนือจากการจัดฝกอบรมภายในบริษัทแลว บริษัทได
สนับสนุนใหผบู ริหาร และพนักงานเขารับการฝกอบรมจากสถาบัน
หรือองคกรทีม่ ชี อ่ื เสียง รวมทัง้ ผูเ ชีย่ วชาญทัง้ ในประเทศและตาง
ประเทศ เพือ่ พัฒนาความรู ความสามารถของแตละบุคคล อีกทัง้
เปนการสรางความสัมพันธในกลุม ธุรกิจ และวิชาชีพเดียวกันอีก เชน
• หลักสูตรผูบ ริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุน ที่ 25
(วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• หลักสูตรพื้นฐานเลขานุการบริษัท รุนที่ 1 ป 2560
• กลยุทธการสรรหาอยางมืออาชีพ
• เทคนิคการสัมภาษณอยางมืออาชีพ
• บทบาทของผูบ งั คับตามสายงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย
• การพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพและการสรางเสนทาง
ในสายอาชีพภาคปฏิบัติ
• การวิเคราะหขอ มูลทางการเงินเพือ่ การตัดสินใจของผูบ ริหาร
• วิธีปฏิบัติหลังไดรับการสงเสริมการลงทุน
• บริหารความเสี่ยงองคกร รุน 10
• IT Audit for Non - IT Auditor Masterclass รุน 11
• Conﬁguring Advanced Windows Server 2012
• OpenStack Administration Workshop
• Zimbra Open Source Edition Administration
• การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลครึ่งป
(ภงด.51)
• สุดยอดผูประกอบการยุคใหมเพื่อสังคม
• Strategic Financial Leadership Program
• เรียนรูแ ละจัดกิจกรรมรายจายทางภาษีใหไดสทิ ธิประโยชน
เพิ่มมากวาที่จายไปจริง
• Implement Cisco Collaboration Devices
• Workshop Automate Software Development
• Project Management Professional Examination

1.2) สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ
บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัด
หลักสูตรพัฒนาความรูความสามารถตามหนาที่สายวิชาชีพและ
กลุม งานทีม่ คี วามรับผิดชอบ ทัง้ นีเ้ พือ่ เปนการพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถในการปฏิบตั งิ านตามวิชาชีพและเพิม่ ประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ านตามหนาที่งาน อาทิ หลักสูตร ITIL Foundation
Certiﬁcate Edition 2011, หลักสูตร Big Data, หลักสูตร MySQL
for Administrator, หลักสูตร Secrurity Service, หลักสูตร Cloud
Streaming, หลักสูตร ISO/IEC 22301 : 2012 (Business
Continuity Management), หลักสูตร ISO 22301 Awareness
User and Technic, หลักสูตร Procera Training by Teohong,
หลักสูตร Let’s Succeed Together, หลักสูตรกลยุทธการ
เจาะตลาดขาราชการแบบครบวงจร เปนตน
1.3) สำหรับพนักงานทุกคน
บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝก
อบรมความรูค วามสามารถหลัก เพือ่ ใหพนักงานทุกคนของบริษทั
ปฏิบตั งิ านไดสอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด อาทิ การปฐมนิเทศพนักงานใหม, หลักสูตร INET Product
& Service, หลักสูตรธุรกิจของ INET, หลักสูตรการสรางความ
ตระหนักเกีย่ วกับ BCP : นโยบายและขัน้ ตอนปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน
ISO/IEC 22301 : 2012 , หลักสูตร การใชโปรแกรมสำนักงาน,
INET รายงานประจำป 2560
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ในป 2560 จำนวนชัว่ โมงการฝกอบรมพนักงานของบริษทั
ทั้งจากหลักสูตรภายในองคกรและหลักสูตรภายนอกองคกร
สรุปไดดังนี้
จำนวน
พนักงาน

599

จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม จำนวนชั่วโมงการฝกอบรม
ของพนักงานทั้งป
เฉลีย่ ตอคนตอป

14,500

24.20

นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษทั ยังคำนึงถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ การทำงานของบุคลากร โดยสงเสริมการพัฒนาทัง้ ดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ รวมถึงการจัดใหมกี จิ กรรมตางๆ ทีเ่ ชือ่ มโยง
กับ Core Value โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการทีม่ าจากการเลือกตัง้
ภายในเปนหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ
และการมีสวนรวมของทุกสวน เชน กิจกรรมประเพณีสงกรานต
การประชุมและสังสรรคประจำป เปนตน
ในป 2560 อัตราการลาของพนักงานในบริษัท สรุปไดดังนี้
จำนวน
พนักงาน

อัตราเฉลี่ยวันลากิจ
ลาปวย ลาพักรอนตอป
(วัน/คน)

อัตราเฉลี่ยการลา
ประเภทอื่นตอป
(วัน/คน)

710

6.0

0.85

หมายเหตุ :
การลาประเภทอืน่ ไดแก ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำหมัน ลาเพือ่
ราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู ลาเพือ่ แสวงบุญตามศาสนาอิสลาม
ลาเพือ่ บำเพ็ญกุศลศพ

ขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปที่ผานมา
ไมมี

บร�ษทั ใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร
เพ�อ่ พัฒนาความรู ความสามารถของพนักงาน
ในทุกระดับ ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับเปาหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ
รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ เพ�่อใหบุคลากรมีข�ด
ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ��มข�้น ซึ่งจะ
สรางความไดเปร�ยบในดานการแขงขันใหกับ
บร�ษัทอยางยั่งยืน
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การกำกับดูแลกิจการ
1. นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1) สิทธิของผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดใหความสำคัญตอสิทธิ และมีความ
เทาเทียมกันของผูถ อื หุน โดยไดกำหนดไวในนโยบายการกำกับดูแล
กิจการที่ดีอยางชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเทาเทียมกัน ซึ่งไดแก
สิทธิในการรับสารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ และใน
รูปแบบที่เหมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิในการไดรับใบหุน และ
สิทธิในการโอนหุน

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ตระหนัก และใหความสำคัญกับการบริหาร
งานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย ความโปรงใสในขอมูลที่สามารถ
เปดเผยได และคุณคาหลักขององคกรเพือ่ ใชเปนหลักในการบริหาร
จัดการ และการเสริมสรางองคกรใหมรี ะบบการบริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีผ่ า นมาคณะกรรมการบริษทั ไดยดึ มัน่ ในขอพึงปฏิบตั สิ ำหรับ
กรรมการบริษทั จดทะเบียนตามแนวทางของตลาด หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัท
จดทะเบียน
เพื่อใหมีการนำนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
คณะกรรมการบริษทั จึงไดนำแนวทางการบริหารงานดวยการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีมาปรับใชเพื่อใหกิจการมีผลประกอบการที่ดีใน
ระยะยาว นาเชือ่ ถือสำหรับผูถ อื หุน และผูค นรอบขางเพือ่ ประโยชน
ในการสรางคุณคาใหกจิ การอยางยัง่ ยืนตรงตามความมุง หวังของ
ทั้งภาค ธุรกิจ ผูลงทุน ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดย
กำหนดไวในวิสยั ทัศน ภารกิจ และนโยบายของบริษทั เพือ่ ใหเปน
กลไกสำคัญทีผ่ ลักดันใหเกิดการมีสว นรวมในการปฏิบตั ติ ามหลักการ
ดังกลาว และติดตามกำกับดูแล ปรับปรุง ถายทอดนโยบายการ
บริหาร จากผูบริหารระดับสูงสูบุคลากรทุกทานในองคกร อันจะ
สงผลใหรบั ทราบปญหาทีเ่ กิดขึน้ ภายในองคกร รวมถึงประเมินผล
การดำเนินงานของบริษัทใหบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
บริษัทไดดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ดังนี้
INET รายงานประจำป 2560

1.1) การเปดเผยขอมูล
คณะกรรมการบริษัทไดตระหนักถึงการเปดเผยขอมูลและ
สารสนเทศทีส่ ำคัญของบริษทั อยางมีคณ
ุ ภาพ โดยเปนขอมูลทีถ่ กู ตอง
ครบถวน เพียงพอ เปนปจจุบนั ทันเวลา โปรงใส สามารถตรวจสอบได
และที่สำคัญคือการเขาถึงผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ในป 2560 บริษทั ไดทำการเปดเผยสารสนเทศตามขอกำหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด
โดยนำสงเอกสารตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมทั้งรายงานผานระบบสือ่ อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยเปนการเปดเผยขอมูลประเภทสารสนเทศ
ทีต่ อ งรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เชน
งบการเงินประจำป งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำป
แบบแสดงรายการ ขอมูล ประจำป เปนตน รวมทั้งประเภท
สารสนเทศสำคัญตามเหตุการณตา งๆ (Non-Periodic Reports)
เชน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม สามัญผูถ อื หุน ประจำป
รวมถึงระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ ี
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ไดอยางตอเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุมสำหรับการตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานการแสดงตนเพือ่ เขารวมประชุมนัน้ บริษทั ไดมอบ
หมายใหนติ กิ รของบริษทั เปนผูต รวจสอบตามขัน้ ตอนทีพ่ งึ ปฏิบตั ิ
และเปนไปตามรายละเอียดทีไ่ ดแจงตอผูถ อื หุน พรอมกับหนังสือ
นัดประชุม
ในการประชุมคราวดังกลาว บริษทั ไดจดั ใหกรรมการของบริษทั
ประธานกรรมการชุดยอยทุกคณะพรอมฝายบริหารของบริษัท
เขารวมในการประชุมครบทุกทาน ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมายของบริษทั เพือ่ ใหขอ มูลเพิม่ เติม และรวมตอบขอซักถาม
ในรายละเอียดแกที่ประชุม

สิทธิในการเขารวมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรายชือ่
ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนพักการโอนหุน การจายเงินปนผล และวัน
กำหนดรายชือ่ ผูถ อื หุน ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปนผล (Record Date) และ
วันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธปี ด สมุดทะเบียนพักการโอนหุน แจงมติท่ี
ประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจำป การแตงตัง้ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ เปนตน
คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารไดใหความสำคัญอยาง
มากกับการปฏิบัติและการกระทำใดๆ ที่จะตองไมเปนการจำกัด
โอกาสของผูถ อื หุน ในการศึกษาสารสนเทศของบริษทั ยิง่ ไปกวานัน้
บริษทั ไดจดั ใหมชี อ งทางในการสือ่ สารกับผูถ อื หุน นักลงทุน ผูส นใจ
ทั่วไป และสาธารณชน เพื่อใหสามารถเขาถึงขอมูลของบริษัทได
อยางสะดวก และทัว่ ถึงเปนปจจุบนั โดยจัดใหมเี ว็บไซต (www.inet
.co.th) ที่เผยแพรขอมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยจัด
รวบรวมขอมูลไวเปนหมวดหมู สะดวกตอการสืบคนขอมูล และ
งายตอการติดตอสือ่ สารกับทางบริษทั

1.2.1) กอนการประชุม

บริษัทไดเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของสำหรับการตัดสินใจ
ในทีป่ ระชุมแกผถู อื หุน เปนการลวงหนาอยางเพียงพอและทันเวลา
กลาวคือหลังจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีมติเรียกประชุมผูถ อื หุน
บริษัทไดแจงกำหนดวัน เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระ
การประชุมพรอมขอมูลทีเ่ กีย่ วของและความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทในแตละเรื่องที่เสนอตอที่ประชุมใหผูถือหุนรับทราบโดย
ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กอนเวลา 9.00
น. ในวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ
หนังสือเชิญประชุมไดระบุรายละเอียดวาระการประชุม
พรอมความเห็นของคณะกรรมการบริษทั รายละเอียดของเรือ่ งเพือ่
พิจารณาเหตุผลจำเปน ผลกระทบทัง้ ดานบวกและลบในแตละวาระ
หนังสือมอบฉันทะ และรายชือ่ ของกรรมการอิสระ เพือ่ ใหผถู อื หุน
สามารถเลือกทีจ่ ะมอบฉันทะใหเขาประชุมแทนได รวมทัง้ สงแผนที่
แสดงสถานที่ประชุมแกผูถือหุนลวงหนา 14 วันกอนการประชุม
และไดโฆษณาบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย
ติดตอกันไมนอ ย กวา 3 วัน และกอนวันประชุมไมนอ ยกวา 14 วัน
เพื่อบอกกลาว เรียกประชุมผูถือหุนเปนการลวงหนา
ทั้งนี้บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบ
การประชุมเปนเวลาลวงหนาอยางเพียงพอ โดยไดเผยแพรหนังสือ
นัดประชุมผูถ อื หุน และเอกสารประกอบทัง้ ชุด ซึง่ เหมือนกับขอมูล
ทีบ่ ริษทั จัดสงใหผถู อื หุน ในรูปแบบเอกสารดังกลาวแลวขางตนไว
บนเว็บไซตของบริษัทลวงหนากอนวันประชุม
ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 บริษัทไดนำ
แนวทางปฏิบตั ทิ เ่ี สนอแนะโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทีส่ ง เสริมใหบริษทั จดทะเบียนเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอ
เรือ่ งคณะกรรมการบริษทั พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม
รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนง
กรรมการของบริษัท โดยบริษัทไดประกาศเชิญชวนผูถือหุนผาน
ทางชองทางของตลาดหลักทรัพย และบนเว็บไซตของบริษทั ระบุ
รายละเอียดหลักเกณฑ วิธกี าร กระบวนการในการพิจารณา และ
ชองทางการเสนอเรือ่ งไวอยางชัดเจน โดยใหเวลาผูถ อื หุน พิจารณา
ระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 ตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการ ดูแลสิทธิของผูถือหุน
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 อยางไรก็ดี
ไมปรากฏชือ่ ผูถ อื หุน เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ ผูถ อื หุน

1.2) การจัดประชุมผูถือหุน
บริษทั กำหนดใหมกี ารประชุมสามัญผูถ อื หุน ปละ 1 ครัง้ ภายใน
เวลาไมเกิน 4 เดือนนับตั้งแตวันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท
และจัดกระบวนการการประชุมผูถือหุนที่สนับสนุนใหผูถือหุน
ไดสทิ ธิเทาเทียมกันทุกราย คณะกรรมการบริษทั ไดใหความสำคัญ
และเคารพสิทธิของผูถือหุนโดยการสงเสริมใหผูถือหุนเขารวม
ประชุมผูถ อื หุน เพือ่ ทีผ่ ถู อื หุน ซึง่ เปนเจาของกิจการจะไดมโี อกาส
รับรูผ ลการดำเนินงานของบริษทั มีสว นรวมในการตัดสินใจในเรือ่ ง
สำคัญของบริษทั รวมทัง้ ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ
บริษทั และฝายบริหารบริษทั ไดจดั ใหมกี ารประชุมผูถ อื หุน ใหเปนไป
ตามกฎหมาย และตามแนวทางในคูม อื AGM Checklist ทีจ่ ดั ทำขึน้
โดยสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สมาคมบริษทั จดทะเบียน และสำนัก
งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และฝายบริหารถือเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบทีต่ อ งดำเนินการดวยความโปรงใส ชอบธรรม และเปน
ประโยชนตอผูถือหุนและผูเกี่ยวของ ทุกฝาย
ในป 2560 บริษัทไดจัดการประชุมผูถือหุน 1 ครั้ง คือการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 ในวันที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม ไอเน็ตฮอลล ชั้นไอที อาคาร
ไทยซัมมิททาวเวอร เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม แขวงบางกะป
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึง่ มีระบบขนสงมวลชนทีผ่ ถู อื หุน
สามารถใชในการเดินทางไปเขารวม ประชุมไดอยางสะดวก โดย
บริษัทไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมไวอยาง
ครบครัน ไดแก โสตทัศนูปกรณทใ่ี ชในการนำเสนอเรือ่ งตอทีป่ ระชุม
ระบบคอมพิวเตอร และ Barcode ทีใ่ ชในการ ลงทะเบียนเขารวม
ประชุม และการนับคะแนนเสียงทำใหเกิดความ สะดวก รวดเร็ว และ
การนับคะแนนเสียงอยางแมนยำ โปรงใส และสามารถตรวจสอบได
บริษทั เปดใหมกี ารลงทะเบียนกอนเวลาเริม่ ประชุมเปนเวลา 2 ชัว่ โมง
และผูถ อื หุน ทีเ่ ดินทางมาภายหลังสามารถลงทะเบียนเขารวมประชุม
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พรอมกับเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ภายในกำหนด 14 วัน
นับจากวันประชุมผูถือหุน

และชือ่ บุคคลเพือ่ สมัครเปนกรรมการแตอยางใด นอกจากนีค้ ณะ
กรรมการบริษัทยังเปดโอกาสใหสอบถามหรือขอขอมูลเพิ่มเติม
ในเรื่องที่ไดบรรจุไวในระเบียบการประชุม และ/หรือเสนอแนะ
ขอคิดเห็นอื่นใดที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท
เปนการลวงหนากอนวันประชุม เพือ่ ทีบ่ ริษทั จะไดชแ้ี จงรายละเอียด
หรือใหขอมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมตอไป
1.2.2) ระหวางการประชุม
ประธานทีป่ ระชุมจะแจงองคประชุมแนะนำกรรมการฝาย
บริหาร ผูส อบบัญชีทเ่ี ขารวมในการประชุมแจงใหทป่ี ระชุมทราบ
วิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามขอพึงปฏิบัติ
สำหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงวิธลี งคะแนนเสียงทีบ่ ริษทั จัดให
มีบตั รลงคะแนนในทุกเรือ่ งทีเ่ สนอตอทีป่ ระชุม ซึง่ ผูเ ขารวมประชุม
ไดรับเมื่อลงทะเบียนเขารวมประชุม โดยบริษัทไดใชระบบ
คอมพิวเตอร และ Barcode ในการชวยนับ คะแนนเสียง มี
ผูสังเกตการณ เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน
ในระหวางการประชุม ประธานทีป่ ระชุมทำหนาทีด่ ำเนินการ
ประชุมไปตามลำดับทีแ่ จงไวในระเบียบวาระการประชุม โดยเมือ่ มี
การใหขอ มูลตามระเบียบวาระแลว ประธานทีป่ ระชุมจะเปดโอกาส
ใหผเู ขารวมประชุมทุกรายแสดงความเห็น ขอเสนอแนะ ถามคำถาม
ในแตละวาระ และใหเวลาอภิปรายอยางเหมาะสมเพียงพอ จากนัน้
ฝายบริหารจะตอบขอซักถามอยางชัดเจน ตรงประเด็น และให
ความสำคัญกับทุกคำถามแลวจึงใหผถู อื หุน ลงมติในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณา
ซึ่งประธานที่ประชุมไดแจงผลการออกเสียงในแตละเรื่องใหที่
ประชุมทราบโดยแยกเปน “เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งด
ออกเสียง” ทัง้ นีเ้ มือ่ มีการลงมติในแตละวาระนัน้ บริษทั ไดกำหนด
ใหใชบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผูเขารวมประชุมทุกราย โดยใช
ระบบคอมพิวเตอรชวยอำนวยความสะดวกในการประมวลผล
การลงคะแนนเสียง
1.2.3) หลังการประชุม
บริษัทไดแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน โดยระบุผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแตละเรื่องแยกประเภทคะแนนเสียง
“เห็นดวย” “ไมเห็นดวย” และ “งดออกเสียง” พรอมแสดงสัดสวน
คะแนนเสียงแตละประเภทผานเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยฯ
ภายในวันเดียวกันกับวันประชุม หรือภายใน 9.00 น. ของวัน
ทำการถัดไป
การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ไดมกี ารจัดทำเปน
ลายลักษณอกั ษรโดยบันทึกสาระสำคัญของแตละเรือ่ งทีเ่ สนอตอ
ที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของขอซักถามของผูถือหุน และ
คำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัทและฝายบริหาร ขอเสนอแนะ
และขอคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพรอม
คะแนนเสียงแตละประเภท และสัดสวนคะแนนเสียงของแตละเรือ่ ง
ไวอยางชัดเจนและครบถวน โดยบริษทั ไดนำสงรายงานการประชุม
ที่จัดทำแลวเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที่ประชุมสงใหตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และนายทะเบียน
(กรมพัฒนาธุรกิจการคา) เพือ่ เปนเอกสารตรวจสอบ และอางอิง
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2) การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน
คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารไดยดึ ถือหลักการปฏิบตั ิ
ตอผูถ อื หุน ทุกรายอยางเทาเทียมกันไมวา จะเปนผูถ อื หุน รายใหญ
รายยอย ผูถ อื หุน ชาวไทยและผูถ อื หุน ชาวตางชาติ ตามทีไ่ ดกำหนด
นโยบายเกีย่ วกับการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยางชัดเจนถึงสิทธิขน้ั
พื้นฐานเทาเทียมกัน เนื่องจากเห็นวาเปนสิ่งที่มีความสำคัญและ
จำเปนตอการดำเนินธุรกิจใหมีการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน โดย
ใหความสำคัญตอสิทธิ และมีความเทาเทียมกันของผูถือหุน ซึ่ง
ไดแก สิทธิในการไดรบั สารสนเทศทีเ่ พียงพอ ทันเวลาทันเหตุการณ
และในรูปแบบทีเ่ หมาะสมตอการตัดสินใจ สิทธิในการไดรบั ใบหุน
และสิทธิในการโอนหุน
ในการดำเนินการเพื่อใหผูถือหุนไดรับสิทธิขั้นพื้นฐานในการ
ไดรบั ขอมูลขาวสารของกิจการอยางเทาเทียมกันนัน้ นอกเหนือจาก
การปฏิบตั ติ ามขอกำหนดเกีย่ วกับการเปดเผยขอมูลและสารสนเทศ
ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทไดเพิ่ม
ชองทางการเขาถึงของขอมูลของบริษัททางเว็บไซตของบริษัท
ซึ่งไดจัดใหมีการนำเสนอขอมูลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ที่ไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันเสมอ
บริษทั ไดจดั ทำแบบหนังสือมอบฉันทะเขาประชุมผูถ อื หุน เพือ่
รักษาสิทธิของผูถือหุนที่ไมสะดวกเขารวมประชุมดวยตนเอง
โดยผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหผูอื่นหรือกรรมการอิสระของ
บริษทั ซึง่ บริษทั จะระบุรายชือ่ ไวในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่
กระทรวงพาณิชยกำหนดเพื่อใหเปนผูเขารวมประชุม และออก
เสียงลงมติแทนผูถ อื หุน ได โดยไมมเี งือ่ นไข รายละเอียดและขัน้ ตอน
ตางๆ ไดเปดเผยบนเว็บไซตของบริษทั ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน
โดยผูถ อื หุน สามารถสอบถามไดทง้ั ทางโทรศัพทหรือชองทางอืน่ ๆ
การเปดโอกาสใหผถู อื หุน สวนนอยเสนอเรือ่ งเพือ่ คณะกรรมการ
บริษทั พิจารณาบรรจุในระเบียบ วาระการประชุมผูถ อื หุน รวมทัง้
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เปนกรรมการบริษทั เปนการลวงหนา นับเปน
มาตรการหนึง่ ในการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกันของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญในการกำหนดมาตรการ
ปองกันกรณีกรรมการหรือผูบ ริหารบริษทั ใชขอ มูลภายในเพือ่ หาผล
ประโยชนใหแกตนเองหรือผูอ น่ื ในทางมิชอบ ซึง่ เปนการเอาเปรียบ
ผูถ อื หุน โดยคณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดแนวทางในการรักษา
ความลับคำสัง่ ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรและถือปฏิบตั โิ ดยกรรมการ
ผูบริหาร พนักงาน มาแลวตั้งแตป 2544

3) การคำนึงถึงบทบาทของผูมีสวนไดเสีย
บริษทั ไดใหความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ตัง้ แต ผูถ อื หุน คูค า เจาหนี้
คูแขงทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม รวมถึงความรับผิดชอบตอ
สิง่ แวดลอม โดยคณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบาย และจัดทำ
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บริหารงานเพือ่ การเติบโตทีย่ ง่ั ยืน ดังนัน้ เปาหมายของบริษทั จึงมิได
มีเพียงการสรางกำไรสูงสุดเทานัน้ แตยงั ตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ตอปจจัยแวดลอมทุกดาน ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานกฎหมาย และ
ดานจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุมเพื่อเปนพื้นฐานในการเติบโตอยางยั่งยืน โดยบริษัทได
กำหนดใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำเนินการประเมิน
การปฏิบัติตามคูมือจรรยาบรรณอยางสม่ำเสมอ โดยรายงานผล
การประเมินตอคณะกรรมการบริษัทอยางนอย ปละ 1 ครั้ง

ประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั โดยตระหนักถึง
ความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยยึดหลักการสำคัญ
อันเปนมาตรฐานสากล ดังนี้
• ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามหนาที่
(Accountability)
• ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดวยความสามารถ
และประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)
• ความยุติธรรมและซื่อสัตย (Fairness and Integrity)
• การดำเนินการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได
(Transparency)
• การสรางคุณคาระยะยาวแกผูมีผลประโยชนรวมกัน
(Creation of Long Term Value to all Stakeholders)
• สงเสริมการปฏิบัติการที่เปนเลิศ
(Promotion of Best Practice)
• การมีวิสัยทัศนในการสรางมูลคาเพิ่มใหแกกิจการ
ในทุกดาน เพื่อการแขงขัน (Vision)
• การสงเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณที่ดี
ในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
นอกจากหลักมาตรฐานสากลขางตนแลว บริษัทยังยึดถือ
ปจจัยสำคัญภายในที่ผลักดันการเติบโตของบริษัท อยางมี
ประสิทธิภาพ 3 ประการ อันไดแก
1. ความเปนมืออาชีพของบุคลากรทุกระดับ (Professionalism)
หมายถึง การทีบ่ คุ ลากรมีความรู ความสามารถ มีความซือ่ สัตยสจุ ริต
มีวนิ ยั และสำนึกในหนาทีค่ วามพรอมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นไปสูส ง่ิ ทีด่ ขี น้ึ
2. ระบบความควบคุมภายในที่ดี (Good Internal Control
System) หมายถึง มีความโปรงใสในการทำงาน
3. ความเสมอภาคและเปนที่เชื่อถือกับผูมีประโยชนรวมกัน
(Fiduciary Duties towards Stakeholders) หมายความรวมถึง
ผูถ อื หุน ลูกคา พนักงาน รัฐบาล ผูร ว มทุน ผูค า /ผูข าย และเจาหนี้

3.1) การปฏิบตั ติ อ ผูม สี ว นไดเสียกลุม หลักๆ ของบร�ษทั
ผูถือหุน
บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับผูถ อื หุน
ในคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยมีการปฏิบตั ติ ามหลักการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ี บริษทั ใหความสำคัญกับการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน
อยางเทาเทียมกัน การใหขอมูลขาวสารที่มีคุณภาพแกผูถือหุน
การสงเสริมใหผูถือ หุนเขารวมประชุมผูถือหุน เพื่อใหมีสวนรวม
ในการตัดสินใจในเรือ่ งสำคัญ รวมทัง้ เพือ่ รับทราบการดำเนินงาน
และกิจกรรมตางๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถติดตามการ
ปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารการจัดใหมี
มาตรการปองกันการใชขอมูลภายในเพื่อประโยชนสวนตนของ
คณะกรรมการบริษทั และฝายบริหารเพือ่ รักษาผลประโยชนของ
ผูถ อื หุน และไมกระทำการใดอันเปนการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ
ของผูถือหุน
ลูกคา
บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับลูกคาใน
คูม อื จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั โดยมุง มัน่ สรางความพึงพอใจ
และความมั่นใจใหแกลูกคา โดยเนนที่ความเอาใจใส และความ
รับผิดชอบ โดยพัฒนาคุณภาพของบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาอยางตอเนือ่ งเพือ่ รักษาความสัมพันธทด่ี ี บริษทั
มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาตอการใหบริการของบริษทั
เพือ่ นำผลทีไ่ ดมาปรับปรุงการใหบริการใหดยี ง่ิ ขึน้ นอกจากนีบ้ ริษทั
ยังไดมกี ารพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะมาใหบริการกับลูกคา โดยมีการอบรม
ใหความรู และความเขาใจกับพนักงาน ทัง้ กอนการปฏิบตั งิ านจริง
และพัฒนาเพิม่ พูนทักษะความรูค วามสามารถของพนักงาน อยาง
ตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ เพือ่ ใหลกู คาของบริษทั ไดรบั บริการทีด่ ที ส่ี ดุ
ในป 2560 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการสำรวจความพึงพอใจ
ของลูกคากับการใชบริการของบริษทั ฯ โดยสำรวจลูกคาแยกตาม
บริการ และการสนับสนุนชวยเหลือ สรุปผลสำรวจไดดังนี้

บริษทั ใหความสำคัญกับผูม ปี ระโยชนรว มกันทุกฝายมีการปฏิบตั ิ
ตอผูม ผี ลประโยชนรว มกันอยางเทาเทียมกัน การกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ จี ะเกิดขึน้ ก็ดว ยความรวมมือของบุคลากรทุกระดับทีต่ อ งรับรู
ทำความเขาใจ และถือปฏิบตั ใิ หถกู ตอง จึงถือเปนหนาทีข่ องบุคลากร
ทุกระดับตองรับรู อาทิเชน นโยบายเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และจรรยาบรรณพนักงาน
นโยบายเกีย่ วกับผลประโยชนขดั กัน นโยบายเกีย่ วกับการควบคุม
ภายใน นโยบายเกีย่ วกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบาย
เกีย่ วกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกีย่ วกับความลับ
ของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย นโยบายการ
ตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ นโยบายการรับขอรองเรียน และ
แจงเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต นโยบายปองกันและปราบ
ปรามการฟอกเงินฯ เปนตน ซึง่ กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงาน
ทุกคนรับทราบและยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด มาโดยตลอด
ในป 2559 บริษทั ไดจดั ทำคูม อื จรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code
of Conduct) เพือ่ เปนหลักเกณฑ แนวทาง กรอบความประพฤติ
ปฏิบตั ใิ นการดำเนินธุรกิจทีบ่ ริษทั กำหนดขึน้ เพือ่ ใชเปนมาตรฐาน
ทางศีลธรรม คุณธรรมของบริษทั ในการดำเนินธุรกิจ โดยเนนการ

ภาพรวม = 89.7%
บริการ = 88.6%
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การสนับสนุนชวยเหลือ = 89.8%

INET รายงานประจำป 2560

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม
ชุมชน และสิง่ แวดลอม ใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญ และ
อิทธิพลของการใชสอ่ื ออนไลนในสังคมไทยในทุกดาน ทัง้ ดานสังคม
ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะทีบ่ ริษทั เปนผูใ หบริการอินเทอรเน็ต
และระบบไอซีที บริษทั ใหพนักงานปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
อยางเครงครัด เชน พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร และสนับสนุนกิจกรรมที่จะสงเสริมการใช
อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย ในดานสิง่ แวดลอมบริษทั ใหความสำคัญ
ทัง้ ทางตรงและทางออม บริษทั สงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ
ใหพนักงานรวมกันประหยัดพลังงานไฟฟา น้ำประปา
บริษทั มีการพัฒนาบุคลากร เพือ่ เสริมสราง และพัฒนาความรู
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับ
ใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมาย
ของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทัง้ เพือ่ ใหบคุ ลากรมีขดี ความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ โดยสนับสนุนใหบคุ ลากรไดรบั
การฝกอบรมอยางตอเนือ่ งทัง้ ภายในและภายนอก พัฒนาคุณภาพ
ชีวติ การทำงานของบุคลากร พัฒนาดานรางกายและจิตใจ จัดใหมี
กิจกรรมตางๆ เพื่อเสริมสรางความสัมพันธและการมีสวนรวม
ของทุกสวน

พนักงาน

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับพนักงาน
ในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยใหความสำคัญกับการ
บริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณของพนักงาน โดยตระหนัก
ถึงคุณคาทรัพยากรมนุษย และสงเสริมใหพนักงานปฏิบตั งิ านอยางมี
ประสิทธิภาพสูงสุด มีสภาพการจางงานทีย่ ตุ ธิ รรม มีโอกาสกาวหนา
ในบริษัทอยางเปนธรรม บริษัทจะปฏิบัติตอพนักงานทุกคนโดย
เสมอภาคกันโดยไมแบงแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา
ชาติกำเนิด อายุ รสนิยม ทางเพศ ความพิการทางรางกาย หรือ
ลักษณะสวนบุคคลที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และจะดูแล
ไมใหเกิดการคุกคามหรือขมขูตอบุคลากรทุกระดับไมวาจาก
บุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทไดปฏิบัติตอพนักงาน ในเรื่องของ
การจางงาน คาจาง และคาตอบแทนอยางเปนธรรม โดยคำนึงถึง
ปจจัยตางๆ บริษทั จึงจัดระบบคาจางโดยคำนึงถึงปจจัยดังตอไปนี้
• ดานความรู ความชำนาญเฉพาะตำแหนง ความยากงายใน
การปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และ
สภาวะการทำงานปกติที่พึงประสบ
• ความสามารถของพนักงานแตละคนที่แสดงออกในเชิงผล
การปฏิบตั งิ านทีม่ ตี อ งานในหนาทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ดรบั
มอบหมาย ทัง้ นีโ้ ดยมีวตั ถุประสงคทจ่ี ะดึงดูดและรักษาบุคคล
ที่มีความสามารถตามที่บริษัทตองการใหทำงานอยูกับ
บริษัทอยางมีประสิทธิภาพ
• ในการดำเนินธุรกิจ ที่จำเปนตองใหพนักงานเดินทางเพื่อ
ปฏิบตั งิ านในหนาที่ หรือเพือ่ เสริมสรางความรูค วามสามารถ
ของพนักงาน บริษทั จะเปนผูอ อกคาใชจา ยทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจาก
การเดินทางตามความจำเปนใชสอยและความเหมาะสมแก
ฐานะทางสังคมของพนักงาน
• ในการปฏิบตั งิ านใหกบั บริษทั พนักงานควรจะไดรบั คาตอบ
แทน เพื่อมิใหตองเสียคาใชจายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของตน ในขณะเดียวกันพนักงานก็ไมควรไดรบั คาตอบแทน
พิเศษนอกเหนือไปจากคาตอบแทนและความดีความชอบ
ตามปกติ

คูคา

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับคูค า ใน
คูม อื จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ใหความสำคัญในกระบวนการ
จัดซือ้ จัดหา ซึง่ เปนกระบวนการสำคัญเพือ่ กำหนดคาใชจา ย และ
คุณภาพสินคา จึงตองมีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อใหเกิดความ
โปรงใส ตรวจสอบได และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด บริษัท
ใหความสำคัญกับคูค า อันเปนบุคคลทีช่ ว ยเหลือและเปนสวนหนึง่
ในการผลักดันใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุลวงไปได
อยางมีประสิทธิภาพ บริษทั ปฏิบตั ติ อ คูค า อยางเสมอภาคบนพืน้ ฐาน
การแขงขันที่เปนธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน

คูแขงทางธุรกิจ

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคูแขง
ทางธุรกิจในคูม อื จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทั ใหความสำคัญกับคูแ ขง
ทางธุรกิจ โดยไมไดมองวาเปนเพียงคูแ ขงทางธุรกิจดานเดียว แต
บริษัทมองวาดวยสภาวะการแขงขันทางธุรกิจ คูแ ขงทางธุรกิจยัง
สามารถผันตัวมาเปนพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต โดย
สอดคลองกับหลักสากลภายใตกรอบแหงกฎหมายเกี่ยวกับหลัก
ปฏิบตั กิ ารแขงขันทางการคาไมละเมิดความลับหรือลวงรูค วามลับ
ทางการคาของคูค า ดวยวิธฉี อ ฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังตอไปนี้
(1) ประพฤติปฏิบัติภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี
(2) ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคา
ดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม
(3) ไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหา
ในทางราย

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการปฏิบตั งิ าน ใหความสำคัญ
ดานสุขภาพอนามัย กำหนดใหมกี ารตรวจสุขภาพประจำป การฉีด
วัคซีนปองกันโรคติดตอ และใหสิทธิในการเบิกคารักษาพยาบาล
สงเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และพลานามัยที่ดีของ
บุคลากร บริษทั มีการจัดสภาพแวดลอมในการทำงานอยางปลอดภัย
ถูกสุขอนามัย มีการควบคุม และลดความเสีย่ งในการเกิดอุบตั เิ หตุ
และสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงาน จัดใหมีอุปกรณ
ในการปองกันอันตราย และมีการฝกอบรมอยางสม่ำเสมอ รวมทัง้
มีการกำหนดแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ สำหรับ
รองรับสถานการณฉุกเฉิน หรือเหตุการณภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น
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ศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) บริษทั ยังเลือกใชผลิตภัณฑ
หลอดไฟฟา LED Motion Sensor ซึง่ หลอดจะสวางเมือ่ จับความ
เคลือ่ นไหวได และดับลงโดยอัตโนมัตหิ ลังจากไมมคี วามเคลือ่ นไหว
ซึง่ หลอดไฟฟาดังกลาวนอกจากจะชวยประหยัดพลังงานแลว ยังมี
อายุการใชงานนานกวาหลอดไฟฟาปกติทั่วไป นอกจากนั้นศูนย
ปฏิบตั กิ ารขอมูลคอมพิวเตอรไดเลือกใชนำ้ ยาดับเพลิง และน้ำยา
เครื่องปรับอากาศที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม และไมทำใหเกิดภาวะ
โลกรอน

เจาหนี้

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับเจาหนี้
ในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ใหความสำคัญกับบรรดา
เจาหนี้ทางการคา ซึ่งเปนผูมีสวนสำคัญในการสนับสนุนใหธุรกิจ
ของบริษทั สามารถดำเนินไปไดอยางเรียบรอย โดยบริษทั เขมงวด
ในการชำระหนี้ คาบริการ และ/หรือคาสินคาที่ไดซื้อจากเจาหนี้
ทางการคาตามกำหนดเวลาทุกราย โดยไมมีการเลือกปฏิบัติวา
เปนเจาหนี้ทางการคารายใหญ หรือรายเล็ก

สังคม ชุมชน และสิ�งแวดลอม

3.2) ชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย

บริษทั มีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับสังคม
ชุมชม และสิ่งแวดลอมในคูมือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทโดย
ตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใชสอ่ื ออนไลนในสังคม
ไทยในทุกดานทัง้ ดานสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะผูใ หบริการ
อินเทอรเน็ต และระบบไอซีที บริษัทเครงครัดในเรื่องการปฏิบัติ
ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ อาทิเชน พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำ
ความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร และสนับสนุนกิจกรรมทีจ่ ะสงเสริม
การใชอินเทอรเน็ตอยางปลอดภัย
ดานสังคม ชุมชน บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการ
ใชงานอินเทอรเน็ตทีม่ อี ทิ ธิพลอยางสูงตอการใชชวี ติ ประจำวันของ
สังคมสมัยใหม โดยเฉพาะการใชงานของเด็กและเยาวชน บริษัท
สนับสนุนการใชอนิ เทอรเน็ตอยางปลอดภัย และสรางสรรค สงเสริม
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ตมาใชเปนสือ่ กลาง
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และ
ผูด อ ยโอกาส ใหสามารถเรียนรู คุน เคย และสามารถใชเทคโนโลยี
ชนิดนี้ ยกระดับความเปนอยูของสังคมไทยใหดีขึ้น
ดานการศึกษา บริษัทไดเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษา
และองคกรทีม่ คี วามสนใจเขาเยีย่ มชมศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต
(INET-IDC) รวมทัง้ เรียนรูเ ทคโนโลยีใหมของบริษทั ถือเปนแหลง
เรียนรูส ำคัญของการเขาถึงขอมูลทางอินเทอรเน็ตของประเทศไทย
และทัว่ โลก พรอมทัง้ เรียนรูก ารดำเนินงานของบริษทั โดยมีสถาบัน
และองคกรทีส่ นใจเขามาศึกษาดูงานของบริษัทอยางตอเนื่อง
ดานสิ่งแวดลอม บริษทั ใหความสำคัญตอสิง่ แวดลอมทัง้ ทาง
ตรงและทางออม กลาวคือ ทางตรงบริษทั สงเสริม สนับสนุน และ
ประชาสัมพันธ ใหพนักงานรวมกันประหยัดพลังงานไฟฟา น้ำประปา
ดวยการเปดใชไฟฟาเทาทีจ่ ำเปน ปดไฟฟาในจุดทีไ่ มมคี วามจำเปน
ตองใชงานในชวงเวลาพักและหลังเวลางาน การใชกระดาษใหเกิด
ประโยชนสูงสุด โดยการใชกระดาษทั้งสองหนา รวมถึงกำหนด
นโยบาย paperless ดวยการรณรงคลดการใชกระดาษโดยไมจำเปน
ใหรบั สงเอกสารภายในบริษทั ดวยดิจติ อลไฟลแทนการถายสำเนา
เอกสาร สำหรับทางออม ศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC)
สรางโดยใชเทคโนโลยีทช่ี ว ยในการประหยัดพลังงานไฟฟา เนือ่ งจาก
ผนังของศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคุณสมบัติ
สามารถปองกันความรอนภายนอกเขาสูภายใน ทำใหเครื่องปรับ
อากาศภายในศูนย ปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ไมตอง
ทำงานหนัก สงผลใหประหยัดพลังงานไฟฟา นอกจากนี้ภายใน

ผูมีสวนไดเสียสามารถติดตอสื่อสารกับบริษัทไดโดยตรงผาน
ทางหลายชองทางดวยกัน เชน เว็บไซตของบริษทั เลขานุการบริษทั
หนวยงานประชาสัมพันธ และหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ หรืออาจ
ใชชอ งทางอืน่ ทีผ่ มู สี ว นไดเสียเห็นวาเหมาะสมก็ได นอกจากนีผ้ มู สี ว น
ไดเสียยังสามารถแจงหรือรองเรียนการกระทำผิดกฎหมาย
หรือจรรยาบรรณมายังกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบ

4) นโยบายเกีย่ วกับการไมละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา
คณะกรรมการบริษัทและผูบริหารใหความสำคัญตอเรื่อง
ทรัพยสินทางปญญา และถือเปนนโยบายหลัก ดังนั้นบริษัทจึงมี
นโยบายไมสงเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมในการใช
ซอฟตแวรที่เปนการละเมิดทรัพยสินทางปญญาของบุคคลอื่น
โดยไดกำหนดแนวปฏิบตั ใิ หพนักงานทุกคน จะตองลงนามรับทราบ
นโยบายขององคกรที่เกี่ยวของกับการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
สวนบุคคล นอกจากนัน้ บริษทั ยังมีการประกาศภายในบริษทั เรือ่ ง
“หามกระทำการอันเปนการละเมิดหร�อฝาฝนกฎหมาย”
เนื้อหาโดยสรุปเปนการประกาศหามพนักงานกระทำการใดๆ
อันเปนการละเมิดทรัพยสนิ ทางปญญา และ/หรือกระทำการอันเปน
ความผิดตามพระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร

038
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5) การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส

• เขารวมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย
จำนวน 1 ครั้ง
• พบนักวิเคราะหจำนวน 5 ครั้ง
ทัง้ นี้ ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ผูบ ริหารมีสว นรวมในการ
ดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธทกุ ครัง้

5.1) คุณภาพของขอมูลที่เปดเผย

คณะกรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานทุกทานตระหนักดี
วาขอมูล และสารสนเทศที่เกี่ยวของกับบริษัทลวนสงผลกระทบ
ตอการตัดสินใจของผูถือหุนและผูลงทุน คณะกรรมการบริษัท
ผูบ ริหาร และพนักงานไดตระหนักและใหความสำคัญในการกำกับ
ดูแลใหเปดเผยขอมูล และสารสนเทศทีม่ นี ยั สำคัญของบริษทั อยาง
มีคุณภาพโดยยึดหลักความถูกตอง ความรวดเร็ว ความโปรงใส
และวิธีการใหขอมูลเทาเทียมกันทุกกลุม ซึ่งเปนการแสดงความ
รับผิดชอบตอหนาที่และแสดงความโปรงใสในการดำเนินงาน
และกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
สารสนเทศทีเ่ ปดเผยตองเปนขอมูลทีถ่ กู ตองตรงกับขอเท็จจริง
ชัดเจนไมคลุมเครือ เปนขอมูลทีม่ ขี อ สรุปอยางชัดเจน และเพียงพอ
ตอการใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน สามารถตรวจสอบ
ได และผานการรับรองตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเพื่อใหการรับรูขอมูลทั่วถึงและเทาเทียมกัน

5.4 ) นักว�เคราะหหลักทรัพย

บริษัทไดเปดโอกาสในการใหขอมูลตางๆ ของบริษัทกับนัก
วิเคราะหหลักทรัพยจากบริษทั หลักทรัพยตา งๆ อยางทัว่ ถึง และ
เปนธรรม ซึง่ บริษทั ไดใหขอ มูลตางๆ ทีเ่ กีย่ วของผลประกอบการ
ของบริษทั แนวโนม และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษทั เพือ่ ให
นักวิเคราะหนำไปเปนขอมูล เพือ่ สือ่ สารเปดเผยตอนักลงทุนทัว่ ไป

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบร�ษัท
คณะกรรมการบริษทั ประกอบไปดวยผูม คี วามรู ความสามารถ
มีทกั ษะและประสบการณการทำงานจากหลากหลายสาขา สงผลให
การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท มุ  ง พั ฒ นาองค ก รสู  ค วามสำเร็ จ
โดยเปนผูวางกลยุทธ และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขันและดำเนินกิจการของบริษทั ใหเปนไปตาม
ขอบังคับและมติที่ประชุมผูถือหุน ดวยความซื่อตรงมีจริยธรรม
ภายใตจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหาร
ของบริษทั คณะกรรมการบริษทั ไดมสี ว นรวมในการกำหนดวิสยั ทัศน
ภารกิจ กลยุทธ เปาหมาย และแผนธุรกิจ ของบริษทั ตลอดจน
กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะผูบ ริหาร
และคณะจัดการของบริษทั เพือ่ ใหเปนไปตามเปาหมาย และแผน
ธุรกิจทีก่ ำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกตองตาม
กฎระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงานทีก่ ำกับดูแล และหนวยงาน
ทางราชการทีเ่ กีย่ วของและตามมติของทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เพือ่ เพิม่
มูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดใหแกกจิ การและความมัน่ คงใหแกผถู อื หุน
ขณะเดียวกัน ก็คำนึงถึงผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
ในป 2560 คณะกรรมการบริษัท ไดมีการพิจารณาทบทวน
และอนุมตั วิ สิ ยั ทัศน ภารกิจ กลยุทธ และทิศทางการดำเนินธุรกิจ
ของบริษทั ใหเหมาะกับแนวโนมและสภาวะการแขงขันในปจจุบนั
รวมถึงใหสอดคลองตอการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี พรอมทั้งไดติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธของบริษัท
ไปปฏิบัติในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง คณะกรรมการได
ติดตามผลการดำเนินงานของฝายบริหาร โดยกำหนดใหมีการ
รายงานผลการดำเนินงาน และ ผลประกอบการของบริษัท
คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหนาที่และความ
รับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการเพื่อประโยชนที่ดีที่สุดของผู
ถือหุน (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหนาทีส่ ำคัญ 4 ประการ ไดแก
การปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบตั ิ
หนาทีด่ ว ยความซือ่ สัตยสจุ ริต (Duty of Loyalty) การปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับ และมติทป่ี ระชุมผูถ อื หุน (Duty
of Obedience) และการเปดเผยขอมูลตอผูถือหุนอยางถูกตอง
ครบถวน (Duty of Disclosure)

5.2) ชองทางการเปดเผยขอมูล

คณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารไดยดึ ถือการปฏิบตั ติ ามขอ
กำหนดในการเปดเผยสารสนเทศของบริษัทจดทะเบียนตาม
หลักเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ( ก.ล.ต. ) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทั้งขอกำหนดในการเปดเผยสารสนเทศที่ตองรายงานตามรอบ
ระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) และการเปดเผยสารสนเทศ
สำคัญตามเหตุการณ (Non-Periodic Reports) ชองทางหลักทีใ่ ช
ในการเปดเผยขอมูลของบริษัท ไดแก การจัดสงเอกสารใหแก
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผานระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกสของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนีบ้ ริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผยขอมูล
ทีถ่ กู ตองครบถวนทันเวลา และโปรงใส จึงไดเพิม่ ชองทางเลือกอืน่
ในการเปดเผยขอมูลเพื่อใหมีการเขาถึงขอมูลไดทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
ไดแก เว็บไซต ของบริษัท ( http://ir.inet.co.th/ ) รวมทั้งแบบ
แสดงรายการขอมูล ประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำป
(แบบ 56-2)

5.3) นักลงทุนสัมพันธ

บริษัทจัดใหมีสวนนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations)
ทำหนาทีเ่ ปนศูนยกลางในการเปดเผยขอมูลขาวสาร และรับผิดชอบ
การติดตอ สื่อสาร เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทกับ
ผูถือหุน นักลงทุน ทั่วไป นักวิเคราะหหลักทรัพย และหนวยงาน
ทีเ่ กีย่ วของอยางเทาเทียมกัน และเปนธรรมรวมทัง้ ดูแลกระบวนการ
รายงานทางการเงิน เชน การเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน
สารสนเทศทีบ่ ริษทั แจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวมถึง
มีการทำบทรายงาน และการวิเคราะห (MD&A) สำหรับการติดตอ
สวนนักลงทุนสัมพันธสามารถ ทำไดโดยทางโทรศัพท 0 2257 7000
ทางโทรสารหมายเลข 0 2257 1379 เว็บไซตของบริษทั ที่ http://
ir.inet.co.th/ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสท่ี ir@inet.co.th
ในป 2560 บริษัทมีกิจกรรมดานนักลงทุนสัมพันธ ดังนี้
INET รายงานประจำป 2560
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6.1 ) การแบงแยกอำนาจหนาที่

กฎระเบียบวินยั ของบริษทั ออกคำสัง่ และประกาศวิธกี ารในการ
บริหารงาน มีอำนาจลงนามในการพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดซือ้ จัดจาง
ในวงเงินครั้งละไมเกิน 30 ลานบาท และอำนาจในการพิจารณา
อนุมัติในการบริหารดานอื่นๆ เพื่อใหการดำเนินงานของบริษัท
เปนไปดวยความเรียบรอย ทัง้ นีต้ อ งไมผิดกฎระเบียบ และขัดกับ
นโยบายการบริหารจัดการของบริษัท

เพือ่ ใหการดำเนินงานของบริษทั เปนไปดวยดี ไดมกี ารแบงแยก
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทอยางชัดเจน
ประธานกรรมการเปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญซึ่งถือหุน
รอยละ 17 ของหุนทั้งหมด โดยประธานกรรมการไมเปนบุคคล
เดียวกันกับกรรมการผูจ ดั การ เพือ่ เปนการแบงแยกหนาทีใ่ นการ
กำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ดังนัน้ ผูม ี
สวนไดเสียจึงมัน่ ใจไดวา กรรมการบริษทั สามารถปฏิบตั งิ านในฐานะ
ตัวแทนของผูถ อื หุน ไดอยางเปนอิสระ ซึง่ จะทำใหเกิดการถวงดุล
และการสอบทานการบริหารงาน
ประธานกรรมการเปนผูน ำและเปนผูค วบคุมการประชุมคณะ
กรรมการบริษทั ใหมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการสนับสนุน
และผลักดันใหกรรมการบริษทั ทุกคนมีสว นรวมในการประชุม เชน
การตัง้ คำถามทีส่ ำคัญตางๆ หารือ ชวยเหลือแนะนำและสนับสนุน
การดำเนินธุรกิจของฝายบริหารผานทางกรรมการผูจ ดั การอยาง
สม่ำเสมอ แตจะไมเขาไปกาวกายในงานประจำทีฝ่ า ยบริหารมีหนาที่
เปนผูร บั ผิดชอบดูแล และมีกรรมการผูจ ดั การเปนหัวหนาของฝาย
บริหารคณะกรรมการบริษัทไดมอบอำนาจใหกรรมการผูจัดการ
หรือผูรับมอบอำนาจเทานั้นเปนผูที่มีอำนาจลงนามผูกพันแทน
บริษัทตามอำนาจที่มอบไว กรรมการผูจัดการไดมอบอำนาจให
ผูบริหารของแตละสายงานบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพตาม
อำนาจหนาทีร่ บั ผิดชอบทีไ่ ดกำหนดไวอยางชัดเจน ทัง้ นีจ้ ะเห็นวา
อำนาจของคณะกรรมการบริษทั และฝายบริหาร ไดมกี ารแบงแยก
บทบาทหนาที่อยางชัดเจนไมกาวกายตอกัน

6.3) การประชุมคณะกรรมการบร�ษัท

บริษัทใหความสำคัญเปนอยางยิ่งกับความเปนอิสระในการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ประโยชนสงู สุดของบริษทั
และผูถ อื หุน โดยรวมกรรมการบริษทั ทุกทานปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความ
ซือ่ สัตยสจุ ริต และคำนึงถึงผลประโยชนของบริษทั เปนสำคัญ โดย
ตระหนักเสมอวาเปนตัวแทนของผูถือหุนทำหนาที่ในการสังเกต
การปฏิบตั งิ าน ใหคำแนะนำ ชวยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน
ของฝายบริหารอยางใกลชดิ บริษทั ไดกำหนดใหมกี ารประชุมคณะ
กรรมการบริษทั เปนประจำอยางนอย 3 เดือนครัง้ โดยมีการกำหนด
วาระการประชุมลวงหนาอยางชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตาม
ผลการดำเนินงานโดยไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมพรอมทั้งวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกอนเปนระยะเวลา
ลวงหนา 7 วันกอนการประชุมทุกครัง้ เพือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั
ไดมเี วลาศึกษาขอมูลอยางเพียงพอกอนเขารวมประชุมการประชุม
แตละครัง้ จะใชเวลาโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยในป 2560 มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ สิน้ 9 ครัง้ (โปรดดูรายละเอียด
ในหัวขอ 8 โครงสรางการจัดการเรื่องการเขาประชุมของคณะ
กรรมการบริษัทประจำป 2560)
กรรมการบริษทั ทุกทานตองมีหนาทีท่ ต่ี อ งเขารวมประชุมทุกครัง้
เวนแตมเี หตุจำเปนทีต่ อ งลาประชุม และในการประชุมคณะกรรมการ
บริษทั ทุกครัง้ ไดเชิญผูบ ริหารระดับสูงของทุกสายงานเขารวมประชุม
รวมทั้งไดเชิญผูบริหารในเรื่องที่เกี่ยวของรวมชี้แจงขอมูลหรือให
ขอมูลเพิม่ เติมในฐานะผูเ กีย่ วของในเรือ่ งนัน้ ๆ โดยตรงเพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

6.2) กรรมการผูจัดการ

กรรมการผูจ ดั การเปนผูด ำรงตำแหนงทางการบริหารสูงสุดของ
บริษัททำหนาที่ในการบริหารจัดการกิจการใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด ภายใตกรอบนโยบายการบริหารจัดการของ
บริษทั ทำหนาทีค่ วบคุมการดำเนินงานของบริษทั อาทิเชน อำนาจ
ในการจัดจาง บรรจุ แตงตัง้ การปรับเลือ่ นตำแหนง ปรับอัตราเงิน
คาจาง และกำหนดบทลงโทษทางวินยั หากบุคลากรไมปฏิบตั ติ าม

นอกจากนี้ในป 2560 ไดมีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำป 2561 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมนี้อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้
ครั้งที่

คณะกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบร�หาร

คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติของกรรมการผูจัดการ

1
2
3
4
5
6
7

24 มกราคม 2561
26 กุมภาพันธ 2561
22 มีนาคม 2561
14 พฤษภาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
12 พฤศจิกายน 2561
20 ธันวาคม 2561

13 มกราคม 2561
10 กุมภาพันธ 2561
10 มีนาคม 2561
5 พฤษภาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
3 พฤศจิกายน 2561
15 ธันวาคม 2561

24 มกราคม 2561
22 กุมภาพันธ 2561
14 พฤษภาคม 2561
14 สิงหาคม 2561
12 พฤศจิกายน 2561
20 ธันวาคม 2561
-

22 กุมภาพันธ 2561
20 ธันวาคม 2561
-
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ครั้งที่

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ
บร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

1
2
3
4

26 กุมภาพันธ 2561
20 ธันวาคม 2561
-

15 มีนาคม 2561
14 มิถนุ ายน 2561
13 กันยายน 2561
12 ธันวาคม 2561

8 กุมภาพันธ 2561
3 พฤษภาคม 2561
2 สิงหาคม 2561
22 พฤศจิกายน 2561

15 กุมภาพันธ 2561
29 พฤศจิกายน 2561
-

6.4) การประชุมของกรรมการที่ ไมเปนผูบร�หาร

ของกรรมการตามขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) เพือ่ ใหสามารถปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั
ไดอยางครบถวน นอกจากนี้ยังไดจัดทำรายงานสรุปภาพรวม
ทั้งหมดขององคกร ทั้งของบริษัทเองและบริษัทยอย
คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายในดานการใหความรูแ ก
กรรมการบริษทั เพือ่ การพัฒนาอยางตอเนือ่ ง เพือ่ เสริมสรางความรู
ความเขาใจในบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ พรอมกันนีย้ งั สงเสริม
ในดานทักษะในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั จด
ทะเบียนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดจดั ใหเขารวมการอบรมสัมมนา
ทีจ่ ดั โดยหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ เชน หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP), และหลักสูตร Director Certiﬁcation Program
(DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit
Committee Program (ACP) ซึ่งจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors) และ
หลักสูตรของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตน เพื่อให
สามารถปฏิบตั หิ นาทีก่ รรมการไดตาม Fiduciary Duties และหลัก
การกำกับดูแลกิจการที่ดี
นอกจากนีบ้ ริษทั ไดสง ผูป ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วของเขารับการฝกอบรม
ในหลักสูตรเลขานุการบริษทั และหลักสูตรอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของทีจ่ ดั โดย
สถาบันและหนวยงานตางๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนเพือ่ เสริมสราง
ใหมีความรูความเขาใจในหนาที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะชวยสนับสนุน
การทำงานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยให
ดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกดวย
ในป 2560 ที่ผานมา นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง กรรมการกำกับดูแล
กิจการ กรรมการผูจ ดั การ ไดเขารวมอบรมหลักสูตรผูบ ริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุน ที่ 25 เปนการอบรม
เพื่อสรางผูบริหารที่มีความรูความสามารถทางธุรกิจตลาดทุน
โดยมีวสิ ยั ทัศนอนั เปนพลวัต และประกอบดวยภาวะผูน ำทีม่ คี ณ
ุ ธรรม
สามารถทำใหองคกรบรรลุเปาหมายทั้งดานภารกิจขององคกร
และบทบาทในสังคม

คณะกรรมการบริษัทกำหนดใหกรรมการที่ไมเปนผูบริหารมี
การประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไมมีกรรมการที่เปนผู
บริหาร หรือฝายบริหารเขารวมประชุม เพือ่ อภิปรายปญหาตางๆ
เกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจของบริษทั หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ นความ
สนใจ โดยในป 2560 ไดมีการประชุมของกรรมการที่ไมเปน
ผูบริหารรวม 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560

6.5) การปฐมนิเทศกรรมการใหม

บริษัทฯ จะจัดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการที่เขารับตำแหนง
กรรมการใหมในคณะกรรมการบริษทั เพือ่ สรางความรูค วามเขาใจใน
ธุรกิจและการดำเนินการดานตางๆของบริษทั เพือ่ เตรียมความพรอม
ในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องกรรมการตลอดจนขอบเขตหนาที่ และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอยตางๆ
รวมทั้งใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ขอบังคับบริษัท รายงาน
ประจำป นโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคูม อื จริยธรรม เปนตน
ทั้งนี้ ในวันที่ 8 กันยายน 2560 บริษัทฯ ไดดำเนินการ
ปฐมนิเทศใหกับกรรมการเขาใหมจำนวน 1 ทาน คือ ดร.ณรงค
ศิริเลิศวรกุล

6.6) คาตอบแทนกรรมการบร�ษัท

คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบายและหลักเกณฑการจาย
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดย
คาตอบแทนอยูในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูง
เพียงพอทีจ่ ะดูแลและรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ต่ี อ งการ และ
ไดขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน แลว กรรมการทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ใหเปนกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน กรรมการบริหารความ
เสี่ยง กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การจะไดรบั คาตอบแทนสอดคลอง
กับหนาที่ และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการสรรหา และ
กำหนดคาตอบแทนเปนผูพ จิ ารณาและนำเสนอจำนวนคาตอบแทน
ที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอตอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจำปเปนผูพิจารณา และอนุมัติขั้นสุดทาย

การประเมินการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบร�ษัท
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของคณะกรรมการ
บริษัทแบบทั้งคณะ
คณะกรรมการบริษทั ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนประจำ
ทุกป โดยในป 2560 จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการ
ประชุมครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เปนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ

6.7) การพัฒนากรรมการบร�ษัทและผูบร�หารบร�ษัท

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพรอมใหแก
กรรมการทีเ่ ขารับตำแหนงใหม โดยจัดใหมกี ารบรรยายสรุปใหแก
กรรมการใหมและจัดทำเอกสารสำคัญตางๆ ของบริษัท ไดแก
โครงสรางของคณะกรรมการบริษทั ขอบังคับ ระเบียบ นโยบายที่
สำคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทัง้ ขอมูลเกีย่ วกับขอพึงปฏิบตั ิ
INET รายงานประจำป 2560
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หลักทรัพย (ก.ล.ต.) มาปรับใช โดยแบบสอบทานดังกลาวประกอบ
ดวย 2 สวน คือ
สวนที่ 1 แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสราง
และองคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบวา มีลักษณะที่
สนั บ สนุ น การทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย า งมี
ประสิทธิภาพ และพิจารณาสภาพแวดลอมทัว่ ไปเอือ้ ตอการทำ
หนาทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบ
สวนที่ 2 แนวทางในการพิจารณาการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะ
กรรมการตรวจสอบในรอบปทผ่ี า นมา คณะกรรมการตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอยางครบถวน

ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทำหนาที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธกับฝายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ ปละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษทั สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทแบบทั้งคณะ
และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของคณะ
กรรมการบริษัทแบบทั้งคณะในป 2560 ผลการประเมินอยูที่
รอยละ 97.67

6.8) จรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษทั ไดยดึ มัน่ ในการกระทำในสิง่ ทีถ่ กู ตองเปนแนวทางในการ
ดำเนินธุรกิจ ในป 2559 บริษัทไดจัดทำคูมือจรรยาบรรณธุรกิจ
เพื่อใหกรรมการบริษทั ผูบ ริหารและพนักงานทุกคนไดยดึ ถือเปน
แนวทางในการปฏิบตั หิ นาทีต่ ามภารกิจของบริษทั ดวยความซือ่ สัตย
สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติตอบริษัทและผูมีสวนไดเสีย
ทุกกลุม สรางวัฒนธรรมองคกรที่สงเสริมคุณคาทางจริยธรรม
อันแสดงถึงความซื่อสัตย ความยึดมั่นตอกฎหมาย เพื่อใหเปน
แบบแผนความประพฤติดีที่หยั่งรากลึก เปนองคกรที่เติบโต
อยางตอเนื่อง และยัง่ ยืน อันจะสงผลดีตอ สังคมประเทศชาติสบื ไป
ซึง่ ไดทำการเผยแพรคมู อื จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับ
ดูแลกิจการไวบนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ใชภายในบริษัท
กรรมการบริษทั ผูบ ริหาร และพนักงานทุกทานสามารถเขาถึงขอมูล
ไดอยางสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา

การประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของกรรมการบริษทั
แบบรายบุคคล
กรรมการบริษทั ไดประเมินผลการปฏิบตั งิ านเปนประจำทุกป
โดยในป 2560 จัดใหมกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการประชุม
ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560 เปนการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
1. โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. ดำเนิ น การประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำเนิ น งาน
กรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ปละ 1 ครั้ง
2. เลขานุการบริษทั สรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงานของกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล และ
เสนอแนวทางการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ดำเนินงานตอคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นีผ้ ลการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจำปของกรรมการ
บริษทั แบบรายบุคคล ในป 2560 ผลการประเมินอยูท ร่ี อ ยละ 97.92

6.9 ) ความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณา
ความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนไวอยางชัดเจน เชน ขัน้ ตอนการอนุมตั ริ ายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน กำหนดนโยบาย และวิธีการดูแลไมใหคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหาร และผูเกี่ยวของนำขอมูลภายในของบริษัทไปใชเพื่อ
ประโยชนสวนตน รายการทีอ่ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการบริษทั ได รับทราบถึงรายการทีม่ คี วามเกีย่ วโยงกัน
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแยงทางผลประโยชนและรายการที่
เกีย่ วโยงกันเสมอ โดยผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบทุกครัง้ รวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยกำหนดราคา และเงื่อนไข
เสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis)
รายการระหวางกันที่มีสาระสำคัญจะเปดเผยรายละเอียดมูลคา
รายการ คูสัญญา เหตุผล/ความจำเปนในรายงานประจำป และ
แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1)
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการ
มีสวนไดเสีย ประธานกรรมการจะขอความรวมมือใหกรรมการ
ปฏิบตั ติ ามนโยบาย โดยขอใหกรรมการผูม สี ว นไดเสียแจงตอทีป่ ระชุม
เพือ่ รับทราบ และงดออกเสียงหรือความเห็นในวาระนั้น

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดประเมินผลการปฏิบัติงานเปน
ประจำทุกปโดยในป 2560 จัดใหมกี ารประเมินตนเองในการประชุม
ครัง้ ที่ 9/2560 วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
ไดนำตัวอยางแบบสอบทานการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวยตนเองจากคูม อื คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ รวบรวบ
ขอมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และตลาด
042
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6.11) รายงานทางการเง�น

การดูแลเรือ่ งการใชขอ มูลภายในบริษทั กำหนดใหคณะกรรมการ
บริษทั และผูบ ริหาร (ซึง่ รวมถึงคูส มรส และบุตรทีย่ งั ไมบรรลุนติ ภิ าวะ)
รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลักทรัพยตอ สำนักงานกำกับ
หลักทรัพย ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ภายใน 3 วัน นับจากวัน
ที่มีการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย
และกำหนดระเบียบ
เกีย่ วกับการรักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษทั ซึง่ ถา
คณะกรรมการ หรือผูบ ริหารนำขอมูลภายในไปใชเพือ่ ประโยชน
สวนตนจะตองมีโทษตามที่ระบุในพระราชบัญญัติหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
อีกทั้งคณะกรรมการไดพิจารณากำหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธกี ารรายงานการมีสว นไดเสียของกรรมการและผูบ ริหารโดย
เปนหนาทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารในการจัดทำรายงาน
และจัดเก็บหลักฐานไวทบ่ี ริษทั เพือ่ ใหบริษทั ไดทราบถึงการมีสว น
ไดเสียทีอ่ าจจะเกี่ยวของกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท
และไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนเปนไปตามมาตรา
89/14 แหงพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2551

คณะกรรมการบริษทั เปนผูร บั ผิดชอบตอรายงานทางการเงิน
ของบริษทั และสารสนเทศทางการเงินทีป่ รากฏในรายงานประจำป
งบการเงินดังกลาวจัดทำขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป
ในประเทศไทย โดยเลือกใชนโยบายบัญชีทเ่ี หมาะสม และถือปฏิบตั ิ
อยางสม่ำเสมอ และใชดลุ ยพินจิ อยางระมัดระวังและประมาณการ
ทีด่ ที ส่ี ดุ ในการจัดทำ รวมทัง้ มีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไวซึ่งระบบควบคุมภายใน
ที่มีประสิทธิผล เพือ่ ใหมน่ั ใจวาการบันทึกขอมูลทางบัญชีมคี วาม
ถูกตอง ครบถวน และเพียงพอทีจ่ ะดำรงรักษาไวซง่ึ ทรัพยสนิ และ
เพือ่ ใหทราบจุดออน เพือ่ ปองกันไมใหเกิดการทุจริตหรือการดำเนิน
การทีผ่ ดิ ปกติอยางมีสาระสำคัญ

6.12) การควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 9/2560 เมือ่ วันที่ 21
ธันวาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทานเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในของบริษทั ประจำป 2560 ในดานตางๆ 5 ดาน
คือ การควบคุมภายในองคกร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม
การปฏิบตั งิ านระบบ สารสนเทศและการสือ่ สารขอมูล และระบบ
การติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีทรัพยากร
อยางเพียงพอทีจ่ ะดำเนินงานตามวัตถุประสงคทก่ี ำหนดไว รวมทัง้
มีระบบการควบคุมภายในเพือ่ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั
รวมและบริษทั ยอย ใหเปนไปอยางโปรงใสและเหมาะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท

6.10) ระบบการควบคุมภายใน

บริษทั ไดใหความสำคัญตอระบบการควบคุมภายในทัง้ ในระดับ
บริหารและระดับปฏิบตั งิ าน โดยมีฝา ยตรวจสอบภายในทำหนาที่
ในการตรวจสอบเพือ่ ใหมน่ั ใจวาการปฏิบตั งิ านหลักและกิจกรรม
ทางการเงินที่สำคัญของบริษัทไดดำเนินตามแนวทางที่กำหนด
และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
และขอกำหนดทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั (Compliance Control) และ
เพื่อใหฝายตรวจสอบภายในมีความเปนอิสระสามารถทำหนาที่
ตรวจสอบและถวงดุลไดอยางเต็มที่ คณะกรรมการบริษทั จึงกำหนด
ใหฝา ยตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ และไดรบั การประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบดวย
บริษัทไดจัดใหมีการบริหารจัดการภายในองคกรใหมีความ
สอดคลองกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate
Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลทีม่ คี วามสอดคลอง
กับกลยุทธขององคกร และบูรณาการกับระบบบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร (Enterprise Risk Management)
เพือ่ ใหเปนองคกรทีม่ ขี ดี ความสามารถในการแขงขันในระยะยาว
และสรางความเชื่อมั่นตอลูกคาและผูถือหุน
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6.13) การบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหการบริหารความเสี่ยงเปน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง เพือ่ พิจารณา
นโยบาย และกรอบการบริหารความเสีย่ ง ติดตามการพัฒนากรอบ
การบริหารความเสี่ยง ประเมินอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่ง
รวมถึงการระบุความเสีย่ ง ประเมิน กำหนดมาตรการปองกัน หรือ
ลดความเสี่ยง ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปอยาง
เหมาะสม สงเสริมใหนำนโยบายการบริหารความเสีย่ งไปสูก ารปฏิบตั ิ
และสื่อสารผลดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา

043

2. โครงสรางกรรมการบร�ษัท

1) การถวงดุลของกรรมการที่ ไมเปนผูบร�หาร

บริษทั มีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอย 6 ชุด
ไดแก คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจ ดั การ และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดโครงสราง
การจัดการเพือ่ ใหสอดคลองตามขอกำหนดและแนวทางทีบ่ งั คับใช
ซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัทตามมติที่ประชุมผูถือหุน
และตามระเบียบ ขอบังคับของบริษัทที่ได กำหนดขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดวย
กรรมการจำนวน 12 ทาน ซึ่งมีขนาดเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
ของบริษทั กรรมการมีคณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายทางดานความรูค วาม
สามารถเฉพาะดาน (วิศวกรรม เศรษฐศาสตร บัญชี การบริหารธุรกิจ)
มีความรูความสามารถประสบการณในการทำงาน ทักษะ ความ
เชี่ยวชาญ คุณวุฒิ ซึ่งเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการ ทั้งการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดู และ
การบริหารงานและการดำเนินงานของฝายบริหาร กรรมการบริษทั
มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
ทั้งนี้กรรมการบริษัททุกทานไมมีประวัติการกระทำความผิด
อาญาในความผิดทีเ่ กีย่ วกับทรัพยซง่ึ ไดกระทำโดยทุจริต และไมมี
ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
กับบริษัท
ในรอบปทผ่ี า นมาบริษทั มีกรรมการทีเ่ ปนผูบ ริหาร 1 ทาน คือ
กรรมการผูจ ดั การ โดยประธานกรรมการเปนกรรมการทีไ่ มไดเปน
ผูบ ริหาร และไมใชบคุ คลเดียวกับกรรมการผูจ ดั การทีเ่ ปนเจาหนาที่
สูงสุดของฝายบริหารของบริษทั และแมวา ประธานกรรมการจะเปน
ตัวแทนของผูถ อื หุน รายใหญคอื สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) แตประธานกรรมการไดปฏิบตั หิ นาที่
การเปนประธานอยางเปนอิสระ ไมครอบงำหรือชี้นำความคิด
ในระหวางการอภิปราย และสงเสริมใหกรรมการทุกคนไดมโี อกาส
รวมอภิปราย และแสดงความคิดเห็นอยางเต็มทีโ่ ดยใหเวลาอยาง
เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ ใหไดขอ ยุตริ ว มกันอยางเปนเอกฉันท
ในทุกเรื่องที่นำเสนอ ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
นอกจากนี้ไมมีกรรมการรายใดของบริษัทที่ดำรงตำแหนงใน
บริษทั จดทะเบียนเกินกวา 5 บริษทั ซึง่ สอดคลองกับขอเสนอแนะ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการพิจารณาประสิทธิภาพ
และการอุทศิ เวลาในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษทั
และเพือ่ ใหกรรมการผูจ ดั การซึง่ เปนผูด ำรงตำแหนงทางการบริหาร
สูงสุดของบริษทั สามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดอยางเต็มทีแ่ ละมีโอกาส
ไดแลกเปลีย่ นประสบการณสรางความสัมพันธ และเครือขาย
พันธมิตรธุรกิจกับหนวยงานอื่นๆ ซึ่งจะเอื้อประโยชนตอการ
ประกอบกิจการของบริษัท
บริษทั ไดเปดเผยขอมูลการดำรงตำแหนงตางๆ ของกรรมการ
และผู  บ ริ ห ารเป น รายบุ ค คลในหั ว ข อ คณะกรรมการบริ ษ ั ท
และคณะผูบริหารในเว็บไซตของบริษัทแลว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบริษทั มีจำนวน 12
ทาน ประกอบดวย
สถานะ

กรรมการที่ กรรมการที่ กรรมการ
เปนผูบร�หาร ไมเปนผูบร�หาร ตรวจสอบ

1

กรรมการทีเ่ ปนตัวแทนผูถ อื หุน
กรรมการทีไ่ มเปนตัวแทนผูถ อื หุน

6
5

4

บริษทั มีกรรมการทีเ่ ปนอิสระทัง้ หมด 4 ทาน เทากับ 1 ใน 3 ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ทาน ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑที่
กฎหมายกำหนดไว นอกจากนีก้ รรมการตรวจสอบไมไดเปนตัว
แทนของผูถ อื หุน รายใหญ และไมไดเปนผูบริหาร ดังนั้นผูมีสวน
ไดเสียจึงมัน่ ใจไดวา กรรมการสามารถปฏิบตั งิ านในฐานะตัวแทน
ของผูถือหุนไดอยางเปนอิสระ ทำใหเกิดการถวงดุล และการ
สอบทานการบริหารงาน
ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาทีใ่ หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของบริษทั
ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถือหุนดวยความซื่อสัตยสุจริต และ
ความระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษทั โดยกรรมการบริษทั
มีวาระการดำรงตำแหนงทีแ่ นนอนตามขอบังคับของบริษทั กำหนด
ไววาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการ
จำนวน 1 ใน 3 ออกจาก ตำแหนง โดยใหกรรมการที่ดำรง
ตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง

2) คณะกรรมการชุดยอย
คณะกรรมการบริษทั ไดจดั ตัง้ คณะกรรมการชุดยอยตามความ
เหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและเสนอแนะการแกไขปญหา
ตางๆ แบงเบาภาระการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั และ
ชวยใหการดำเนินงานของบริษัทใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจำนวน
6 คณะ ประกอบดวย

1. คณะกรรมการบร�หาร

แตงตัง้ เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2551 เพือ่ สนับสนุนคณะกรรมการ
บริษทั ในการวางนโยบายหรือกลยุทธ นอกจากนีย้ งั สนับสนุนในการ
ดูแลการบริหารการจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทางการเงินและกลยุทธที่ไดกำหนดไว
โดยอำนาจหนาทีข่ องคณะกรรมการบริหารเปนไปตามรายละเอียด
ในหัวขอคณะกรรมการ

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

แตงตั้งเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 เพื่อทำหนาที่เสริมสราง
ประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพิม่ มูลคาใหองคกร ซึง่ จะกอให
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3. การสรรหาและแตงตั้งกรรมการ
และผูบร�หารระดับสูงสุด

เกิดประสิทธิผลตอความเชื่อมั่นและความนาเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินเพิม่ มากขึน้ ปรับปรุงหนาที่ และกระบวนการของการ
ตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงใหการสือ่ สารระหวาง
คณะกรรมการบริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี
ของบริษทั ใหมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยอำนาจและหนาทีข่ อง
คณะกรรมการตรวจสอบเปนไปตามรายละเอียดในหัวขอคณะ
กรรมการ

1) กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระจะตองมีคณ
ุ สมบัตติ ามนิยาม “กรรมการอิสระ”
ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระทีป่ ระกาศโดยสำนักงานคณะ
กรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ดังตอไปนี้
• ถือหุนไมเกิน 1% ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ในบริษทั ในเครือ บริษทั รวม ทัง้ นีน้ บั รวมหุน ทีถ่ อื โดยผูเ กีย่ วของ
ไดแก คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
• ไมมสี ว นรวมในการบริหารงาน รวมทัง้ ไมเปนลูกจาง พนักงาน
ที่ปรึกษาไดรับเงินเดือนประจำหรือเปนผูมีอำนาจควบคุม
ของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือเปนบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง โดยตองไมมผี ลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ในลักษณะดังกลาวมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา 2 ป
• ไมมคี วามสัมพันธทางธุรกิจ ไมมผี ลประโยชนหรือสวนไดเสีย
ไมวา ทางตรงหรือทางออม ทัง้ ในดานการเงิน และการบริหาร
งานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงในลักษณะที่จะทำใหขาดความเปนอิสระ
• ไมเปนญาติสนิทกับผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
บริษทั ในเครือ บริษทั รวมหรือบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง และ
ไมไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน
ของกรรมการหรือผูถือหุนรายใหญ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

แตงตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 เพื่อทำหนาที่คัดเลือก
คณะบุคคลกลุม หนึง่ เพือ่ เขาดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดอื่นๆ ชวยดูและระบบบริหารและระบบ
ควบคุมภายในองคกร และเสนอแนวนโยบายการจายคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอยโดยใหคณะ
กรรมการบริษทั พิจารณา และนำเสนอประชุมผูถ อื หุน โดยอำนาจ
และหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
เปนไปตามรายละเอียดในหัวขอคณะกรรมการ

4. คณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง

แตงตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เพื่อทำหนาที่กำหนด
กรอบนโยบาย แนวทาง และใหขอเสนอแนะแกคณะกรรมการ
บริษทั ในการกำกับดูแลเกีย่ วกับความเสีย่ งตางๆ ทีม่ ผี ลกระทบตอ
บริษทั ทัง้ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกใหมคี วามเสีย่ งทีเ่ หลือ
อยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม และยอมรับได โดยอำนาจและหนาทีข่ อง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนไปตามรายละเอียดหัวขอ
คณะกรรมการ

2) กรรมการบร�ษัทและผูบร�หารระดับสูงสุด

คณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดกระบวนการสรรหากรรมการ
บริษทั ซึง่ ใหความสำคัญกับความโปรงใสและประโยชนอยางแทจริง
ตอบริษทั โดยเสนอผานการพิจารณากลัน่ กรองของคณะกรรมการ
สรรหา และกำหนดคาตอบแทนกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษทั
สำหรับการพิจารณาแตงตั้งในกรณีแตงตั้งกรรมการที่ไมไดออก
ตามวาระ รวมทั้งกรณีการแตงตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
โดยจะเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนประจำป พิจารณาแตงตั้งตอไป

5. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ

แตงตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 เพื่อทำหนาที่กำหนด
หลักเกณฑ และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการ พรอมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นตอคณะ
กรรมการบริษทั อำนาจและหนาทีข่ องคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปนไปตามรายละเอียด
หัวขอคณะกรรมการ

กรรมการที่เปนตัวแทนของผูถือหุนรายใหญ ประกอบดวย
ตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
2 ทาน ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2 ทาน และ
ตัวแทนจาก บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 ทาน
การคัดเลือกบุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
กรรมการบริษัท ดำเนินการดังนี้
องค ป ระกอบและการแต ง ตั ้ ง คณะกรรมการบร� ษ ั ท
ตามขอบังคับของบริษทั ใหมคี ณะกรรมการบริษทั ไมนอ ยกวา 11 คน
และไมเกิน 15 คน ทัง้ นีก้ รรมการไมนอ ยกวากึง่ หนึง่ ของจำนวน
กรรมการทัง้ หมด ตองมีถิ่นที่อยูในประเทศไทย

6. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

แตงตั้งเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เพื่อชวยในการกำกับ
ดูแลการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ ระเบียบ นโยบายตางๆ ทีม่ ผี ลบังคับใช
กับบริษัท รวมทั้งชวยสรางคุณคาใหกิจการอยางยั่งยืนแสดงถึง
ความรับผิดชอบตอผูถ อื หุน และผูม สี ว นไดเสียของบริษทั อำนาจ
และหน าที ่ ข องคณะกรรมการกำกับ ดูแ ลกิจการเปน ไปตาม
รายละเอียดหัวขอคณะกรรมการ
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คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนจะเปนผูพ จิ ารณา
และเสนอชื่อผูที่ไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการใหคณะกรรมการ
บริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ อื หุน เปนผูพ จิ ารณาแตงตัง้ ใหดำรงตำแหนง
กรรมการ โดยขอบังคับบริษัทกำหนดใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผู
แตงตั้งกรรมการ ตามหลักเกณฑ และวิธีการ ดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับจำนวนหุนที่ตนถืออยู
โดยถือวาหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูทั้งหมดตามขอ 1
เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณี
ที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียง
ใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได
3. บุคคลซึง่ ไดรบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไ ดรบั
การเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่พึงจะมี
ในกรณีที่บุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี คัดเลือก
โดยวิธกี ารจับฉลาก เพื่อใหไดจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึง
คราวออกตามวาระคณะกรรมการบริษทั อาจเลือกบุคคลใดบุคคล
หนึง่ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไมมลี กั ษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปน
กรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถั ด ไปด ว ย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (¾) ของจำนวนกรรมการที่
ยังเหลืออยู เวนแตวาระของกรรมการทีพ่ น จากตำแหนงจะเหลือ
นอยกวา 2 เดือน บุคคลซึง่ เขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูใ น
ตำแหนงกรรมการไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่
ตนแทน
ทีป่ ระชุมผูถ อื หุน อาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนง
กอนถึงคราวออกตามวาระไดดว ยคะแนนเสียงไมนอ ยกวาสามในสี่
(¾) ของจำนวนผูถ อื หุน ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และมีหนุ
นับรวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุน
ที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น
องคประกอบและแตงตั้งคณะกรรมการบร�หาร คณะ
กรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยแตงตั้ง
จากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะ
กรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ โดยแตงตัง้
จากกรรมการบริษัท และเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยแตงตัง้ จากกรรมการ
บริษัท

องคประกอบและการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ คณะกรรมการบริษัท
เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการ
ผูจัดการ โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
องคประกอบและการแตงตัง้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั เปนผูแ ตงตัง้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
โดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 ผูถือหุน
รายเดียว หรือหลายรายรวมกันทีม่ สี ดั สวนการถือหุน ขัน้ ต่ำไมนอ ย
กวารอยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และ
ถือหุนตอเนื่องนับจากวันที่ถือหุนจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
ในวาระการประชุมเปนเวลาไมนอยกวา 12 เดือน สามารถเสนอ
ชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขาดำรงตำแหนงกรรมการของ
บริษัทไดระหวางวันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560

การสืบทอดตำแหนง

เนือ่ งจากบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปน
บริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ดังนัน้ ในการสรรหาและแตงตัง้ ตำแหนงกรรมการผูจ ดั การจึงตอง
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยกรรมการผูจัดการจะตอง
ไมมคี ณ
ุ สมบัตติ อ งหามตามกฎหมายดังกลาว มีการทำสัญญาวาจาง
ชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ
อยางสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการวาจาง

4. การกำกับดูแลการดำเนินงานของ
บร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
บริษัทไดสงตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทยอย
เพือ่ กำหนดแผนการดำเนินธุรกิจในบริษัทยอยเพื่อใหเปนไปตาม
นโยบายและทิศทางกลยุทธของบริษัท ผูบริหารในบริษัทยอย
ตองนำเสนอผลการดำเนินงานตอคณะกรรมการบริหารเปน
ประจำทุกเดือน
สวนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั รวม บริษทั ไดสง
ตัวแทนเขาดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทรวมเพื่อเปนการ
ติดตามการทำงานของบริษัทรวมวาไดดำเนินงานตามแนวทางที่
บริษัทไดคาดหวังไว
การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
ยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
เพือ่ ใหการดำเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม
บรรลุผล การดำเนินงานตามเปาหมายที่วางไว

องค ป ระกอบและการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการบร� ห าร
ความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหาร ความเสี่ยงโดยแตงตั้งจากกรรมการบริษัท
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5. การดูแลเร�่องการใชขอมูลภายใน

6. คาตอบแทนของผูสอบบัญชี

บริษทั ไดกำหนดระเบียบเกีย่ วกับการรักษาความลับและ/หรือ
ขอมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางตองรักษา
ความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษัท
2. คณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางตองไมนำ
ความลับและ/หรือขอมูลภายในบริษัทไปเปดเผยหรือหา
ผลประโยชนแกตนเองหรือเพือ่ ผลประโยชนแกบคุ คลภายนอก
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวา จะไดรบั ผลตอบแทน
หรือไมกต็ าม
3. คณะกรรมการ ผูบ ริหาร พนักงาน และลูกจางตองไมทำการ
ซื้อ ขายหลักทรัพยและ/หรือเขาทำนิติกรรมอื่นใด โดยใช
ความลับและ/หรือขอมูลภายในของบริษทั อันอาจกอใหเกิด
ความเสียหายตอบริษัทโดยทางตรงหรือทางออม
4. บริษทั กำหนดใหคณะกรรมการบริษทั และผูบ ริหารรายงาน
การเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพยตอสำนักงานกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตามมาตรา 59 แหงพระราช
บัญญัตหิ ลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2559 และกำหนด
ใหการนำขอมูลภายในไปใชเพื่อประโยชนสวนตนมีโทษ
ตามที ่ ร ะบุ ไว ใ นพระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2559
คณะกรรมการบริษัทใหความสำคัญในการกำหนดมาตรการ
ปองกันกรณีกรรมการหรือผูบริหารบริษัทใชขอมูลภายในเพื่อ
หาผลประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นในทางมิชอบ ซึ่งเปนการ
เอาเปรียบผูถือหุนโดยคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดแนวทาง
ในการรักษาความลับ คำสัง่ ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษร และถือปฏิบตั ิ
โดยกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน มาแลวตั้งแตป 2544

คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
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ในรอบปบัญชี 2560 ที่ผานมาบริษัทไดจายคาตอบแทน
การสอบบัญชี ใหแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เปนจำนวน
ทั้งสิ้น 1,545,210 บาท และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทน
การสอบบัญชี ใหแก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เปนจำนวน
ทั้งสิ้น 1,120,000 บาท

คาบร�การอื่น (Non-Audit Fee)
ไมมี

7. การปฏิบัติตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในเร�่องอื่นๆ
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี
และใหความสำคัญกับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันตอผูมีผล
ประโยชนรวมกันทุกฝาย จึงไดจัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี และคูม อื จรรยาบรรณเปนลายลักษณอกั ษร เพือ่ เปนการสงเสริม
การดำเนินกิจการที่ดีของบริษัท
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ความรับผิดชอบตอสังคม

จัดทำประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct) เพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ติ อ
ผูม สี ว นไดเสียเปนลายลักษณอกั ษร โดยครอบคลุมถึงเรือ่ งตางๆ
อาทิเชน นโยบายเกีย่ วกับคณะกรรมการบริษทั นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกีย่ วกับผลประโยชน
ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายในจรรยาบรรณของการ
จัดหา นโยบายเกีย่ วกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบาย
เกีย่ วกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบบริษทั วาดวยการ
รักษาความลับ และ/หรือขอมูลภายในของบริษทั นโยบายเกีย่ วกับ
การซือ้ ขายหลักทรัพย นโยบายการตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่
นโยบายการรับขอรองเรียนและแจงเบาะแสการกระทำผิดหรือ
การทุจริต นโยบายปองกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เปนตน
ซึง่ กรรมการ ผูบ ริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ และยึดถือปฏิบตั ิ
อยางเครงครัดมาโดยตลอด

บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุง มัน่
ในการดำเนินธุรกิจเพือ่ ความเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยคำนึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและผูม สี ว นไดเสียทุกภาคสวน บริษทั ไดกำหนด
นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ติ ามหลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี และ
ดำเนินธุรกิจภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเปนไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบตอสังคมทั้ง 8 ขอ ของสถาบันธุรกิจ
เพือ่ สังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก

1) การประกอบกิจการดวยความเปนธรรม

บริษทั ไดใหความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผูม สี ว นไดเสีย
ทุกกลุม ทัง้ ภายในและภายนอกบริษทั ตัง้ แตสงั คม ผูถ อื หุน ลูกคา
คูค า เจาหนี้ คูแ ขงทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบ
ตอสิง่ แวดลอม โดยคณะกรรมการบริษทั ไดกำหนดนโยบาย และ
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2) การตอตานการทุจร�ตและคอรรัปชั่น

นอกจากนี้ บริษทั ไดสมัครเขารวมโครงการและรับฟงการชีแ้ จง
หลักเกณฑการมอบรางวัลองคกรโปรงใสครัง้ ที่ 7 (NACC Integrity
Awards) เกียรติยศแหงคุณธรรม จริยธรรม และความซือ่ ตรง ของ
สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.) เพือ่ แสดงเจตนารมณของบริษทั ในการตอตานการทุจริต
และคอรรัปชั่นทุกรูปแบบดวย

บริษทั ตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ ทุกรูปแบบ ดวยตระหนัก
ถึงความสำคัญ และผลกระทบจากการทุจริตและคอรรปั ชัน่ โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17
ตุลาคม 2557 ไดมมี ติเห็นชอบในการสมัครเขารวมแนวรวมปฏิบตั ิ
(Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตาน
การทุจริต เพือ่ สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะ
กรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
รวมทั้งแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นของบริษัทที่จะสงเสริมใหเกิด
การตอตานการทุจริตในวงกวาง
เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริษทั ไดรบั เอกสารตอบรับ
และคำประกาศเจตนารมณเพือ่ ยืนยันการเขารวมโครงการดังกลาว
จากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย โดยบริษทั วางแผน
กำหนดมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น กำหนดชองทางในการ
สือ่ สารเพือ่ ใหหนวยงานทัง้ ภายในและภายนอกสามารถแจงขอมูล
เบาะแสเกีย่ วกับการทุจริต (whistle-blower hotline) ไดอยาง
ปลอดภัย และเพือ่ ใหพนักงานใชเปนแนวทางในการถือปฏิบตั ติ อ ไป
บริษทั มีนโยบายการตอตานทุจริตและคอรรปั ชัน่ ซึง่ ไดผา นการ
อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2558 และใน
ป 2560 ไดทบทวนนโยบายใหเหมาะสม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน
2560 โดยเผยแพรผา นทางอีเมล Intranet และเว็บไซตของบริษทั
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังสงพนักงานเขารวมสัมมนาหลักสูตรผนึก
เสียง 400 บริษัทเพื่อสูปญหาคอรรัปชั่นเชิงระบบ ซึ่งจัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ในป 2559 บริษทั ไดทำแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตราการ
ตอตานการคอรรปั ชัน่ เวอรชน่ั 2.0 ตามโครงการแนวรวมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต ตอ CAC (Thailand’s
Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption) เนื่องจากขอมูลที่ยื่นขอรับรองบางสวนในแบบ
ประเมินตนเองภาคบังคับยังไมสมบูรณตามเกณฑทค่ี ณะกรรมการ
CAC กำหนด บริษัทจึงขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบประเมิน
และขอมูลโดยทางคณะกรรมการ CAC ไดขยายระยะเวลาเพิม่ อีก
6 เดือนนับจากวันทีค่ รบกำหนดการยืน่ ขอรับรอง โดยกำหนดสง
เอกสารยืน่ ขอรับรองของบริษทั ภายใน วันที่ 15 มิถนุ ายน 2560
ในป 2560 บริษทั ไดรบั แจงมติการพิจารณาเอกสารยืน่ ขอรับรอง
จากเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาใหการรับรอบริษทั ทีม่ ี
การวางแนวปฏิบตั เิ พือ่ ปองกันการทุจริตเมือ่ เดือนสิงหาคม 2560
วาควรปรับปรุงเอกสารเพิ่มเติม โดยขอใหบริษัทพิจารณาแกไข
การระบุความเสีย่ งดานคอรรปั ชัน่ ใหสอดคลอง และเหมาะสมกับ
วิธแี ละระบบควบคุมภายในของบริษทั และสงขอแกไขกลับมาให
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในรอบไตรมาส 4/2560 กำหนดวัน
ปดรับเอกสารประจำไตรมาส คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึง่ บริษทั
ไดเขารวม WorkShop กับโครงการแนวรวมปฏิบตั ิ (Collective
Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต
พรอมจัดสงเอกสารทีป่ รับปรุงตามคำแนะนำของโครงการฯ ตาม
กำหนดคาดวาจะทราบผลการขอรับรองภายในไตรมาสที่ 1/2561
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ชองทางการรับขอรองเร�ยน
และแจงเบาะแสการกระทำผิดหร�อการทุจร�ต
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ เลขานุการบริษทั
ผูบ ริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผูบ ริหารฝายทรัพยากรบุคคล
เปนผูพิจารณารับขอรองเรียนผานชองทางการรับแจงเบาะแส
ดวยวิธีการดังนี้
1. แจงผานชองทางการแจงขอรองเรียนและเบาะแสทางหนา
เว็บไซตของบริษทั (http://www.inet.co.th/whistleblower)
2. สงจดหมายถึงผูร บั ขอรองเรียนทีป่ ระธานกรรมการตรวจสอบ
หรือประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือเลขานุการคณะ
กรรมการบริษัท หรือผูบริหารสำนักตรวจสอบภายใน หรือ
ผูบริหาร ฝายทรัพยากรบุคคล ดังตัวอยาง
เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชัน้ 10-12 และชัน้ IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ผูร อ งเรียนควรระบุรายละเอียดขอเท็จจริงหรือหลักฐานทีช่ ดั เจน
เพียงพอที่แสดงใหเห็นวามีเหตุอันควรเชื่อวามีการกระทำที่เปน
การฝาฝนกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับบริษทั หรือจรรยาบรรณ
ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เกิดขึ้น
ทั้งนี้การรองเรียนจะถือเปนความลับสูงสุด และผูรองเรียน
สามารถรองเรียนไดมากกวาหนึง่ ชองทาง และไมจำเปนตองเปดเผย
ตัวตนผูรองเรียน แตหากเปดเผยตนเองจะทำใหบริษัทสามารถ
แจงผลการดำเนินการหรือรายละเอียดเพิม่ เติมในเรือ่ งทีร่ อ งเรียน
ใหทราบได

การคุมครองผูรองเร�ยน ผูที่แจงขอมูลหร�อใหเบาะแส
และผูที่เกี่ยวของ

บริษทั ฯ มีมาตรการการคุม ครองผูร อ งเรียน ผูท แ่ี จงขอมูลหรือ
ใหเบาะแส และผูที่เกี่ยวของโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. บริษทั จะคุม ครองผูร อ งเรียนและผูท แ่ี จงขอมูลอยางเต็มความ
สามารถจะไมเปดเผยขอมูลใดๆ ทีส่ ามารถระบุตวั ผูใ หขอ มูลได และ
เก็บรักษาขอมูลไวเปนความลับโดยจะจำกัดการเขาถึงขอมูลให
เฉพาะผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่
รองเรียนเทานั้นที่สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวได
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2. บริษัทจะเปดเผยขอมูลเทาที่จำเปน โดยจะคำนึงถึงสิทธิ
สวนบุคคล ความปลอดภัยของผูใ หขอ มูล แหลงขอมูล และบุคคล
ที่เกี่ยวของเปนสำคัญ
3. ผูร อ งเรียน ผูท แ่ี จงขอมูล แหลงขอมูล และบุคคลทีเ่ กีย่ วของ
มีสทิ ธิไดรบั การชดเชย การบรรเทาความเสียหายดวยกระบวนการ
คุมครองที่เหมาะสมและเปนธรรม
4. ผูไ ดรบั ขอมูลเรือ่ งรองเรียนและผูท เ่ี กีย่ วของกับกระบวนการ
ในการสืบหาขอเท็จจริง มีหนาที่เก็บรักษาขอมูลรายละเอียด
ขอรองเรียนรวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวของเปน
ความลับหามเปดเผยขอมูลตอบุคคลอื่นที่ไมมีหนาที่เกี่ยวของ
โดยเด็ดขาดเวนแตเปนการเปดเผยตามหนาทีท่ ท่ี างกฎหมายกำหนด

ดวยปณิธานทีจ่ ะมุง มัน่ พัฒนาและเสริมศักยภาพบริการทีด่ ที ส่ี ดุ
เพือ่ ตอบสนองความตองการแกลกู คา ทำใหบริษทั ไดรบั การรับรอง
ระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมาอยางตอเนื่อง มีขอบเขต
การรับรองคุณภาพครอบคลุมบริการ Cloud, Enterprise
Network Connectivity และ Internet Data Center ดังนี้
• มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2013 ดานการบริหารจัดการ
การใหบริการสารสนเทศ ขอบเขตการใหบริการ Cloud และ
บริการ Enterprise Network Connectivity ทีศ่ นู ย INET-IDC1
และ INET-IDC2 รวมไปถึงการใหบริการ Internet Data Center
ทั้งสามศูนย
• มาตรฐาน ISO 22301:2012 ดานการบริหารจัดการความ
ตอเนื่อง ทางธุรกิจ ขอบเขตการใหบริการ Cloud ที่ศูนย
INET-IDC1 และ INET-IDC2
• มาตรฐาน Cloud Security Alliance - Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) รายแรกของประเทศไทย
ซึ่งเปนมาตรฐานดานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ
บริการ Cloud โดยเฉพาะขอบเขตการใหบริการ Cloud ทีศ่ นู ย
INET-IDC1 และ INET-IDC2
• มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ดานการบริหารจัดการความ
มัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศ ขอบเขตครอบคลุมทัง้ บริการ Cloud
ณ ศูนย INET-IDC1 และ INET-IDC2 และบริการ Internet
Data Center ณ ศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ตทั้งสามศูนย
• มาตรฐาน ISO/IEC 27017:2013 ดานการบริหารจัดการความ
มัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ดาน Information
Security Controls สำหรับบริการ Cloud ขอบเขตการใหบริการ
Cloud ที่ศูนย INET-IDC1 และ INET-IDC2
• มาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016 ดานการบริหารจัดการความ
มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ดาน Health
Informatics ขอบเขตการใหบริการ Cloud ทีศ่ นู ย INET-IDC1
และ INET-IDC2
• มาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) Version 3.2
สำหรับการใหบริการ Cloud ทีศ่ นู ย INET-IDC1 และ INET-IDC2
• มาตรฐาน Uptime TIER III Certiﬁcation of Design
Documents (TCDD) สำหรับอาคาร 1 ศูนยขอ มูลอินเทอรเน็ต
INET-IDC3
และบริษัทยังไดรับการรับรองการเปนคูคาคุณภาพจากเจา
ของผลิตภัณฑระดับโลกอยางเปนทางการ ไดแก
• Cisco Cloud and Managed Service Program Partner
(Cisco CMSP Partner)
• SAP® Certiﬁed Outsourcing Partner
ทั้งดาน SAP® Hosting, SAP® Cloud และ SAP® HANA
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังมีนโยบายในการรักษาขอมูลและความลับ
ของลูกคา ซึ่งถือเปนนโยบายสําคัญที่บริษัทยึดถือตลอดมา

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษทั ไดดาํ เนินกิจการโดยใหความสำคัญกับสิทธิ และเสรีของ
บุคคล ไมมกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทัง้ มีการปฏิบตั ติ อ บุคคล
ทีเ่ กีย่ วของกับบริษทั ในทุกระดับและทุกดานดวยความเทาเทียมกัน
โดยไมเลือกปฏิบตั ิ บริษทั ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานอยางถูกตอง
เครงครัด และเพิม่ เติมประโยชนนอกเหนือจากกฎหมายตามความ
สามารถ และหนาที่ความรับผิดชอบอยางไมเลือกปฏิบัติ

4) การปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม

บริษัทใหความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานในทุกระดับใหสามารถปฏิบตั งิ านไดอยางมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายของงาน และผลสำเร็จของ
ธุรกิจ ชวยสรางความไดเปรียบในดานการแขงขันใหกบั บริษทั อยาง
ยั่งยืน ในปที่ผานมาบริษัทไดดำเนินการพัฒนาทักษะดานการ
บริหารจัดการขั้นสูงสำหรับผูบริหาร และบริษัทยังสนับสนุนให
บุคลากร ไดรบั การฝกอบรมอยางตอเนือ่ งทัง้ ภายใน และภายนอก
ควบคูไ ปกับการจัดการความรู (Knowledge Management)
ใหบุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดความรูจาก
ประสบการณ โดยผานการสือ่ สารภายในองคกร พรอมทัง้ มีนโยบาย
การบริหารผลตอบแทนที่เปนธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ
โดยพิจารณาผลประโยชนตอบแทนตางๆ ใหทดั เทียมกับกลุม ธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตําแหนงงานประสบการณ
ผลประกอบการของบริษัทและสถานการณเศรษฐกิจ และสังคม
นอกจากนีบ้ ริษทั ยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ การทำงาน
ของบุคลากร โดยสงเสริมการพัฒนาทัง้ ดานรางกาย จิตใจ อารมณ
รวมถึงการจัดใหมกี จิ กรรมตางๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกับ Core Value โดย
มีคณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเปนหลัก
ในการดำเนินการเพือ่ เสริมสรางความสัมพันธ และการมีสว นรวม
ของทุกสวน เชน กิจกรรมประเพณีสงกรานต การประชุม และ
สังสรรคประจำป เปนตน รวมถึงสวัสดิการอืน่ ๆ เชน การตรวจ
สุขภาพประจําป สวัสดิการ ศูนยออกกําลังกาย (Fitness Center)
ใหพนักงาน
ทัง้ นีบ้ ริษัทไดจัดใหมกี ารเลือกตัง้ คณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบการตามพระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
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6) การดูแลรักษาสิ�งแวดลอม

บริษัทไดรวมใหการสนับสนุนกิจกรรมทำความดีเพื่อสังคม
มุงสรางประโยชนแกสังคมไทยผานโครงการและกิจกรรมที่
หลากหลายรูปแบบ ไดแก
1. จัดกิจกรรมรวมกับฝายอาคาร บริษทั ไทยซัมมิท ทาวเวอร
จำกัด โครงการจิตอาสาประดิษฐดอกไมจนั ทนภายใต “999 ดอกไม
จันทน ถวายพอหลวงรัชกาลที่ 9” เพือ่ ใหบคุ ลากรทีป่ ฏิบตั งิ านอยู
ในอาคารไทยซัมมิททาวเวอรและประชาชนทัว่ ไปไดมสี ว นรวมใน
กิจกรรมนี้ จากนัน้ ไดสง มอบใหกบั หนวยงานราชการเพือ่ นำทูลเกลา
ถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพฤหัสบดีที่ 26
ตุลาคม 2560
2. รวมกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม กระทรวงแรงงาน และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษยมกี ารรณรงค
ใหภาคเอกชนเขารวม “โครงการจางงานคนพิการเพื่อทำงาน
ในชุมชนและสงเสริมอาชีพคนพิการ” เปนการเขารับสิทธิสง เสริม
อาชีพคนพิการ โดยการใหสัมปทานตามมาตรา 35 และไดรับ
ประกาศเชิดชูเกียรติคณ
ุ ฯ ประจำป 2560 ซึง่ ถือเปนการสงเสริม
คุณภาพชีวติ และสนับสนุนอาชีพใหกบั คนพิการ นับวาเปนทางเลือก
ใหมในการจางงานคนพิการใหไดมีอาชีพในถิ่นบานเกิด มีอาชีพ
เพื่อสรางรายไดใหกับตนเองและครอบครัว
3. รวมกับ บริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จำกัด (มหาชน) เพื่อ
ทำบุญทอดกฐินสามัคคีทว่ี ดั ปาไผ อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี
ในวันอาทิตยท่ี 15 ตุลาคม 2560 โดยไดรบั การสนับสนุนเงินทำบุญ
จากผูบริหาร และพนักงานของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) และบริษทั ในเครือ เพือ่ เปนการสรางสัมพันธภาพ
ทีด่ รี ะหวางบริษทั วัด และชุมชน ในการรวมทะนุบำรุงพุทธศาสนา
รวมกัน

บริษัทสงเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธใหพนักงานใน
บริษทั รวมกันประหยัดพลังงานไฟฟา น้ำประปา ดวยการเปดใช
ไฟฟาเทาทีจ่ ำเปน ปดไฟฟาในจุดทีไ่ มมคี วามจำเปนตองใชงานใน
ชวงเวลาพัก และหลังเวลางาน การใชกระดาษใหเกิดประโยชนสงู สุด
โดยการใชกระดาษทัง้ สองหนา และลดการใชกระดาษโดยไมจำเปน
ดวยการรณรงคใหรับสงเอกสารภายในบริษัทดวยดิจิตอลไฟล
แทนการถายสำเนาเอกสาร (paperless ofﬁce)
สำหรับศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสรางโดยใช
เทคโนโลยีทช่ี ว ยในการประหยัดพลังงานไฟฟา อาทิเชนใชผนังทีม่ ี
คุณสมบัตเิ ปนฉนวนสามารถปองกันความรอนภายนอกเขาสูภ ายใน
และไมตดิ ไฟ ทำใหเครือ่ งปรับอากาศภายในศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูล
ไอเน็ต (INET-IDC) ไมตองทำงานหนักสงผลใหประหยัดพลังงาน
ไฟฟา นอกจากนีภ้ ายในศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC)
ยังเลือกใชผลิตภัณฑหลอดไฟ LED motion sensor ซึง่ หลอดจะ
สวางเมื่อจับความเคลื่อนไหวได และจะดับเองหลังจากไมมีการ
เคลือ่ นไหว ทำใหประหยัดพลังงานอีกทัง้ อายุการใชงานนาน 15 ป
ระบบดับเพลิงใชสารดับเพลิงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมสามารถ
ยอยสลายไปเองได มีระบบปรับอากาศ (Air Condition) ที่เปน
สารสะอาดไมทำลายชัน้ บรรยากาศมีระบบปรับความเร็วรอบของ
พัดลมเมื่ออูณหภูมิภายในศูนยฯ เปลี่ยนแปลง มีระบบไฟฟา
(Electrical System) ทีใ่ ช UPS (Uninterruptible Power Supply)
ที่มี efﬁciency สูงทำใหใชพลังงานไฟฟา ไดอยางคุมคา

7) การรวมพัฒนาชุมชนและสังคม
บริษทั ตระหนักถึงความสำคัญของการใชงานอินเทอรเน็ตทีม่ ี
อิทธิพลอยางสูงตอการใชชีวิตประจำวันของสังคมสมัยใหม
โดยเฉพาะการใชงานในเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช
อินเทอรเน็ตอยางปลอดภัยและสรางสรรคโดยใหการสนับสนุน
การทำงานของมูลนิธิอินเทอรเน็ตรวมพัฒนาไทย (www.inet
foundation.or.th) อยางตอเนื่องมาตลอดระยะเวลากวา 10 ป
ในการสงเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอรเน็ตมาใช
เปนสือ่ กลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท
ชุมชน และผูด อ ยโอกาส ใหสามารถเรียนรู คุน เคย และสามารถใช
เทคโนโลยีไดยกระดับความเปนอยูของสังคมไทยใหดีขึ้น อีกทั้ง
บริษัทยังไดเปดโอกาสใหสถาบันการศึกษา และองคกรที่มีความ
สนใจเขาเยีย่ มชมศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต (INET-IDC) พรอมทัง้
เรียนรูก ารดำเนินงานของบริษัทโดยมีสถาบัน และองคกรที่สนใจ
เขามาศึกษาดูงานของบริษัทจำนวนมาก
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8) นวัตกรรมและการเผยแพรนวัตกรรม
บริษทั ดำเนินธุรกิจมุง เนนความสำเร็จอยางยัง่ ยืน มีเปาหมาย
ในการเปนผูน ำการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศ
ไทย มุงมั่นที่จะเผยแพรความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเกิดประโยชนตอ สังคมสูงสุด และผลักดันนวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ใหเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อนำมา
พัฒนาธุรกิจและสังคมตลอดมา และไดรวมแบงปนความรูและ
ประสบการณใหกับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใน
การทำงานทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหความรูความเขาใจ
ในการนำ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาประยุ ก ต ใช ใ นการพั ฒ นาองค ก ร
ของแตละองคกร
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3. องคกรไดพิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการ
ประเมิน ความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
4. องคกรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจ
มีผลกระทบตอระบบการควบคุมภายใน
สวนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
1. องคกรมีมาตรการควบคุมทีช่ ว ยลดความเสีย่ งทีจ่ ะไมบรรลุ
วัตถุประสงคขององคกร ใหอยูในระดับที่ยอมรับได
2. องคกรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทัว่ ไปดวยระบบ
เทคโนโลยี เพื่อชวยสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
3. องคกรจัดใหมกี จิ กรรมการควบคุมผานทางนโยบาย ซึง่ ได
กำหนดสิง่ ทีค่ าดหวังและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ เพือ่ ใหนโยบาย
ที่กำหนดไวนั้นสามารถนำไปสูการปฏิบัติได
สวนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information
& Communication)
1. องคกรขอมูลทีเ่ กีย่ วของและมีคณ
ุ ภาพ เพือ่ สนับสนุนใหการ
ควบคุมภายในสามารถดำเนินไปไดตามที่กำหนดไว
2. องคกรสื่อสารขอมูลภายในองคกร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค
และความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในทีจ่ ำเปนตอการ
สนั บ สนุ น ให ก ารควบคุ ม ภายในสามารถดำเนิ น ไปได
ตามที่วางไว
3. องคกรไดสอ่ื สารกับหนวยงานภายนอก เกีย่ วกับประเด็นที่
อาจมีผลกระทบตอการควบคุมภายใน
สวนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
1. องคกรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให
มั่นใจไดวาการควบคุมภายในยังดำเนินไปอยางครบถวน
เหมาะสม
2. องคกรประเมินและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุม
ภายในอยางทันเวลาตอบุคคลทีร่ บั ผิดชอบ ซึง่ รวมถึงผูบ ริหาร
ระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่
21 ธันวาคม 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ 4 ทานเขารวม
ประชุมดวยคณะกรรมการบริษัทไดประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำป 2560 ของบริษัท
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการสอบถามขอมูล
จากฝายบริหาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแบบประเมินนี้เปน
เครือ่ งมือเพือ่ ใหเกิดความมัน่ ใจวา บริษทั มีระบบควบคุมภายในที่
เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค กฎหมาย ขอกำหนดที่เกี่ยวของได อยาง
มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันทรัพยสินจากการทุจริตเสียหาย
รวมทั้งมีการจัดทำบัญชีรายงานที่ถูกตองนาเชื่อถือในดานตางๆ
ทั้ง 5 องคประกอบ ดังตอไปนี้
สวนที่ 1 การควบคุมภายในองคกร (Control Environment)
1. องคกรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรง
(Integrity) และจริยธรรม
2. คณะกรรมการมีความเปนอิสระจากฝายบริหาร และทำ
หนาที่กำกับดูแล (Oversight) และพัฒนาการดำเนินการ
ดานการควบคุมภายใน
3. ฝายบริหารไดจดั ใหมโี ครงสรางสายการรายงาน การกำหนด
อำนาจในการสั่งการและความรับผิดชอบที่เหมาะสม
เพื่อใหองคกรบรรลุวัตถุประสงค ภายใตการกำกับดูแล
(Oversight) ของคณะกรรมการ
4. องคกรแสดงถึงความมุงมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษา
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ
5. องคกรกำหนดใหบคุ ลากรมีหนาที่ และความรับผิดชอบใน
การควบคุมภายใน เพือ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
สวนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
1. องคกรกำหนดวัตถุประสงคไวอยางชัดเจนเพียงพอ เพือ่ ให
สามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
การบรรลุวัตถุประสงคขององคกร
2. องคกรระบุและวิเคราะหความเสีย่ งทุกประเภททีอ่ าจกระทบ
ตอการบรรลุวัตถุประสงคไวอยางครอบคลุมทั่วทั้งองคกร
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คุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเปนผูตรวจสอบภายในของบริษัท
สำหรับป 2560 ซึง่ บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไดมอบหมาย
ให นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหนง ผูจ ดั การ เปนผูร บั ผิดชอบหลัก
ในการปฏิบัติหนาที่ผูตรวจสอบภายในของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณาคุณสมบัติ และขอบเขต
บริการทีท่ าง บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด และนางสาวกรกช
วนสวัสดิ์ แลวเห็นวา มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั หิ นาที่
ดังกลาว เนือ่ งจากมีความเปนอิสระ และมีประสบการณดา นการ
ตรวจสอบภายใน เปนระยะเวลา 14 ป เคยเขารับการอบรมใน
หลักสูตรทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านดานตรวจสอบภายใน ไดแก
หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ หลักสูตร IT Audit
ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผูต รวจสอบภายใน
CPIAT โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ของหนวยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม หลัก
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
หลักสูตรแนวทางการประเมินระบบบัญชีการเงิน สัมมนาในหัวขอ
Leading Your Professional Way หัวขอ Asian Confederation
of Institutes of Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016
หัวขอ The Power Of Professional Alliances และหัวขอ
Leading IA in the ERA of Digital Disruption โดยบริษทั ยังได
มอบหมายใหเจาหนาทีใ่ นสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหนาที่
ประสานงานกับผูต รวจสอบทีว่ า จางภายนอก (outsource) ดวย
ทัง้ นีก้ ารพิจารณาและอนุมตั ิ แตงตัง้ ถอดถอน โยกยายผูด ำรง
ตำแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในของบริษทั จะตองผานการ
อนุมัติ (หรือไดรับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ

จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกลาว คณะ
กรรมการบริษัทเห็นวา บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม โดยบริษัทไดจัดใหมีทรัพยากรอยางเพียงพอที่จะ
ดำเนินงานตามวัตถุประสงคทก่ี ำหนดไว รวมทัง้ มีระบบการควบคุม
ภายใน เพือ่ กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษทั รวม และบริษทั ยอย
ใหเปนไปอยางโปรงใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท
ทั้งนี้ในป 2560 บริษัทไดนำขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมาดำเนินการเพือ่ ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการ
ควบคุมภายใน เชน การใหความรูใ นเรือ่ งการบริหารจัดการความ
เสี่ยงในการปฐมนิเทศพนักงานใหมทุกครั้ง การจัดอบรม Fraud
Risk Awareness และประเมินโอกาสทีอ่ าจจะเกิดการทุจริต พรอม
กำหนดมาตรการรองรับ รวมทัง้ ทบทวนนโยบายการตอตานการ
ทุจริตและคอรรปั ชัน่ สือ่ สารเรือ่ งความคุม ครองผูร อ งทุกข และผู
เกี่ยวของไวบนหนาเว็บไซดของบริษัท และเชื่อมโยงกับชองทาง
แจ ง ข อ ร อ งเรี ย นและเบาะแสการกระทำผิ ด หรื อ การทุ จ ริ ต
(whistle-blower hotline) เปนตน
นอกจากนีผ้ สู อบบัญชีของบริษทั คือ นายยุทธพงษ เชือ้ เมืองพาน ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 9445 ซึง่ เปนผูต รวจสอบ
งบการเงินประจำป 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มิได
แสดงความเห็นวาบริษทั มีขอ บกพรองทีม่ สี าระสำคัญเกีย่ วกับระบบ
การควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดงั กลาวแตประการใด
ผูตรวจสอบภายใน
จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2559
วันศุกรที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2559 คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด วาเปนบริษัทที่มี
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รายการระหวางกัน
1. รายการที่บร�ษัทรับและใหบร�การ
บุคคล/นิติบุคคลที่มี
ผลประโยชนรวม

1. กิจการที่เกี่ยวของกัน 1

ลักษณะ
ความสัมพันธ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

ผูถือหุนรายใหญ

มูลคารายการระหวางกัน
นโยบาย
(พันบาท)
การกำหนดราคา
ป 2559

คาเชาวงจรสื่อสารระหวาง
ประเทศ และในประเทศ

44,362

ราคาตลาด

รายไดจากการใหบริการ
อินเทอรเน็ตและสัญญา
จางดำเนินการ

7,742

ราคาตลาด

เงินปนผลจาย

19,330

ตามที่ประกาศจาย

2. บริษัท เน็ตเบย จำกัด
(มหาชน)

บริษัทรวม

รายไดจากการใหบริการ
อินเทอรเน็ต

5,928

ราคาตลาด

3. บริษัท ไอเน็ต เมแนจด
เซอรวิสเซส จำกัด

การรวมคา

รายไดจากการใหบริการ
อินเทอรเน็ต

4,923

ราคาทุนบวกกำไร
ตามที่ตกลงรวมกัน

หมายเหตุ :
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (“สวทช.”) บริษทั กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) และบริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน)
(“บมจ. ทีโอที”) ถือหุน ของบริษทั เปนสัดสวนรอยละ 17 รอยละ 16 และรอยละ 16 และมีผบู ริหารเปนกรรมการของบริษทั จึงถือวาเปนกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน

รายการที่เปนลูกหนี้และเจาหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กิจการที่เกี่ยวของกัน1
- ลูกหนีก้ ารคา-บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน
- รายไดจากการใหบริการทีย่ งั ไมเรียกเก็บ
- เจาหนีก้ ารคา

(หนวย : พันบาท)
3,993
0
1,742

บร�ษัท เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)
- ลูกหนีก้ ารคา-บริษทั รวม

(หนวย : พันบาท)
6,440

บร�ษัท ไอเน็ต เมแนจด เซอรว�สเซส จำกัด
- ลูกหนีก้ ารคา-การรวมคา

(หนวย : พันบาท)
2,810
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2. ความจำเปนและความสมเหตุสมผล ของรายการ

• เปดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามกฎระเบียบของสำนักงาน
กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
• เปดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
โดยผานการแสดงความเห็นของผูสอบบัญชี

การทำรายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจทั่วไปในการใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแก
ประชาชน ซึ่งบริษัทไดคำนึงถึงความจำเปน และความเหมาะสม
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทและผูถือหุนของบริษัทโดยบริษัท
ไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดง
ในตารางขางตน

4. มาตรการหร�อขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการ
ระหวางกัน

ขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทำรายการระหวางกันบริษทั ไดปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศคำสัง่ หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยผูท ม่ี สี ว นไดเสียในการทำรายการใดๆ ไมมสี ทิ ธิออกเสียงอนุมตั ิ
การทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดมาตรการดังกลาว
ในขอบังคับของบริษัท

3. นโยบายหร�อแนวโนมการทำรายการระหวางกัน
ในอนาคต
ในอนาคตรายการระหวางกันดังกลาวจะยังคงเกิดขึ้นอยาง
ตอเนื่อง โดยบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูรับ
ผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่
เกิดรายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน นอกจากนี้บริษัทมี
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหวางกันใน
อนาคต โดยเลือกดำเนินการตามวิธีดังตอไปนี้
• ดำเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป
• อนุมัติการทำรายการระหวางกันโดยคณะกรรมการบริษัท
(ตามความจำเปน)
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5. มาตรฐานการคุมครองผูลงทุน

• บริษทั มีขอ กำหนดทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับรายการระหวางกันในขอ
บังคับของบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด
ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• บริษทั จะเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกัน
ที่มีการแสดงความเห็นจากผูสอบบัญชี พรอมทั้งเหตุผล
ในการเลือกทำรายการดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนของ
บริษัทในรายงานประจำป
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รายงาน
ของ
คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ปจจุบันประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการ 2 ทาน และเปน
กรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน ดังนี้
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
ประธานกรรมการบริหาร
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
กรรมการบริหาร
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
กรรมการบริหารและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษทั ไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารขึน้ เพือ่ ทำหนาทีว่ างนโยบายหรือกลยุทธ และสนับสนุนในการดูแล
การบริหารจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทใหเปนไปตามวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย และทิศทาง
การดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนดำเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
หนาที่ของคณะกรรมการบริษัทใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูมีสวนไดเสีย
ในป 2560 คณะกรรมการบริหาร ไดจัดใหมีการประชุมทั้งสิ้น 9 ครั้ง ซึ่งเปนไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว
และไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเปนวาระประจำ เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่มีดังนี้
1. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษทั เปรียบเทียบกับเปาหมายเปนประจำ ใหความสำคัญกับการติดตามใหฝา ยจัดการ
ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอยางสม่ำเสมอ
2. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ แผนธุรกิจ รวมถึงการลงทุนตางๆ ในป 2560 ใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
และการแขงขันในปจจุบัน และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. เห็นชอบการทบทวนแผนธุรกิจประจำป 2560 (ฉบับทบทวนครึ่งปหลัง) และเสนอตอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ
4. กลัน่ กรองและเห็นชอบการขอสินเชือ่ สำหรับโครงการตางๆ รวมถึงการจัดซือ้ อุปกรณ เพือ่ ขยายและปรับปรุงคุณภาพ
การใหบริการ เพือ่ ใหบริษทั สามารถบริหารตนทุนทางการเงินไดอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตความเสีย่ งทีย่ อมรับได
และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
5. พิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ)
ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย
จำกัด (มหาชน) ปจจุบนั ประกอบดวยกรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามขอกำหนดและแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องคณะกรรมการตรวจสอบ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย โดยเปนผูม ปี ระสบการณ
ดานการบริหารกิจการ ดานบัญชีและการเงิน และดานกฎหมาย
จำนวน 4 ทาน ดังนี้
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย ประธาน
กรรมการตรวจสอบ
2. นายอรัญ
เพิ่มพิบูลย
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
ในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบจัดใหมกี ารประชุม 11 ครัง้
การประชุมดังกลาวเปนการรวมประชุมกับผูบ ริหาร ผูส อบบัญชี
และผูต รวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เปนวาระประจำ และในป 2560 คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุม
กับผูส อบบัญชี โดยไมมฝี า ยบริหารเขารวม 1 ครัง้ ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันศุกรที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อหารือ
และพิจารณาเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสอบทานงบการเงิน
สามารถสรุ ป สาระสำคั ญ ในการปฏิ บ ั ต ิ ห น า ที ่ ข องคณะ
กรรมการตรวจสอบไดดังตอไปนี้

1. การสอบทานงบการเง�น

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำป โดยไดเชิญผูบ ริหารและผูส อบบัญชี เขารวม
ประชุมเพื่อชี้แจงขอซักถามในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช
ซึง่ ในป 2560 บริษทั ฯไดมกี ารทบทวนนโยบายบัญชีใหเหมาะสม
กับธุรกิจ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงทีส่ ำคัญในระหวางป ความถูกตอง
เชื่อถือไดของรายงานการเงินการบัญชี การเปดเผยขอมูลอยาง
เพียงพอ และทันเวลา เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวของ กอนจะใหความ
เห็นชอบงบการเงินดังกลาว

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและทบทวนระบบการ
ควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ประจำป 2560 และคัดเลือกผูตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มี
ความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่ในการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายในอยางใกลชิด ทั้งนี้ผล
การสอบทานพบวา บริษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
เพียงพอ โดยไมพบปญหาหรือขอบกพรองที่เปนสาระสำคัญ

3. สอบทานระบบการบร�หารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบไดประชุมรวมกับคณะกรรมการ
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บริหารความเสีย่ ง 2 ครัง้ เพือ่ ใหมน่ั ใจวาบริษทั ฯ ไดกำหนดนโยบาย
และกรอบการบริหารความเสีย่ ง ระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได อยาง
เหมาะสมและชัดเจน รวมถึงมาตรการรองรับ พรอมทั้งไดชี้แจง
ใหผูบริหารและพนักงานไดทราบ เพื่อนำกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ อยางทั่วถึง

4. การสอบทานรายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันของ
บริษทั ฯ กับบริษทั ยอยและบริษทั รวม เพือ่ ใหมน่ั ใจวาบริษทั ฯ ได
ดำเนินการตามเงือ่ นไขปกติ และมีการเปดเผยขอมูลอยางครบถวน
เพียงพอ

5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)

คณะกรรมการตรวจสอบไดประเมินตนเองในหัวขอเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การฝกอบรม และ
ทรัพยากร การประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสัมพันธกับผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูบริหาร
ซึง่ จากผลการประเมิน พบวาคณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบตั ิ
หนาทีค่ รบถวนตามทีไ่ ดระบุไวในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
และมีผลการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคลองกับแนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ี อันมีสว น
ชวยเสริมสรางการกำกับดูแลกิจการที่ดีไดอยางมีประสิทธิผล

6. การพ�จารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจำป 2561

เนือ่ งจากในป 2560 บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เปนผูส อบ
บัญชีของบริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ได
ปฏิบัติงานครบรอบระยะเวลา 5 รอบปบัญชี ตามประกาศของ
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ
ตลาดหลักทรัพย ไดกำหนดเกณฑใหบริษทั จดทะเบียนตองเปลีย่ น
ตัวผูสอบบัญชี (auditor rotation) อยางนอยทุก 5 รอบปบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมอบหมายใหฝา ยบัญชี ประสานงาน
ขอทราบอัตราคาธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำป 2561
จากบริษทั สอบบัญชีทม่ี คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมและไดรบั ความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเปนผูสอบ
บัญชี ประจำป 2561 ซึง่ คณะกรรมการไดประเมินบริษทั สอบบัญชี
ทีเ่ สนอมา โดยคำนึงถึงความนาเชือ่ ถือ ความเปนอิสระแลวเห็นชอบ
ให บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด เอ จำกัด เปนผูสอบบัญชี
ประจำป 2561 และนำเสนอคณะกรรมการบริษทั ฯ เพือ่ พิจารณา
และขออนุมัติที่ประชุมผูถือหุน ประจำป 2561 ตอไป

(ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทรฉาย)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
2. พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั โดยคำนึงถึง
ความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับ
มอบหมาย เชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงานของบริษทั ฯ และ
ผลการปฏิบัติงาน โดยคาตอบแทนดังกลาวเพียงพอที่จะ
ตอบแทนกรรมการทีม่ คี วามสามารถในการปฏิบตั หิ นาทีใ่ ห
บรรลุเปาหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด
3. พิจารณาเสนอชือ่ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออกและเสนอ
ชือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั แตงตัง้ กรรมการแทนกรรมการ
ที่ลาออก โดยกรรมการไดพิจารณาความรูความสามารถ
ประสบการณทำงานของบุคคลทีม่ าดำรงตำแหนงกรรมการ
บริษทั อยางถีถ่ ว น โดยคำนึงถึงประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ เปนหลัก
4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดยอย และ
เสนอชือ่ ใหคณะกรรมการบริษทั พิจารณาแตงตัง้ ทัง้ นีค้ ณะ
กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดปฏิบัติหนาที่
อยางเปนอิสระตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให
กระบวนการสรรหาบุคคลและกำหนดคาตอบแทนมีความ
โปรงใส สรางความมั่นใจใหแกผูถือหุน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนของบริษัท
ปจจุบนั ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน เปนกรรมการอิสระ
2 ทานและเปนกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 1 ทาน ดังนี้
1. นายอรัญ
เพิ่มพิบูลย ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
2. นายสหัส
ตรีทิพยบุตร กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทนขึ้นเพื่อสนันสนุนการปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการบริษทั ในการสรรหาบุคคล และคณะบุคคลกลุม หนึง่ เพือ่
เขาดำรงตำแหนง กรรมการ คณะกรรมการชุดอืน่ ๆ และเลขานุการ
บริษทั รวมทัง้ พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ และประธาน
กรรมการ เพื่อเปนการสรางความมั่นใจใหแกผูถือหุนวาบุคคลที่
ตำแหนงลวนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตามกฎหมาย
มีความรู ความสามารถ และมีศักยภาพในการทำงาน เพื่อสราง
ประโยชนสูงสุดใหแกบริษัทฯ และผูถือหุน
ในป 2560 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
ไดจดั ใหมกี ารประชุมทัง้ สิน้ 3 ครัง้ ซึง่ เปนไปตามระเบียบการประชุม
ที่กำหนดไว และไดรายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่มีดังนี้
1.พิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการแทนกรรมการที่ออก
ตามวาระ และกรรมการทีล่ าออกกอนครบวาระ โดยคำนึงถึง
ความรูค วามสามารถ ประสบการณ มีประวัตกิ ารทำงานทีด่ ี
รวมทัง้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทด่ี ตี อ องคกร
อันเปนประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ และเสนอ
ใหผูถือหุนพิจารณา
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. ติดตามการพัฒนากระบวนการบงชี้และประเมินความ
เสี่ยง การวางระบบการควบคุมเพื่อจัดการความเสี่ยง
3. ติดตามและทบทวนการประเมินความเสี่ยงของบริษัทฯ
อยางสม่ำเสมอ วามีความเสีย่ งใดเพิม่ ขึน้ หรือเปลีย่ นแปลงไป
จากเดิม เพื่อใหมีการแกไขปญหาไดทันตอเหตุการณ
4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารความเสีย่ งภายในบริษทั ฯ อยางตอเนือ่ ง เพือ่ ใหบริษทั ฯ
สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญใหอยูในระดับที่
ยอมรับได
โดยในป 2560 บริษัทฯ อยูระหวางการขอรับรองโครงการ
แนวรวมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทยในการตอตานทุจริต คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความ
สำคัญของความเสี่ยงดานการทุจริตและคอรรัปชั่น จึงไดกำกับ
ดูแลใหมแี ผนการปองกันความเสีย่ งดานทุจริตและการสรางความ
ตระหนักรูใ หพนักงาน รวมทัง้ มีชอ งทางในการแจงเบาะแส เพือ่ ให
บริษทั ฯ มีระบบบริหารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
อันจะชวยสงเสริมใหบริษัทฯ กาวหนาและยั่งยืน

เรียน ทานผูถ อื หุน บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไดรบั การแตงตัง้ จาก คณะกรรมการ
บริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 ประกอบดวยกรรมการ
จำนวน 3 ทาน ซึง่ เปนกรรมการอิสระ1 ทาน กรรมการ 1 ทาน และ
เปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน โดยมี นางสาวนฤมล
วังศธรธนคุณ ดำรงตำแหนงประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่ ง ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล และนางมรกต กุลธรรมโยธิน ดำรง
ตำแหนงกรรมการบริหารความเสีย่ ง ซึง่ กรรมการทุกทานเปนผูท รง
คุณวุฒิ มีความรูค วามสามารถ และประสบการณทเ่ี ปนประโยชน
ตอการกำกับดูแลการบริหารความเสีย่ งของบริษทั ฯ คณะกรรมการ
บริหารความเสีย่ งจะใหการสนับสนุน และกํากับดูแลกระบวนการ
บริหารความเสีย่ งโดยรวมใหอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสม สอดคลองกับ
กลยุทธ และเปาหมายของบริษทั ฯ เพือ่ ใหสามารถเชือ่ มัน่ ไดวา การ
ดำเนินงานของบริษทั ฯ บรรลุวตั ถุประสงคและเปาหมาย ปองกัน
ความสูญเสียทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เนือ่ งจากในเดือนสิงหาคม ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล กรรมการ
บริหารความเสี่ยง ไดลาออกจากการเปนกรรมการในบริษัท
อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลเมื่อวันที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนเหตุใหพนจากตำแหนงกรรมการ
บริหารความเสี่ยงดวย ทั้งนี้อยูระหวางการสรรหาผูที่มีความ
เหมาะสมมาดำรงตำแหนงกรรมการบริหารความเสี่ยงแทน
อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งไดปฏิบตั หิ นาที่
ตามที่ไดรับมอบหมายซึ่งระบุในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง โดยในป 2560 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง โดย
พิจารณา เรื่องที่เปนสาระสำคัญ สรุปไดดังตอไปนี้
1. อนุมัติแผนจัดการความเสี่ยงทุกมิติ ที่อาจมีผลกระทบตอ
การดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เพือ่ ใหบริษทั ดำเนินการไดบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของบริษัทฯ ที่กำหนดไว

(นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ)
ประธานคณะกรรมการบร�หารความเสี่ยง
บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบต
ั ง
ิ าน
ของกรรมการผูจ
 ด
ั การ
เนือ่ งจาก ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ
ในบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลเมือ่
วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เปนเหตุใหพนจากตำแหนงกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการดวย
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงไดมีมติแตงตั้ง นายสหัส
ตรีทิพยบุตร ดำรงตำแหนงกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 21 ธันวาคม 2560
เปนตนไป

กอนวันที่ 12 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การของบริษทั มีกรรมการจำนวน
3 ทาน ดังนี้
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจัดการ
2. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์ กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจัดการ
3. ดร.กำธร ไวทยกุล กรรมการประเมินผลการปฏิบตั ิ
งานของกรรมการผูจัดการ
คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการขึ้นเพื่อทำหนาที่กำหนดหลัก
เกณฑและวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการทุกๆ 6 เดือน
ในป 2560 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจ ดั การ ไดจดั ใหมกี ารประชุมทัง้ สิน้ 2 ครัง้ และได
รายงานผลการประชุมตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให
เปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่มีดังนี้
1. พิจารณาผลการปฏิบตั งิ านของกรรมการผูจ ดั การประจำป
2559 โดยพิจารณาจากตัวชีว้ ดั ตางๆ ทีส่ อดคลองกับแผน
ธุรกิจ เปาหมายและกลยุทธของบริษัท
2. พิจารณากำหนดเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผูจัดการประจำป 2560
3. พิจารณาคาตอบแทนและเงินรางวัลประจำปของกรรมการ
ผูจ ดั การ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหนาที่ ความ
รับผิดชอบทีไ่ ดรบั มอบหมาย เชือ่ มโยงกับผลการดำเนินงาน
ของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
INET รายงานประจำป 2560

(นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์)
กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการ
บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ใหความสำคัญอยางยิง่ กับการสงเสริมใหบริษทั ฯ ดำเนินงานตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจ คณะกรรม
การบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
ซึง่ ประกอบดวยกรรมการจำนวน 3 ทาน ซึง่ เปนกรรมการ 1 ทาน
กรรมการอิสระ 1 ทานและเปนกรรมการที่เปนผูบริหาร 1 ทาน
โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ดำรงตำแหนงประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ และนางมรกต
กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหนงกรรมการกำกับดูแลกิจการ ทำหนาที่
เสนอแนวปฏิบัติดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีตอคณะกรรมการ
ชวยในการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ระเบียบนโยบาย
ตางๆ ที่มีผลบังคับใชกับบริษัท รวมทั้งชวยสรางคุณคาใหกิจการ
อยางยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบตอผูถือหุน และผูมีสวน
ไดเสียของบริษัท
เนือ่ งจากในเดือนสิงหาคม ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ประธาน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ ไดลาออกจากการเปนกรรมการใน
บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีผลเมือ่ วันที่
12 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เปนเหตุใหพนจากตำแหนงกรรมการ
กำกับดูแลกิจการดวย ทั้งนี้อยูระหวางการสรรหาผูที่มีความ
เหมาะสมมาดำรงตำแหนงกรรมการกำกับดูแลกิจการแทน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการประกอบดวยกรรมการจำนวน 2 ทาน ไดแก
1. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางมรกต
กุลธรรมโยธิน กรรมการ กรรมการบริหาร
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
กรรมการผูจัดการ
รักษาการเลขานุการบริษัท
ในป 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ไดปฏิบัติหนาที่
ภายใตกฎบัตรและขอบเขตอำนาจหนาทีต่ ามทีไ่ ดรบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท โดยไดจัดใหมีการประชุม รวม 4 ครั้ง
เพื่อติดตามการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี
การตอตานการทุจริตและคอรรปั ชัน่ การทบทวนนโยบายตางๆ ให
เหมาะสมและเปนปจจุบัน และรายงานผลตอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ สงเสริมใหมกี ารปฏิบตั ติ าม
หลักการกำกับดูแลกิจการทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง รวมทัง้ ไดนำขอมูลจาก
การประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR)
มาพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ทำใหในป 2560
บริษทั ฯ ไดรบั คะแนนเฉลีย่ โดยรวมที่ 86 % ซึง่ ดีขน้ึ กวาผลประเมิน
ประจำป 2559 ในหมวดของการปฏิบตั ติ อ ผูถ อื หุน อยางเทาเทียมกัน
การคำนึงถึงบทบาทของผูม สี ว นไดเสีย การเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ บริษัทฯ
เชื่อมั่นวาการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเปนสวนสำคัญที่จะทำให
การดำเนินงานของบริษัทฯ บรรลุวัตถุประสงคและกอใหเกิด
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ตลอดจนสราง
ความเติบโตอยางยั่งยืนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์)
กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ
บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เปนผูใ หบริการ
โครงสรางพืน้ ฐานดานไอซีทแี บบครบวงจร (ICT Infrastructure
as a Service Provider) โดยบริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต
บริการเชือ่ มตอเครือขายอินเทอรเน็ตสำหรับธุรกิจ (Full Internet
Access for Business) การใหบริการศูนยปฏิบัติการขอมูล
(Internet Data Center) พรอมอุปกรณอำนวยความสะดวกตางๆ
และบริการ Cloud Solutions ซึ่งปจจุบันภาครัฐมีความสนใจ
ในการพัฒนาประเทศไปสูก ารทำ บิก๊ ดาตา และ คลาวด คอมพิวติง้
ระดับประเทศ รวมถึงองคกรตางๆ ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นการดำเนิน
ธุรกิจมาเปนรูปแบบดิจิตัล 4.0 มากขึ้นเพื่อตอยอดธุรกิจบนการ
แขงขันที่รวดเร็วและรอบดาน สงผลใหบริการและแอพลิเคชั่น
ตางๆของบริษัทมีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
บริษทั เปนผูใ หบริการระบบ Cloud Solutions มาอยางตอเนือ่ ง
ซึ่งปจจุบันบริษัทไดพัฒนารูปแบบบริการ Cloud Solutions ให
มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ
ทุกรูปแบบ รวมทัง้ บริษทั ไดรบั ใบประกาศรับรองมาตรฐานสากล
ดานตางๆ เชน ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012 ดาน
การบริหารจัดการความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจครอบคลุม
บริการดานคลาวดทง้ั 2 ศูนย ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC
27001:2013 ดานคลาวดทม่ี คี วามมัน่ คงปลอดภัยตามมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 2 ศูนย และไดรับ
การรับรองมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ดานการบริหารจัดการ
สารสนเทศและการใหบริการดาน Cloud Solutions ซึง่ เปนเครือ่ ง
รับประกันคุณภาพและมาตรฐานการใหบริการวาลูกคาจะไดรับ
บริการทีด่ ี มีความปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ ยังไดรบั การรับรอง
มาตรฐาน Cloud Security Alliance- Security, Trust &
Assurance Registry (CSA-STAR) รายแรกในไทย ซึง่ เปนมาตรฐาน
ความปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับระบบ Cloud โดยเฉพาะ
และนอกจากมาตรฐานทีไ่ ดกลาวมาแลว บริษทั ยังมุง มัน่ ทีจ่ ะขยาย

มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงกับกลุมธุจกิจที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น
จนไดรับการรับรอง ISO 27799:2016 ดานการบริหารจัดการ
ความมัน่ คงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ดาน Health
Informatics และ PCIDSS นอกจากนี้บริษัทยังไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 22301:2012 การบริหารจัดการความตอเนื่อง
ทางธุรกิจ ขอบเขตการใหบริการ Cloud ถือเปนเครือ่ งหมายยืนยัน
ความพรอมในการใหบริการของบริษัท โดยมีองคกรขนาดใหญ
ใหความไววางใจใชบริการหลายแหง และมีแนวโนมการใชบริการ
เพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทไดเปดโอกาสใหองคกรที่ตองการใชบริการ
รวมทดสอบการใชงานดวย

ภาพรวมผลการดำเนินงาน

ในป 2560 บริษทั และบริษทั ยอยมีรายไดเติบโตเพิม่ ขึน้ รอยละ
15.27 เมื่อเทียบจากปกอน โดยมีรายไดจากการใหบริการและ
การขายเทากับ 988.45 ลานบาท ปจจัยหลักเกิดจากรายไดจาก
การใหบริการเชือ่ มตออินเทอรเน็ต (Internet Access) ทีม่ อี ตั รา
การเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 39.39 เมื่อเทียบกับปกอน สวนรายได
จากบริการ Co-Location และบริการ EDC Network Pool
ก็ยงั คงมีอตั ราการเติบโตทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ งโดยเพิม่ ขึน้ รอยละ
26.88 และรอยละ 25.45 ตามลำดับ สำหรับรายไดจากการใหบริการ
Cloud ถึงแมวา ในป 2560 มีลกู คาราชการรายใหญไมตอ สัญญา
แตยงั คงมีอตั ราการเติบโตเพิม่ ขึน้ รอยละ 11.93 ในขณะทีบ่ ริษทั
มีอตั รากำไรขัน้ ตนเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 22.91 ในป 2559 เปนรอยละ
25.20 ในป 2560 เนือ่ งจากบริษทั มีรายไดทเ่ี ติบโตขึน้ อยางตอเนือ่ ง
รวมถึ ง บริ ษ ั ท มี ก ำไรจากการขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ั ท ร ว ม
หลักทรัพยเผื่อขาย และกำไรจากโอนเปลี่ยนสภาพเงินลงทุนใน
บริษัทรวม และบริษัทมีกำไรสุทธิ 375.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอ นทีม่ ผี ลกำไรสุทธิจำนวน 84.37 ลานบาท หรือมีกำไรเพิม่ ขึน้
291.17 ลานบาท โดยมีอตั รากำไรสุทธิรอ ยละ 24.36 ของรายไดรวม

รายได

บริษัท และบริษัทยอยมีรายไดรวมสำหรับป 2560 เทากับ 1,541.49 ลานบาท แบงเปนรายไดจากการใหบริการและการขาย
988.45 ลานบาท โดยรายไดจากการใหบริการและการขายแยก สัดสวนตามประเภทบริการไดตามตาราง ดังนี้
Services
Internet Access
Co-Location
EDC Network Pool
Cloud Solutions
Software Service & Others Service
Total

Y 2559
(Million Baht)

Y 2560
(Million Baht)

% YoY
growth

152.65
146.03
27.82
429.59
101.42
857.51

212.78
185.28
34.90
480.84
74.65
988.45

39.39%
26.88%
25.45%
11.93%
-26.40%
15.27%

และรายไดอื่น 553.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก ป 2559 จำนวน 409.19 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 284.45 สาเหตุหลักเกิดจากบริษัท
มีกำไรจากการขายหุนของบริษัท เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)
INET รายงานประจำป 2560
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ตนทุนในการใหบร�การและตนทุนขาย

• ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณเพิม่ ขึน้ 1,257.14 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 78.01 เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในที่ดิน อาคาร
และอุปกรณเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต
• เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น 367.04 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 170.11 เนือ่ งจากบริษทั มีการบริหารสินทรัพย
ใหมปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ใหมโี อกาสไดรบั ผลตอบแทนทีเ่ พิม่ ขึน้
• สินทรัพยไมมตี วั ตน เพิม่ ขึน้ 123.09 ลานบาท คิดเปนรอยละ
154.40 เนือ่ งจากบริษทั มีการลงทุนในการสรางแอพลิเคชัน่
ตางๆเพิ่มขึ้นเพื่อใหบริการลูกคา

ป 2560 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการใหบริการและ
ตนทุนขาย สำหรับ ป 2560 จำนวน 739.33 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ปกอน จำนวน 78.31 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.85
สาเหตุหลักเกิดจากตนทุนในการใหบริการเพิ่มขึ้น แปรผันตาม
รายไดทเ่ี พิม่ สูงขึน้ รวมถึงมีตน ทุนคาเสือ่ มราคาเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก
บริษทั มีการลงทุนโครงการใหมเพือ่ ขยายบริการของธุรกิจจึงทำให
มีการรับรูคาเสื่อมราคาจากโครงการที่แลวเสร็จ

คาใชจายในการขายและบร�หาร

หนี้สิน

ป 2560 บริษทั และบริษทั ยอยมีคา ใชจา ยในการขายและบริหาร
จำนวน 331.49 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากปกอ น จำนวน 101.9 ลาน
บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 44.38 เนื่องจากบริษัทมีการตั้งสำรอง
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานและยังคงมีการลงทุนดานบุคลากร
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ยอยมีหนีส้ นิ รวม
จำนวน 2,309.92 ลานบาท แบงเปนหนีส้ นิ หมุนเวียน 988.98 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 42.81 และหนีส้ นิ ไมหมุนเวียนจำนวน 1,320.94
ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.19 ของหนี้สินรวม
บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากป
2559 จากการลงทุนสรางศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต 3 โดยการ
ทำสัญญากูยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหนี้สินตาม
สัญญาเชาทางการเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอยาง
ตอเนือ่ ง โดยเปนการลงทุนในอุปกรณทม่ี ปี ระสิทธิภาพเพือ่ ขยาย
การบริการใหกับลูกคาและเพิ่มเสถียรภาพในการใหบริการใน
มาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 3 - 5 ป

ตนทุนทางการเง�น

ป 2560 บริษัทมีตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นรอยละ 8.21 เมื่อ
เทียบกับปกอน อันเนื่องมาจาการลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจอยาง
ตอเนื่อง โดยการลงทุนสรางอาคาร Data Center และจัดหา
อุปกรณที่มีประสิทธิภาพ และไดมาตรฐานความปลอดภัยระดับ
สากลใหแกผูใชบริการ ทำใหมีเงินกูระยะยาวและสัญญาเชา
ทางการเงินเพิ่มขึ้น

สวนของผูถือหุน

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับป

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั มีสว นของผูถ อื หุน
จำนวน 1,896.32 ลานบาท ประกอบดวยทุนที่ออกจำหนาย
และชำระเต็มมูลคาแลวจำนวน 500 ลานบาท สวนเกินมูลคา
หุน สามัญจำนวน 770 ลานบาท สำรองตามกฎหมายจำนวน 26.67
ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากป 2559 เนื่องจากบริษัทมีกำไรจากการ
ดำเนินงาน โดยงบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมี
กำไรสะสมคงเหลือจำนวน 394.22 ลานบาท และสำหรับงบ
การเงินเฉพาะกิจการ บริษทั มีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 345.37
ลานบาท และสำหรับมูลคาตามบัญชีงบการเงินรวมหุนละ 3.79
บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.87 บาท (มูลคาทีต่ ราไว 1 บาท
ตอหุน)

สำหรับงบการเงินรวม กำไรสุทธิสำหรับป 2560 เทากับ
375.54 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 291.18 ลานบาท จาก
ป 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 84.37 ลานบาท
สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิสำหรับป 2560
เทากับ 313.12 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปนจำนวน 230.06 ลานบาท
จากป 2559 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 83.06 ลานบาท เนื่องจาก
ในป 2560 บริษทั มีกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
และเงินลงทุนในบริษทั รวม เปนจำนวนเงิน 442.63 ลานบาท ทำให
บริษัทมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น 259.69 ลานบาท จากป 2559 โดยมี
กำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนจำนวน 345.67 ลานบาท

งบแสดงฐานะการเง�น
สินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ยอยมีสนิ ทรัพย
รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,206.24 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,617.51
ลานบาทหรือเพิ่มขึ้นรอยละ 62.85 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2559
โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญมีดังนี้
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งบกระแสเง�นสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ยอยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 44.37 ลานบาท โดยมีกระแสเงินสดรับตนป 213.93 ลานบาท
โดยมีกระแสเงินสดลดลงระหวางป 169.57 ลานบาท กระแสเงินสดรับระหวางปมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 65.64 ลานบาท
ลดลงจากป 2559 คิดเปนรอยละ 43.77 เนือ่ งจากบริษทั มีดอกเบีย้ จายเพิม่ ขึน้ จากเงินกูย มื ระยะยาวในการลงทุนสรางศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูล
ไอเน็ต 3 ในขณะทีบ่ ริษทั มีกระแสเงินสดไดมาจากกิจกรรมลงทุน 129.03 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จากป 2559 เปนจำนวนเงิน 760.67 ลานบาท
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย และบริษัทมีเงินสดใชไปจากกิจกรรมจัดหาเงินเปนจำนวน 364.23 ลานบาท เปนการจายคืน
เงินกูยืมระยะสั้นและหนี้สินสัญญาเชาทางการเงิน

อัตราสวนทางการเง�นที่สำคัญ
อัตราสวนทางการเง�น

2560

2559

2558

อัตราสวนสภาพคลอง (Liquidity Ratios)
อัตราสวนสภาพคลอง (เทา)
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว (เทา)

1.00
0.88

0.77
0.70

0.27
0.23

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย (Activity Ratios)
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยถาวร (เทา)
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา)

4.74
77
0.69
0.45

5.95
61
0.85
0.53

6.62
55
0.89
0.56

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพย (เทา)
อัตราการจายเงินปนผล (%) 1

1.22
0.55
16.79

0.91
0.48
33.60

1.36
0.58
9.59

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Proﬁtability Ratio)
อัตรากำไรขั้นตน (%)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)
อัตรากำไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)

25.20
24.36
47.62
11.05
23.16

22.91
8.43
12.92
4.47
9.10

26.17
8.75
6.27
3.49
8.11

3.79
0.75
0.1259

3.76
0.23
0.0789

2.01
0.16
0.015

ขอมูลตอหุน
มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนสามัญ (บาท) 1
เงินปนผลตอหุน (บาท)

หมายเหตุ : 1. คำนวณจากจำนวนหุน สามัญถัวเฉลีย่ ถวงน้ำหนักทีอ่ อกจำหนายและไดรบั ชำระแลวระหวางงวด

จากตารางอัตราสวนทางการเงินพบวา ในป 2560 อัตราสวน สภาพคลองของบริษทั ดีขน้ึ กวาปกอ น และมีอตั ราสวนผลตอบแทนตอสวน
ของผูถ อื หุน เพิม่ ขึน้ เมือ่ เทียบกับปกอ น เนือ่ งจากบริษทั สามารถทำกำไรจากการดำเนินงานอยางตอเนือ่ งถึงแมบริษทั จะมีการลงทุนในการ
สรางศูนยปฏิบตั กิ ารขอมูลไอเน็ต 3 และลงทุนในอุปกรณทม่ี ปี ระสิทธิภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ขยายการบริการใหกบั ลูกคา และเพิม่ เสถียรภาพในการ
ใหบริการในมาตรฐานระดับสากล อยางตอเนือ่ งจากการลงทุนดังกลาวทำใหบริษทั ไดรบั ความเชือ่ มัน่ จากลูกคาในการใหบริการจนมีรายได
รวมที่เพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 53.94 เมื่อเทียบกับปกอน
สำหรับอัตราสวนความสามารถในการทำกำไรในภาพรวม เพิม่ ขึน้ โดยมีอตั รากำไรขัน้ ตนเพิม่ ขึน้ จากรอยละ 22.91 ในป 2559 เปนรอยละ
25.20 ในป 2560 และอัตรากำไรสุทธิเพิม่ ขึน้ จาก รอยละ 12.92 ในป 2559 เปนรอยละ 47.62 ในป 2560 ทำใหบริษทั สามารถดำเนินการ
จายเงินปนผลจากผลการดำเนินงานของ ป 2560 โดยมีอตั ราการจายปนผลอยูท ร่ี อ ยละ 16.79 และพิจารณาจายที่ 0.1259 บาทตอหุน
เปนจำนวนเงินทัง้ สิน้ 62.94 ลานบาท
จากภาพรวมของผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น สงผลใหบริษัทมีการจายเงินปนผลที่สูงขึ้นและมีอัตราสวนผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มขึ้น
จาก 9.10 เทา เปน 23.16 เทา ในป 2560
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รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัทตอรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บร�ษัท”) เปนผูรับผิดชอบตองบการเงิน และขอมูลางการเงิน

ของบริษัทและบริษัทยอยที่ปรากฎในรายงานประจำปงบการเงินดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปได แสดงขอมูล
อยางถูกตองครบถวนในสาระสำคัญเกีย่ วกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และใชดลุ ยพินจิ อยางระมัดระวัง รวมทัง้ ควบคุมดูแลให
มีการปฏิบตั ติ ามระบบการเปดเผยขอมูลทีส่ ำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพือ่ เปนประโยชนตอ ผูถ อื หุน และนักลงทุน
ทั่วไปอยางโปรงใส
ทั้งนี้ฃคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน
แสดงฐานะตามขอเท็จจริง และเปดเผยอยางเพียงพอเปนไปตามมาตราฐานการบัญชีทเ่ี หมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และจัดใหมกี ารควบคุม
ภายในทีเ่ หมาะสม และมีประสิทธิผลโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งแสดงไวใน รายงานประจำปแลว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีสามารถสรางความเชื่อมั่น อยางมีเหตุผลตอ ความนาเชื่อถือ
ไดของงบการเงินบริษัท และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัท ไดตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และแสดงความเห็นวางบการเงินแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดถูกตองในสาระสำคัญแลว

(ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ)

(นางมรกต กุลธรรมโยธิน)

ประธานกรรมการบร�หาร
บร�ษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

กรรมการผูจัดการ
บร�ษัทอินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
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รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผูถือหุนและคณะกรรมการบร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และ
บริษทั ยอย และของเฉพาะบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด
(มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบกำไร
ขาดทุน และกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สำคัญ
ขาพเจาเห็นวางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ขางตนนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย
และของเฉพาะบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดำเนินงานรวม
และผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและกระแสเงินสดรวมและ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปสน้ิ สุดวันเดียวกันโดยถูกตอง
ตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 6 บริษัทมีรายการกับ
กิจการที่เกี่ยวของกันในงบการเงินเฉพาะกิจการผลของ
รายการดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินเฉพาะกิจการตาม
มูลฐานทีต่ กลงรวมกันโดยบริษทั และกิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เร�่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุด
ตามดุลยพินจิ เยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปปจจุบัน
ขาพเจาไดนำเรือ่ งเหลานีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ทัง้ นีข้ า พเจาไมไดแสดงความเห็นแยก
ตางหากสำหรับเรื่องเหลานี้
การลงทุนในสินทรัพยโครงการ
ความเสี่ยง
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 ในระหวางปบริษทั ฯ
ไดลงทุนในอาคารระหวางกอสรางและสินทรัพยระหวางติดตัง้ รวม
จำนวน 1,112.67 ลานบาท และโอนเปนสินทรัพยแตละรายการ
รวมจำนวน 1,333.07 ลานบาท ตนทุนของสินทรัพยประกอบดวย
ตนทุนการกอสรางอาคารและระบบ IT infrastructure อุปกรณ
และคาใชจายทางตรงอื่น ตนทุนการรื้อถอนและตนทุนการกูยืม
ผูบ ริหารมีหนาทีใ่ นการกำหนดนโยบายใหบริษทั ฯ แยกสวนประกอบ
ของสินทรัพยตางๆ และประมาณการอายุการใหประโยชนของ
แตละสวนประกอบของทรัพยสินเพื่อคำนวณคาเสื่อมราคา
การบันทึกบัญชีรายจายฝายทุนเปนตนทุนของโครงการขึน้ อยูก บั
ลักษณะของรายจายความเกีย่ วของกับโครงการและความเหมาะสม
ของจำนวนเงินที่บันทึกบัญชีเปนรายจายฝายทุนที่เกี่ยวของ
และการกำหนดอายุการใหประโยชนของทรัพยสินเพื่อคำนวณ
คาเสื่อมราคาตองใชดุลพินิจ

เกณฑ ในการแสดงความเห็น
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบ
ของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา
ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุม บริษทั ตามขอกำหนดจรรยาบรรณ
ของผูป ระกอบวิชาชีพบัญชีทก่ี ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในสวนที่
เกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตาม
ความรับผิดชอบดานจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเปนไปตามขอกำหนด
เหลานี้ ขาพเจาเชือ่ วาหลักฐานการสอบบัญชีทข่ี า พเจาไดรบั เพียงพอ
และเหมาะสมเพือ่ ใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผูสอบบัญชี
• ขาพเจาไดทำความเขาใจการควบคุมภายในเกี่ยวกับการ
จายเงินคากอสราง ขั้นตอนการตรวจรับงาน และการ
อนุมัติรายการที่เกี่ยวของ
• สุมเลือกรายการที่มีนัยสำคัญเพื่อ
ก) ตรวจสอบจำนวนเงิ น กั บ สั ญ ญาและ/หรื อ เอกสาร
ประกอบการจายเงิน
ข) ตรวจสอบความเหมาะสมของการรวมตนทุนทางตรงอืน่
ทีเ่ กิดขึน้ จริง ตรวจสอบอัตราการตัง้ ขึน้ เปนตนทุนของ
สินทรัพยสำหรับตนทุนการกูย มื รวมถึงระยะเวลาในการ
คำนวณรวมเปนตนทุนของสินทรัพย (ถามี)

ขอมูลและเหตุการณที่เนน
โดยมิไดเปนการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขขาพเจาขอให
สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดังตอไปนี้
ก) หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3 เกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ประมาณการอายุการใหประโยชนของสวนปรับปรุงอาคาร
เชาและอุปกรณเครือขาย เพือ่ ใหสอดคลองกับประโยชนท่ี
บริษทั คาดวาจะไดรบั ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป บริษทั ใชวธิ เี ปลีย่ น
ทันทีในการ เปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาว
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ค) เปรียบเทียบรายการที่สำคัญกับงบประมาณโครงการ
ง) พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการรื้อถอน
และอัตราคิดลดที่บริษัทใช
จ) ตรวจสอบการแยกสวนประกอบที่สำคัญในทะเบียน
สินทรัพยถาวร
ฉ) ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของประมาณการอายุการ
ใหประโยชนของสินทรัพยแตละประเภทโดยเปรียบเทียบ
กับกลุม อุตสาหกรรมเดียวกัน หรือสินทรัพยทม่ี ลี กั ษณะ
คลายกัน

ความรับผิดชอบของผูส อบบัญชีตอ การตรวจสอบงบการเง�น
การตรวจสอบของขาพเจามีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหไดความเชือ่ มัน่
อยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระ
สำคัญหรือไม ไมวา จะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอ
รายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาดวยความ
เชือ่ มัน่ อยางสมเหตุสมผลคือ ความเชือ่ มัน่ ในระดับสูงแตไมไดเปน
การรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสำคัญทีม่ อี ยูไ ดเสมอไป ขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามีสาระสำคัญเมือ่ คาดการณ
อยางสมเหตุสมผลไดวา รายการทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงแตละรายการ
หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของ
ผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี
ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของขาพเจารวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ
ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบ
เพือ่ ตอบสนองตอความเสีย่ งเหลานัน้ และไดหลักฐานการ
สอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑในการ
แสดงความเห็นของขาพเจา ความเสีย่ งทีไ่ มพบขอมูลทีข่ ดั ตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญซึง่ เปนผลมาจากการทุจริตจะ
สูงกวาความเสีย่ งทีเ่ กิดจากขอผิดพลาด เนือ่ งจากการทุจริต
อาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสาร
หลักฐาน การตัง้ ใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่
ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทำความเขาใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่ กีย่ วของกับการ
ตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ แตไมใชเพือ่ วัตถุประสงคในการแสดงความเห็น
ตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุม บริษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ่ี บู ริหารใช
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทำขึ้นโดยผูบริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชี
สำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งของผูบ ริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีทไ่ี ดรบั สรุปวามีความไมแนนอนทีม่ สี าระสำคัญ
ทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณหรือสถานการณทอ่ี าจเปนเหตุใหเกิด
ขอสงสัยอยางมีนยั สำคัญตอความสามารถของกลุม บริษทั
ในการดำเนินงานตอเนือ่ งหรือไม ถาขาพเจาไดขอ สรุปวามี
ความไมแนนอนที่มีสาระสำคัญ ขาพเจาตองกลาวไวใน
รายงานของผูส อบบัญชีของขาพเจาโดยใหขอ สังเกตถึงการ
เปดเผยขอมูลในงบการเงินทีเ่ กีย่ วของ หรือถาการเปดเผย
ดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลีย่ นแปลงไป

ขอมูลอื่น
ผูบ ริหาร เปนผูร บั ผิดชอบตอขอมูลอืน่ ขอมูลอืน่ ประกอบดวย
ขอมูลซึ่งรวมอยูในรายงานประจำป แตไมรวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส อบบัญชีทอ่ี ยูใ น
รายงานประจำปนั้น ซึ่งคาดวารายงานประจำป จะถูกจัดเตรียม
ใหขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีนี้
ความเห็ น ของขาพเจาตองบการเงิน รวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิจการไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดให
ความเชื่อมั่นตอขอมูลอื่น
ความรับผิดชอบของขาพเจาทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการตรวจสอบงบ
การเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นมีความขัดแยงที่มี
สาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับ
ความรูท ไ่ี ดรบั จากการตรวจสอบของขาพเจา หรือปรากฏวาขอมูลอืน่
มีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญหรือไม
เมื่อขาพเจาไดอานรายงานประจำป หากขาพเจาสรุปไดวา
มีการแสดงขอมูลทีข่ ดั ตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญ ขาพเจาตอง
สือ่ สารเรือ่ งดังกลาวกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลเพือ่ ใหผมู หี นาที่
กำกับดูแลดำเนินการแกไขขอมูลที่แสดงขัดตอขอเท็จจริง
ความรับผิดชอบของผูบร�หาร
และผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลตองบการเง�น
ผูบ ริหารมีหนาทีร่ บั ผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงิน
เหลานีโ้ ดยถูกตองตามทีค่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู ริหารพิจารณาวา
จำเปนเพือ่ ใหสามารถจัดทำงบการเงินทีป่ ราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสำคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริต
หรือขอผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของกลุมบริษัทในการดำเนินงานตอเนื่อง เปดเผย
เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการดำเนินงานตอเนือ่ ง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเกณฑการบัญชีสำหรับการดำเนินงานตอเนือ่ งเวนแตผบู ริหาร
มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกกลุม บริษทั หรือหยุดดำเนินงานหรือไมสามารถ
ดำเนินงานตอเนื่องตอไปได ผูมีหนาที่ในการกำกับดูแลมีหนาที่
ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงิน
ของกลุมบริษัท
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ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่
ไดรบั จนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา
อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปน
เหตุใหกลุมบริษัทตองหยุดการดำเนินงานตอเนื่อง
• ประเมินการนำเสนอ โครงสรางและเนือ้ หาของงบการเงิน
โดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลวางบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณในรูปแบบ
ที่ทำใหมีการนำเสนอขอมูลโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
• ไดรับหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอ
เกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุมหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุมบริษัทเพื่อแสดงความเห็น
ตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบตอการกำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแล และการปฏิบตั งิ านตรวจสอบกลุม บริษทั
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็น
ของขาพเจา
ขาพเจาไดสื่อสารกับผูม ีหนาที่ในการกำกับดูแลในเรื่องตางๆ
ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตาม
ที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ
รวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
ขาพเจาไดใหคำรับรองแกผมู หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลวาขาพเจา
ไดปฏิบตั ติ ามขอกำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กีย่ วของกับความเปนอิสระ
และไดสอ่ื สารกับผูม หี นาทีใ่ นการกำกับดูแลเกีย่ วกับความสัมพันธ
ทัง้ หมดตลอดจนเรือ่ งอืน่ ซึง่ ขาพเจาเชือ่ วามีเหตุผลทีบ่ คุ คลภายนอก
อาจพิจารณาวากระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและ
มาตรการทีข่ า พเจาใชเพือ่ ปองกันไมใหขา พเจาขาดความเปนอิสระ
จากเรื่องที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกำกับดูแล ขาพเจาได
พิจารณาเรื่องตางๆ ที่มีนัยสำคัญมากที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปปจ จุบนั และกำหนด
เปนเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้
ในรายงานของผูสอบบัญชีเวนแตกฎหมายหรือขอบังคับไมให
เปดเผยตอสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว หรือในสถานการณที่
ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาว
ในรายงานของขาพเจาเพราะการกระทำดังกลาวสามารถคาดการณ
ไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผล
ประโยชนตอสวนไดเสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกลาว

(นายยุทธพงษ เชื้อเมืองพาน)
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9445
บร�ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ 2561

INET รายงานประจำป 2560

069

งบการเงิน
บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเว�ยน
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกิจการที่ไมเกี่ยวของกัน - สุทธิ
สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยน
สินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
ภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน - สุทธิ
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน - สุทธิ
เงินลงทุนในการรวมคา
เงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินลงทุนในบริษัทยอย
คาบริการบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย - สุทธิ
เงินมัดจำซื้อที่ดิน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย ไมหมุนเว�ยน
รวมสินทรัพย

หนวย : บาท
หมายเหตุ

งบการเง�นรวม
2560

2559

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560

2559

7
8
6, 9

44,367,948
582,812,661
239,479,480

213,934,385
215,771,666
177,926,966

30,785,418
547,930,540
321,648,482

132,737,000
215,771,666
208,939,052

6, 10
11
12
6, 13

21,980
121,612,850
988,294,919

149,657
60,740,200
668,522,874

3,863,172
115,334,205
1,019,561,817

3,433,617
58,594,343
619,475,678

14, 21

35,388,966
31,740,042
2,829,444
697,555
36,478,918
14,500,800
2,868,695,208
202,817,419
24,792,652
3,217,941,004
4,206,235,923

66,708,087
71,055,011
2,460,723
52,550,465
17,369,888
1,611,551,664
79,724,012
18,779,378
1,920,199,228
2,588,722,102

35,388,966
24,692,194
4,484,560
2,499,995
94,999,960
36,478,918
14,500,800
2,809,661,276
180,846,828
22,906,712
3,226,460,209
4,246,022,026

66,708,087
66,693,396
8,655,688
2,499,995
30,602,000
94,999,960
17,369,888
1,598,942,685
70,975,702
18,644,965
1,976,092,366
2,595,568,044

6, 10
15
16
17
18
34.4
19
6, 20
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บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
งบแสดงฐานะการเง�น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
หนี้สินหมุนเว�ยน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
โบนัสพนักงานคางจาย
รายไดคาบริการรับลวงหนา
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดนิติบุคคลคางจาย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเว�ยน
หนี้สินไมหมุนเว�ยน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเว�ยน
รวมหนี้สิน
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
- หุนสามัญ 500,041,575 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
- หุนสามัญ 512,541,598 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
ทุนที่ออกและชำระแลว
- หุนสามัญ 500,041,575 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ของบริษัทรวม
กำไรสะสม
- จัดสรรแลว - ทุนสำรองตามกฎหมาย
- ยังไมไดจัดสรร
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
รวมสวนของผูถือหุนบร�ษัทใหญ
สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
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หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

หมายเหตุ

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

21
6, 22

297,821,707
328,805,098
104,406,702
23,617,690

445,755,115
220,351,798
23,117,943
8,303,480

297,821,707
340,325,310
100,629,149
22,999,224

445,755,115
219,245,745
21,500,000
8,020,297

23

186,942,870
2,358,665
45,021,954
988,974,686

136,468,393
31,756,486
865,753,215

186,942,870
2,358,665
42,109,328
993,186,253

136,468,393
30,620,481
861,610,031

23
24
25
26

512,696,828
692,248,996
13,075,114
102,714,501
206,997
1,320,942,436
2,309,917,122

352,488,052
10,704,029
6,996,860
206,997
370,395,938
1,236,149,153

512,696,828
692,248,996
12,138,205
102,660,538
206,997
1,319,951,564
2,313,137,817

352,488,052
10,109,605
6,996,860
206,997
369,801,514
1,231,411,545

27
500,041,575
500,041,575
770,205,508
16
28

26,665,342
394,219,133
200,005,850
1,891,137,408
5,181,393
1,896,318,801
4,206,235,923

071

512,541,598
500,041,575
770,205,508
(11,759,096)
10,921,073
72,848,437
10,246,843
1,352,504,340
68,609
1,352,572,949
2,588,722,102

500,041,575
500,041,575
770,205,508
26,665,342
345,368,173
290,603,611
1,932,884,209
1,932,884,209
4,246,022,026

512,541,598
500,041,575
770,205,508
10,921,073
85,679,190
(2,690,847)
1,364,156,499
1,364,156,499
2,595,568,044

บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท
หมายเหตุ

รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการขาย
ตนทุนในการใหบริการ
ตนทุนขาย
กำไรขั้นตน
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
รายไดเงินปนผล
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รายไดอื่น
กำไรกอนคาใชจายดำเนินงาน
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจาย
กำไรกอนสวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวมและการรวมคา
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรกอนตนทุนทางการเง�นและภาษีเง�นได
ตนทุนทางการเงิน
กำไรกอนภาษีเง�นได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :
รายการที่จะไมถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน
ผลกำไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชนของพนักงาน - สุทธิภาษี
รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิภาษี
กลับรายการผลกำไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิภาษี
กำไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายของบริษัทรวม
กลับรายการผลขาดทุนจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขายของบริษทั รวม
กำไร(ขาดทุน)จากการเปลี่ยนสัดสวนการถือหุนในบริษัทรวม
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับป - สุทธิ
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป

6, 31

16
16
16

15
16

26

8

16

การแบงปนกำไร(ขาดทุน)
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
การแบงปนกำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุม
กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน (บาท)
จำนวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
ที่ออกจำหนายและชำระแลว (หุน)
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งบการเง�นรวม
2560

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2559

2560

2559

981,861,286
6,587,587
(733,439,210)
(5,886,641)
249,123,022
161,078,218
71,914,425
303,514,677
16,535,181
802,165,523
(133,876,684)
(197,610,788)
(331,487,472)
470,678,051
(560,978)
4,577,142
474,694,215
(32,137,271)
442,556,944
(67,012,824)
375,544,120

853,651,179
3,859,016
(657,134,029)
(3,883,900)
196,492,266
158,320
121,832,820
21,863,298
340,346,704
(84,965,260)
(144,622,138)
(229,587,398)
110,759,306
(39,272)
19,317,673
130,037,707
(29,697,631)
100,340,076
(15,971,522)
84,368,554

999,005,235
5,878,531
(772,733,244)
(5,200,821)
226,949,701
367,019,212
5,756,968
75,607,417
20,328,513
695,661,811
(126,212,316)
(181,271,275)
(307,483,591)
388,178,220
388,178,220
(32,137,271)
356,040,949
(42,922,897)
313,118,052

843,990,464
1,477,100
(665,987,382)
(1,353,857)
178,126,325
158,320
14,240,000
127,827,050
23,635,141
343,986,836
(78,949,240)
(136,953,449)
(215,902,689)
128,084,147
128,084,147
(29,697,631)
98,386,516
(15,330,461)
83,056,055

1,750,458

109,384

1,767,344

(520,582)

262,634,636
(59,937,939)
3,819
602,630
(13,544,139)
191,509,465
567,053,585

(1,610,101)
(606,449)
16,677,939
14,570,773
98,939,327

438,067,244
(144,772,786)
295,061,802
608,179,854

(1,610,101)
(2,130,683)
80,925,372

374,816,651
727,469
375,544,120

84,382,285
(13,731)
84,368,554

313,118,052
313,118,052

83,056,055
83,056,055

566,326,116
727,469
567,053,585

98,953,058
(13,731)
98,939,327

608,179,854
608,179,854

80,925,372
80,925,372

0.75

0.23

0.63

0.23

500,041,575

359,319,499

500,041,575

359,319,499

INET รายงานประจำป 2560
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109,384
(109,384)
1,750,458
(1,750,458)
-

(4,126,774)
(3,750,253)
84,382,285
109,384
72,848,437
(15,744,269)
(39,452,144)
374,816,651
1,750,458
394,219,133

4,126,774
10,921,073
15,744,269
26,665,342

7,449,025
(11,759,096)
11,759,096
-

770,205,508
770,205,508

500,041,575

-

500,041,575

(3,766,205)
-

6,794,299
-

(19,208,121)
-

272,133,956
498,071,552

250,020,799
250,020,776

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
27
รับชำระคาหุน สามัญเพิม่ ทุน
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ของบริษทั รวมลดลงจากการเปลีย่ นสัดสวน
16
การถือหุน ในบริษทั รวม
28
สำรองตามกฎหมาย
29
เงินปนผลจาย
17
สวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุมเพิม่ ขึน้
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
โอนไปกำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
ของบริษทั รวมลดลงจากการเปลีย่ นสัดสวน
16
การถือหุน ในบริษทั รวม
28, 29
สำรองตามกฎหมาย
29
เงินปนผลจาย
17
สวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุมเพิม่ ขึน้
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
โอนไปกำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จัดสรรแลว
ทุนสำรอง
ตามกฎหมาย

(606,449)
(606,449)
606,449
-

202,696,697
200,005,850

-

(1,610,101)
(2,690,847)

(1,080,746)
-

กำไร(ขาดทุน)
จากการวัดมูลคา
เง�นลงทุนใน
หลักทรัพยเผ�อ่
ขายในบร�ษทั รวม

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมองคประกอบอืน่
ของสวนของผูถ อื หุน

(4,214,546)
14,570,773
(109,384)
10,246,843
191,509,465
(1,750,458)
200,005,850

กำไร(ขาดทุน)
จากการเปลีย่ น
สัดสวนการ
ถือหุน ใน
บร�ษทั รวม
(3,133,800)
16,677,939
13,544,139
(13,544,139)
-

หนวย : บาท
งบการเง�นรวม
องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน
กำไร(ขาดทุน)
กำไร(ขาดทุน)
จากการประมาณการ
จากการวัด
ตามหลักคณิตศาสตร มูลคาเง�นลงทุน
ประกันภัยสำหรับโครงการ ในหลักทรัพย
ยังไมไดจดั สรร ผลประโยชนของพนักงาน
เผ�อ่ ขาย

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ

กำไรสะสม

หมาย
เหตุ

ขาดทุนจาก
การรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุม
เดียวกันของ
บร�ษทั รวม

ทุนเร�อนหุน
ที่ออก
และชำระแลว

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย

501,760,182
748,092,328

รวมสวน
ของผูถ อื หุน

4,385,315
727,469
5,181,393

11,759,096
(39,452,144)
4,385,315
567,053,585
1,896,318,801

7,449,025
(3,750,253)
82,340
82,340
98,939,327
(13,731)
68,609 1,352,572,949

-

สวนไดเสีย
ที่ไมมี
อำนาจควบคุม
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ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
รับชำระคาหุนสามัญเพิ่มทุน
สำรองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
โอนไปกำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
สำรองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป
โอนไปกำไรสะสม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

28, 29
29

27
28
29

หมายเหตุ

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน

สวนเกิน
มูลคาหุนสามัญ
272,133,956
498,071,552
770,205,508
770,205,508

ทุนเร�อนหุน
ทีอ่ อกและชำระแลว
250,020,799
250,020,776
500,041,575
500,041,575

บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

ยังไมไดจัดสรร
11,020,744
(4,126,774)
(3,750,253)
83,056,055
(520,582)
85,679,190
(15,744,269)
(39,452,144)
313,118,052
1,767,344
345,368,173

จัดสรรแลว
ทุนสำรองตามกฎหมาย
6,794,299
4,126,774
10,921,073
15,744,269
26,665,342

กำไรสะสม

(520,582)
520,582
1,767,344
(1,767,344)
-

(1,080,746)
(1,610,101)
(2,690,847)
293,294,458
290,603,611

กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไร(ขาดทุน)จากการ
กำไร(ขาดทุน)
ประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตรประกันภัย จากการวัดมูลคาเง�นลงทุน
สำหรับโครงการ
ในหลักทรัพยเผ�่อขาย
ผลประโยชนของพนักงาน

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน

หนวย : บาท
งบการเง�นเฉพาะกิจการ

รวมสวน
ของผูถือหุน
538,889,052
748,092,328
(3,750,253)
80,925,372
1,364,156,499
(39,452,144)
608,179,854
1,932,884,209

รวมองคประกอบอื่น
ของสวนของผูถือหุน
(1,080,746)
(2,130,683)
520,582
(2,690,847)
295,061,802
(1,767,344)
290,603,611

บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
งบกระแสเง�นสด

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กำไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกำไรกอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สูญ
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
รายไดเงินปนผลรับ
กำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ขาดทุนจากคาเผื่อภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายรอขอคืน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ
กำไรจากการจำหนายทรัพยสิน
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
รายไดดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจาย
กำไรจากการดำเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดำเนินงาน
สินทรัพยดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน
สินคาคงเหลือ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
คาบริการบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จาย รอขอคืน
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
โบนัสพนักงานคางจาย
รายไดคาบริการรับลวงหนา
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
ดอกเบี้ยรับ
จายชำระภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
จายดอกเบี้ย
จายภาษีเงินได
เง�นสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมดำเนินงาน
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

442,556,944

100,340,076

356,040,949

98,386,516

1,664,520
(161,078,218)
(71,914,425)
(303,514,677)
560,978
(4,577,142)
31,958,323
185,400,040
(2,168,631)
4,609,158
(5,978,414)
32,137,271

(318,962)
128,490
(158,320)
(121,832,820)
39,272
(19,317,673)
181,616,345
36,297,917
(3,710,024)
3,198,121
(2,985,965)
29,697,631

497,052
(367,019,212)
(5,756,968)
(75,607,417)
31,958,323
175,886,960
(2,168,631)
4,287,780
(6,497,805)
32,137,271

(318,962)
128,490
(158,320)
(14,240,000)
(127,827,050)
177,580,301
36,297,917
(3,710,024)
2,804,772
(3,973,642)
29,697,631

149,655,727

202,994,088

143,758,302

194,667,629

(63,466,484)
127,677
(60,872,650)
(36,336,764)
(6,013,274)
10,042,879

(66,492,074)
1,409,443
(42,006,849)
(17,369,888)
(1,494,438)
-

(113,593,963)
3,741,573
(56,739,862)
(36,336,764)
(4,261,747)
10,042,879

(72,442,027)
4,054,440
53,974
(42,499,420)
(17,369,888)
(1,362,828)
-

37,580,231
81,288,759
15,314,210
13,265,468
140,585,779
6,227,864
(50,000)
(58,393,228)
(22,734,541)
65,635,874

39,252,362
(1,771,229)
18,237,524
132,758,939
2,168,539
(10,108,042)
(8,086,175)
116,733,261

21,043,289
79,129,149
14,978,927
11,488,847
73,250,630
6,885,286
(50,000)
(58,393,228)
(18,666,004)
3,026,684

30,599,329
(1,807,222)
18,200,285
112,094,272
3,084,599
(10,108,042)
(5,743,150)
99,327,679
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บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
งบกระแสเง�นสด

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

กระแสเง�นสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการรวมคา
เงินสดรับจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทรวม
เงินสดจายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินปนผลรับ
เงินสดจายชำระเงินมัดจำซื้อที่ดิน
เงินสดจายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ
เงินสดรับจากการจำหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดรับจากการจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน
เง�นสดสุทธิไดมาจาก(ใช ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเง�นสดจากกิจกรรมจัดหาเง�น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
เงินสดจายหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินสดจายชำระเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ
เงินปนผลจาย
สวนของผูมีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมเพิ่มขึ้น
เง�นสดสุทธิไดมาจาก(ใช ไปใน)กิจกรรมจัดหาเง�น
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดเพ��มข�้น(ลดลง)สุทธิ
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดตนป
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสดสิ�นปี
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับกระแสเง�นสดเพ��มเติม
รายการที่ไมใชเงินสด
เจาหนี้ซื้อทรัพยสินเพิ่มขึ้น
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
ดอกเบี้ยจายที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนายที่บันทึกเปนตนทุนของสินทรัพย
สินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

2559

31,319,121
1,529,231,271
(1,134,701,126)
(929,699)
81,643,417
(3,841,875)
5,756,968
(14,500,800)
(230,354,081)
11,684,657
(146,817,675)
540,000
129,030,178

47,671,277
20,127,855
(234,908,223)
(2,499,995)
137,224,950
14,240,000
(575,668,848)
5,880,000
(43,707,744)
(631,640,728)

31,319,121
1,469,128,950
(1,041,834,540)
80,393,417
5,756,968
(14,500,800)
(150,281,931)
11,684,657
(128,026,304)
263,639,538

47,671,277
20,127,855
(234,908,223)
(2,499,995)
137,224,950
(66,750,000)
14,240,000
(568,339,188)
5,880,000
(42,608,660)
(689,961,984)

(147,933,408)
(181,232,252)
(39,452,144)
4,385,315
(364,232,489)
(169,566,437)
213,934,385
44,367,948

170,453,842
(144,657,641)
(49,733,382)
748,092,328
(3,750,253)
82,340
720,487,234
205,579,767
8,354,618
213,934,385

(147,933,408)
(181,232,252)
(39,452,144)
(368,617,804)
(101,951,582)
132,737,000
30,785,418

170,453,842
(144,657,641)
(49,733,382)
748,092,328
(3,750,253)
720,404,894
129,770,589
2,966,411
132,737,000

70,468,291
391,915,505
27,979,821
26,351,582
690,929,910
43,607,373

80,533,442
407,281,396
4,554,372
-

99,631,498
391,915,505
27,979,821
26,351,582
690,929,910
25,816,000

81,264,002
407,281,396
4,554,372
-
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บร�ษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบร�ษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเง�น

สำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

1. ขอมูลทั่วไป

ของผูอานงบการเงินที่ไมคุนเคยกับภาษาไทย บริษัทไดจัดทำงบ
การเงินฉบับภาษาอังกฤษขึน้ โดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย
งบการเงินนี้ไดจัดทำขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแต
จะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี
ในการจัดทำงบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินผูบ ริหารตองใชการประมาณและขอสมมติฐานหลาย
ประการ ซึ่งมีผลกระทบตอการกำหนดนโยบายและการรายงาน
จำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย หนี้สิน รายได และคาใชจาย
การประมาณและขอสมมติฐานมาจากประสบการณในอดีต และ
ปจจัยตางๆ ที่ผูบริหารมีความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผล ภายใต
สภาวการณแวดลอมนั้นซึ่งไมอาจอาศัยขอมูลจากแหลงอื่น
และนำไปสูก ารตัดสินใจเกีย่ วกับการกำหนดจำนวนสินทรัพยและ
หนีส้ นิ นัน้ ๆ ดังนัน้ ผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการตัง้ ขอสมมติฐานตอมูลคา
ตามบัญชีของสินทรัพย และหนีส้ นิ อาจแตกตางไปจากทีป่ ระมาณไว
ประมาณการและขอสมมติฐานที่ใชในการจัดทำงบการเงิน
จะไดรับการ ทบทวนอยางสม่ำเสมอ
การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การ
ประมาณการดังกลาวไดรบั การทบทวน หากการปรับประมาณการ
กระทบเฉพาะงวดนัน้ ๆ และจะบันทึกในงวดทีป่ รับและงวดในอนาคต
หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปจจุบันและอนาคต

บริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนาอยูในประเทศไทย
บริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวัน
ที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และประกอบกิจการในการใหบริการ
เชื่อมตออินเทอรเน็ตและการใหบริการครบวงจรที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่อยูตามที่จดทะเบียนของ
บริษทั ฯ อยูท เ่ี ลขที่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชัน้ 10 - 12
และชั้นไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร

2. เกณฑการจัดทำงบการเง�น

งบการเงินนีจ้ ดั ทำขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย
(“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและ
แนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใชโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
(“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
การแสดงรายการในงบการเงิน ไดทำขึน้ เพือ่ ใหเปนไปตามขอ
กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทำเปนภาษาไทย และมีหนวย
เงินตราเปนบาท ซึง่ การจัดทำงบการเงินดังกลาวเปนไปตามวัตถุ
ประสงคของการจัดทำรายงานในประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ความสะดวก

เกณฑ ในการจัดทำงบการเง�นรวม

งบการเงินรวม ไดรวมงบการเงินของบริษทั อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษทั ยอย (รวมกันเรียกวา “กลุม บริษทั ”)
อัตราการถือหุน ของบริษทั ฯ ในบริษทั ยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
ชื่อบร�ษัท

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัทยอยที่ถือหุนโดยบริษัทฯ
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด

การใหบริการกิจการโทรคมนาคมและใหบริการทีเ่ กีย่ วของ

บริษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดย บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
การใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส
บริษัท ไทย ดอท คอม เพยเมนท จำกัด
การใหบริการในดานระบบ Payment Gatewayผาน
ระบบ Cloud Computing
บริษัท ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชั่น จำกัด
การใหบริการเอกซเรยสองมิติ และเอกซเรย
คอมพิวเตอรสามมิติทางการแพทย
บริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด
การใหคำปรึกษาดานคอมพิวเตอร สื่อสาร
การนำเสนอขอมูล ซอฟตแวร ระบบขาวสาร
เพื่อการบริหาร และบริการรับเปนที่ปรึกษา
ทางการตลาด
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อัตรารอยละของการถือหุน
2560
2559
99.99

99.99

99.99
50.99

99.97
-

99.97

-

59.99

-

อัตรารอยละของการถือหุน
2560
2559

ชื่อบร�ษัท

ลักษณะของธุรกิจ

บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
บริษัท โอเพนแลนดสเคป จำกัด
บริษัท วัน อีเมล จำกัด
บริษัท เน็กซพาย จำกัด

การใหบริการระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส
ใหบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน (cloud)
การใหบริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail)
การใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป
และใหบริการซอฟตแวรคอมพิวเตอร

99.97
59.99
69.99
54.99

-

การใหบริการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกดาน
คอมพิวเตอร

18.00

-

-

45.00

บริษัทยอยที่ถือหุนโดย บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
บริษัท ไทยสตารทเตอร ดอทคอม จำกัด
บริษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดย บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด
บริษทั ไทย ดอท คอม จำกัด และบริษทั ไทยสตารทเตอร
ดอทคอม จำกัด
บริษัท ไอรีครูท จำกัด

การใหบริการใหคำปรึกษาดานคอมพิวเตอร
สื่อสาร การนำเสนอขอมูล ซอฟตแวร
ระบบขาวสารเพื่อการบริหาร

งบการเงินของ บริษัท ไทยสตารทเตอรดอทคอม จำกัด และบริษัท ไอรีครูท จำกัด ไดรวมอยูในงบการเงินรวม เนื่องจากมีกรรมการ
รวมกันและบริษัทฯ มีอำนาจควบคุมนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของดังกลาว

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบร�ษัท
ในระหวางป
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2560 ของบริษทั สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด
มีมติอนุมัติใหเลิกบริษัท โดยกำหนดวันเลิกบริษัทในวันที่ 16
ธันวาคม 2560 ปจจุบันบริษัทอยูระหวางการชำระบัญชี

บร�ษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดย บร�ษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด
เมือ่ วันที่ 31 มกราคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
จำนวน 90,000 หุน ในราคาหุนละ 100 บาท รวมทั้งสิ้น 9.00
ลานบาท ทำใหบริษัทมีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99
ของทุน จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั ไทย ดอท คอม เพยเมนท
จำกัด จำนวน 10,197 หุน ในราคา 25 บาทตอหุน (มูลคาหุน
ที่ตราไว 100 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.25 ลานบาท
ทำใหบริษัทมีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 50.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชั่น
จำกัด จำนวน 9,997 หุน ในราคา 50 บาทตอหุน (มูลคาหุน ทีต่ ราไว
100 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.50 ลานบาท ทำใหบริษทั
มีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม
จำกัด จำนวน 29,997 หุน ในราคา 100 บาทตอหุน (มูลคาหุนที่
ตราไว 100 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 3.00 ลานบาท
ทำใหบริษัทมีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.99 ของทุน
จดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทดังกลาว

เมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั ดี โซลูชน่ั ดอท คอม จำกัด
จำนวน 9,997 หุน ในราคา 25 บาทตอหุน (มูลคาหุน ทีต่ ราไว 100
บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.25 ลานบาท ทำใหบริษทั มีสว น
ไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.97 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ของบริษัทดังกลาว
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั โอเพนแลนด สเคป จำกัด
จำนวน 59,998 หุน ในราคา 2.50 บาทตอหุน (มูลคาหุน ทีต่ ราไว
10 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.15 ลานบาท ทำใหบริษัท
มีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
เมือ่ วันที่ 5 ตุลาคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด
ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั วัน อีเมล จำกัด จำนวน 69,998
หุน ในราคา 2.50 บาทตอหุน (มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาท)
รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.17 ลานบาท ทำใหบริษทั มีสว นไดเสีย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 69.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ
บริษัทดังกลาว
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มาตรฐานการรายงานทางการเง�นใหม

เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท เน็กซพาย จำกัด จำนวน
54,998 หุน ในราคา 2.50 บาทตอหุน (มูลคาหุนที่ตราไว 10
บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.14 ลานบาท ทำใหบริษัท
มีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 59.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว

ก) มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ที่เร��มมีผลบังคับใชในปปจจ�บัน
ในระหวางป บริษทั ฯและบริษทั ยอยไดนำมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ทิ างบัญชีฉบับใหม
ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกลาวไดรบั การปรับปรุงหรือจัดใหมขี น้ึ
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงถอยคำและคำศัพท
การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน
การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวมาถือปฏิบัตินี้
ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสำคัญตองบการเงินของบริษัทฯ
และบริษัทยอย

บร�ษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดย บร�ษทั ไทย ดอท คอม จำกัด
เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 บริษทั ไทย ดอท คอม จำกัด ได
จำหนาย เงินลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั ไทยสตารทเตอรดอทคอม
จำกัด ใหกบั กรรมการของบริษทั ฯจำนวน 1,800 หุน ในราคา 10
บาท (มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาท) รวมเปน 0.02 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 บริษทั ไทยสตารทเตอรดอทคอม
จำกัด ไดออกหุน สามัญเพิม่ ทุนจำนวน 100,000 หุน มูลคาทีต่ ราไว
หุน ละ 10 บาท เพือ่ เสนอขายใหแกบคุ คลทีท่ ำหนาทีเ่ ปนกรรมการ
ผูบ ริหาร และพนักงานบริษทั และบริษทั ยอย ในราคาหุน ละ 10 บาท
ซึ่งบริษัทดังกลาวไดรับชำระเงินครบแลวจำนวน 0.75 ลานบาท
และได จ ดทะเบี ย นเพิ ่ ม ทุ น ชำระแล ว กั บ กระทรวงพาณิ ช ย
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560

ข) มาตรฐานการรายงานทางการเง�น
ที่จะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหวางปปจ จุบนั สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จำนวนหลายฉบับ
ซึ่งมีผลบังคับใชสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ม
ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวไดรบั การปรับปรุงหรือจัดใหมขี น้ึ เพือ่ ใหมเี นือ้ หา
เทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ
โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบายใหชัดเจนเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยเชื่อวามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสำคัญตองบการเงินเมื่อนำมาถือปฏิบัติ

บร�ษทั ยอยทีถ่ อื หุน โดย บร�ษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด
บร�ษทั ไทย ดอท คอม จำกัด และ
บร�ษทั ไทยสตารท-เตอรดอทคอม จำกัด
เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด และบริษทั ไทย ดอท คอม จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ
บริษัท ไอรีครูท จำกัด จำนวน 399,997 หุน และ 100,000 หุน
ตามลำดับ ในราคา 4 บาทตอหุน (มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาท)
รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 2.00 ลานบาท ทำใหบริษัทมีสวน
ไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
ของบริษัทดังกลาว
เมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดจำหนายเงินลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั ไอรีครูท จำกัด
ใหกบั กรรมการและพนักงานของบริษทั ยอยแหงหนึง่ และบริษทั
ไทย ดอท คอม จำกัด ไดจำหนายเงินลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั
ไอรีครูท จำกัด ใหกับบริษัท ไทยสตารทเตอรดอทคอม จำกัด
จำนวน 324,997 หุน และ 25,000 หุน ตามลำดับ ในราคา 4 บาท
ตอหุน (มูลคาทีต่ ราไว 10 บาท) รวมเปนเงินลงทุน 1.30 ลานบาท
และ 0.10 ลานบาท ตามลำดับ ทำใหบริษัทมีสวนไดเสียลดลง
รอยละ 99.99 คงเหลือสัดสวนรอยละ 45.00 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
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3. การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

รายไดคาบร�การ
รายไดคา บริการตามสัญญาจางดำเนินการรับรูเ ปนรายไดตาม
วิธอี ตั ราสวนของงานทีท่ ำเสร็จ กลุม บริษทั จะรับรูร ายการขาดทุน
จากสัญญาเต็มจำนวนทันทีที่คาดวาจะมีผลขาดทุนเกิดขึ้น
รายไดคา บริการตามสัญญาทีม่ กี ำหนดระยะเวลา กลุม บริษทั
รับรูร ายไดตามวิธเี สนตรงตามระยะเวลาของสัญญา และรับรูร ายได
รับลวงหนาเปนรายไดรอตัดบัญชี
รายไดคาบริการอื่นรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลวโดย
พิจารณาจากขั้นความสำเร็จของงาน
ต น ทุ น ของงานที ่ ย ั ง ไม ไ ด แ ล ว เสร็ จ หรื อ ยั ง ไม ไ ด ส  ง มอบ
บันทึกเปนงานระหวางทำ

ในระหวางป 2560 บริษัทฯ ไดเปลี่ยนแปลงประมาณการ
อายุการใหประโยชนของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
ดังนี้
อายุการใหประโยชน (ป)
เดิม
ใหม
3 - 10
5 - 15
5 - 10
5 - 15

สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย

การเปลีย่ นแปลงประมาณการขางตนเริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 1 มิถนุ ายน
2560 เปนตนไป ซึง่ ผูบ ริหารของบริษทั ฯ เชือ่ วาการเปลีย่ นแปลง
อายุการใหประโยชนของสินทรัพยดงั กลาวมีความเหมาะสมยิง่ ขึน้
เพราะอายุการใหประโยชนดงั กลาวสอดคลองกับประโยชนทบ่ี ริษทั ฯ
คาดวาจะไดรบั จากการใชงานสินทรัพยดงั กลาวทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ในการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาว บริษัทฯ ไดใชวิธี
เปลี่ยนทันที
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการดังกลาวที่มีตอ
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ งบกำไร
ขาดทุนสำหรับสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ดอกเบี้ยรับและเง�นปนผลรับ
ดอกเบีย้ รับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง โดยคำนึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนทีแ่ ทจริง เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมือ่ บริษทั ฯ มีสทิ ธิ
ในการรับเงินปนผล
คาใชจาย
คาใชจายบันทึกตามเกณฑคงคาง
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสด เงินฝาก
ธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซึ่งถึงกำหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมา และ
ไมมีขอจำกัดในการเบิกใช

หนวย : ลานบาท
งบการเง�น
งบการเง�น
รวม
เฉพาะกิจการ
งบแสดงฐานะการเง�น
ที่ดิน สวนปรับปรุงอาคารเชา
และอุปกรณเพิ่มขึ้น
งบกำไรขาดทุน
คาเสื่อมราคาลดลง
กำไรสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
เพิ่มขึ้น(บาทตอหุน)

28.46
28.46

28.46
28.46

28.46

28.46

28.46

28.46

0.06

0.06

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหนีอ้ น่ื แสดงมูลคาตามจำนวนมูลคาสุทธิ
ที่จะไดรับ กลุมบริษัทบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการเก็บเงินจากลูกหนีไ้ มได
ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการ
วิเคราะหอายุหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
ลูกหนีต้ ามสัญญาเชาการเงินแสดงมูลคาตามยอดคงคางสุทธิ
หักดวยดอกเบี้ยรับรอตัดบัญชีและรายไดคาบริการที่เกี่ยวของ
รอตัดบัญชีและหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (ถามี)

4. นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

งานระหวางทำและสินคาคงเหลือ
ตนทุนของงานทีย่ งั ไมรบั รูเ ปนรายได จะบันทึกเปนงานระหวาง
ทำ โดยแสดงดวยมูลคาตามใบกำกับสินคาหลังหักสวนลด
สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุนซึ่งคำนวณโดยวิธีเขา
กอนออกกอน หรือมูลคาสุทธิทจ่ี ะไดรบั แลวแตราคาใดจะต่ำกวา
บริษัทฯจะบันทึกบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ
เมื่อสินคานั้นเกา ลาสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ

การรับรูรายไดและคาใชจาย
ขายสินคา
รายไดจากการขายสินคารับรูเ มือ่ กลุม บริษทั ไดโอนความเสีย่ ง
และผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับ
ผูซ อ้ื แลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกำกับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สำหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหัก
สวนลดแลว
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ลำดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสาม
ระดับตามประเภทของขอมูลที่นำมาใชในการวัดมูลคายุติธรรม
ดังนี้
ระดับ 1 ใชขอ มูลราคาเสนอซือ้ ขายของสินทรัพยหรือหนีส้ นิ
อยางเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคลอง
ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นที่สามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือ
หนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม
ระดับ 3 ใชขอมูลที่ไมสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับ
กระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทยอยจะ
ประเมินความจำเปนในการโอนรายการระหวางลำดับชัน้ ของมูลคา
ยุติธรรมสำหรับสินทรัพยและหนี้สินที่ถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะ
เวลารายงานที่มีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ

เง�นลงทุน
ก) เงินลงทุนระยะสัน้ ประกอบดวย ตัว๋ เงิน เงินฝากประจำธนาคาร
ซึง่ ถึงกำหนดจายคืนภายในระยะเวลาเกินกวา 3 เดือนนับจาก
วันฝากหรือวันทีล่ งทุนแตไมเกิน 1 ป หรือเงินฝากประจำธนาคาร
ทีม่ กี ำหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน แตบริษทั ฯ
และบริ ษ ั ท ย อ ยมี ค วามตั ้ ง ใจที ่ ฝ ากต อ เมื ่ อ ครบกำหนด
เพื่อการลงทุน
ข) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม
การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาว
บันทึก เปนรายการตางหากในสวนของผูถ อื หุน และจะบันทึก
ในสวนของกำไรหรือขาดทุนเมื่อไดจำหนายหลักทรัพยนั้น
ออกไป
ค) เงินลงทุนในการรวมคาและบริษทั รวมทีแ่ สดงอยูใ นงบการเงิน
รวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย
ง) เงินลงทุนในบริษทั ยอย การรวมคาและบริษทั รวมทีแ่ สดงอยูใ น
งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธรี าคาทุน

คาบร�การบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย
คาบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจายบันทึกเปนคาใชจายตาม
อายุของสัญญาใหบริการ 3 – 5 ป

กลุมบริษัทใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักในการคำนวณตนทุน
ของเงินลงทุนในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจาก
ประเภทหนึง่ ไปเปนอีกประเภทหนึง่ กลุม บริษทั จะปรับมูลคาของ
เงินลงทุนดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคา
ยุติธรรม ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกำไรหรือขาดทุนหรือ
แสดงเปนสวนเกิน (ต่ำกวา) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาในสวน
ของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
เมือ่ มีการจำหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิง่ ตอบแทนสุทธิ
ที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูกบันทึกเปนรายได
หรือคาใชจา ยในงบกำไรขาดทุน ในกรณีทม่ี กี ารจำหนายเงินลงทุน
เพียงบางสวน ราคาตามบัญชีตอหนวยที่ใชในการคำนวณตนทุน
สำหรับเงินลงทุนที่จำหนายใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
ทีด่ นิ อาคารเและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสือ่ ม
ราคาสะสม และคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคำนวณจากราคาทุน
ของสิ น ทรั พ ย โ ดยวิ ธ ี เ ส น ตรงตามอายุ ก ารให ป ระโยชน โ ดย
ประมาณของสินทรัพยดังตอไปนี้

การวัดมูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากจากการ
ขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น
โดยรายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวาง
ผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลคา บริษัทฯและ
บริษทั ยอย ใชราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดทีม่ สี ภาพคลองในการวัด
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินทีเ่ กีย่ วของกำหนดใหตอ งวัดมูลคาดวยมูลคายุตธิ รรม
ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสำหรับสินทรัพยหรือ
หนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขาย
ในตลาดที่มีสภาพคลองได บริษัทฯและบริษัทยอยจะประมาณ
มูลคายุตธิ รรมโดยใชเทคนิคการประเมินมูลคาทีเ่ หมาะสมกับแตละ
สถานการณ และพยายามใชขอ มูลทีส่ ามารถสังเกตไดทเ่ี กีย่ วของกับ
สินทรัพยหรือหนี้สินที่จะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากที่สุด
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ประเภท

จำนวนป

สวนปรับปรุงที่ดิน
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณสำนักงาน
และยานพาหนะ

28
10 - 30
5 - 15
5 - 15
5

ที่ดิน อาคารระหวางกอสราง และสินทรัพยระหวางติดตั้ง
แสดงดวยราคาทุนและยังไมคิดคาเสื่อมราคา
วิธีการคิดคาเสื่อมราคา อายุการใหประโยชนของสินทรัพย
และมูลคาคงเหลือ ถูกทบทวนอยางนอยที่สุดทุกสิ้นรอบบัญชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
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การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันสิน้ รอบระยะเวลารายงาน กลุม บริษทั จะทำการประเมิน
การดอยคาของทีด่ นิ อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยทไ่ี มมตี วั ตน
อื่นของกลุมบริษัทหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา
และจะทำการประเมินการดอยคาของสินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุ
การใหประโยชนไมทราบแนนอนเปนรายป กลุม บริษทั รับรูข าดทุน
จากการดอยคาเมือ่ มูลคาทีค่ าดวาจะไดรบั คืนของสินทรัพยมมี ลู คา
ต่ำกวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนน้ั ทัง้ นีม้ ลู คาทีค่ าดวาจะได
รับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพย
หรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการ
ประเมินมูลคาจากการใชสนิ ทรัพย กลุม บริษทั ประมาณการกระแส
เงินสดในอนาคตทีก่ จิ การคาดวาจะไดรบั จากสินทรัพยและคำนวณ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึง
การประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่
กำลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุตธิ รรมหักตนทุนในการขาย
กลุมบริษัทใชแบบจำลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสม
กับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจำนวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมา
จากการจำหนายสินทรัพยหกั ดวยตนทุนในการจำหนาย โดยการ
จำหนายนัน้ ผูซ อ้ื กับผูข ายมีความรอบรูแ ละเต็มใจในการแลกเปลีย่ น
และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของ
ผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน
กลุมบริษัทจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวน
ของกำไรหรือขาดทุน

สินทรัพย ไมมีตัวตน
สินทรัพยไมมตี วั ตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจำหนาย
สะสมและคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น
กลุมบริษัทตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการให
ประโยชนจำกัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยนน้ั และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพย
ดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัท
จะทบทวนระยะเวลาการตัดจำหนายและวิธกี ารตัดจำหนายของ
สินทรัพยไมมตี วั ตนดังกลาวทุกสิน้ ปเปนอยางนอย คาตัดจำหนาย
รับรูเปนคาใชจายในสวนของกำไรหรือขาดทุน
สินทรัพยไมมตี วั ตนทีม่ อี ายุการใหประโยชนจำกัดของกลุม บริษทั
ไดแก ลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอรและโปรแกรมคอมพิวเตอร
ซึ่งมีอายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 - 10 ป
รายการธุรกิจกับบุคคลหร�อกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วของกันกับบริษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรือ
กิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทฯ หรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวา
จะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภ ายใตการควบคุมเดียวกัน
กับบริษัทฯ
นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง
บริษัทรวมและบุคคลที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออม
ซึง่ ทำใหมอี ทิ ธิพลอยางเปนสาระสำคัญตอบริษทั ฯ ผูบ ริหารสำคัญ
กรรมการหรือพนักงานของบริษทั ฯทีม่ อี ำนาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดำเนินงานของบริษัทฯ

ผลประโยชนพนักงาน

สัญญาเชาระยะยาว
สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผล
ตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกบั ผูเ ชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ดวยมูลคายุตธิ รรมของสินทรัพยทเ่ี ชาหรือมูลคาปจจุบนั สุทธิของ
จำนวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ำกวา
ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจา ยทางการเงินจะบันทึกเปน
หนีส้ นิ ระยะยาว สวนดอกเบีย้ จายจะบันทึกในสวนของกำไรหรือ
ขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยทไ่ี ดมาตามสัญญาเชา
การเงินจะคิดคาเสือ่ มราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยทเ่ี ชา
หรืออายุของสัญญาเชา แลวแตระยะเวลาใดจะต่ำกวาจำนวนเงิน
ทีจ่ า ยตามสัญญาเชาดำเนินงานรับรูเ ปนคาใชจา ยในสวนของกำไร
หรือขาดทุนตามวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญาเชา

ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน
กลุมบริษัทรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุม บริษทั และพนักงานไดรว มกันจัดตัง้ กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่กลุมบริษัท
จายสมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไดแยกออกจากสินทรัพยของกลุม บริษทั เงินทีก่ ลุม บริษทั จายสมทบ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน
กลุม บริษทั มีภาระสำหรับเงินชดเชยทีต่ อ งจายใหแกพนักงาน
เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งกลุมบริษัทถือวาเงิน
ชดเชยดั ง กล า วเป น โครงการผลประโยชน ห ลั ง ออกจากงาน
สำหรับพนักงาน

เง�นตราตางประเทศ
รายการทีเ่ ปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลีย่ น ณ วันทีท่ เ่ี กิดรายการสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ ปน
ตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาท
โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กำไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ น
ไดรวมอยูในการคำนวณผลการดำเนินงาน
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กลุมบริษัทจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยัง
สวนของผูถ อื หุน หากภาษีทเ่ี กิดขึน้ เกีย่ วของกับรายการทีไ่ ดบนั ทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน

กลุมบริษัทคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลัง
ออกจากงานของพนักงานโดยใชวธิ คี ดิ ลดแตละหนวยทีป่ ระมาณการ
ไว (Projected Unit Credit Method) โดยผูเชี่ยวชาญอิสระ
ไดทำการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย ซึ่งหลักการประมาณการดังกลาวตองใชขอสมมติที่
หลากหลาย รวมถึงขอสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดอัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตราการเปลี่ยนแปลงในจำนวนพนักงาน
อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟอ
เมื่อขอสมมติที่ใชในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัยมีการเปลีย่ นแปลง กลุม บริษทั รับรูผ ลกำไรขาดทุนจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในงวดที่
เกิดรายการ

กำไรตอหุนขั้นพ�้นฐาน
กำไรตอหุนขั้นพื้นฐานคำนวณโดยหารกำไรสำหรับปที่เปน
ของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย
จำนวนถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป

5. การใชดุลยพ�นิจและประมาณการ
ทางบัญชีที่สำคัญ
ในการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองทัว่ ไป
ฝายบริหารจำเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไมแนนอนเสมอการใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกลาวนีส้ ง ผลกระทบตอจำนวนเงินทีแ่ สดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกตางไปจากจำนวนทีป่ ระมาณการไว การใชดลุ ยพินจิ และ
การประมาณการที่สำคัญมีดังนี้

ประมาณการหนี้สิน
กลุมบริษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระ
ผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะเสียทรัพยากร
เชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุมบริษัท
สามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ
ภาษีเง�นได
ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี

สัญญาเชา
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดำเนิน
งานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการ
ประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวากลุม
บริษทั ไดโอนหรือรับโอนความเสีย่ งและผลประโยชนในสินทรัพย
ที่เชาดังกลาวแลวหรือไม

ภาษีเงินไดปจจุบัน
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจำนวนที่คาดวา
จะจายใหกับหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐโดยคำนวณจากกำไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎหมายภาษีอากร

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
ในการประมาณคาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหาร
จำเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แตละราย โดยคำนึงถึงประสบการณการ
เก็บเงินในอดีต อายุของหนีท้ ค่ี งคางและสภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปนอยู
ในขณะนั้น

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตาง
ชัว่ คราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนีส้ นิ ณ วันสิน้ รอบ
ระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนีส้ นิ ทีเ่ กีย่ วของนัน้
โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุม บริษทั รับรูห นีส้ นิ ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตาง
ชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสำหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจำนวนเทาที่มีความเปนไปได
คอนขางแนที่บริษัทฯจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะ
ใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีที่ยังไมไดใชนั้น
กลุม บริษทั จะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชี ณ ทุกสิน้ รอบระยะเวลารายงานและจะทำการปรับ
ลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวา
กลุมบริษัทจะไมมีกำไรทางภาษีเพียงพอตอการนำสินทรัพย
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน
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มูลคายุติธรรมของเคร�่องมือทางการเง�น
ในการประเมินมูลคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ มมี
การซือ้ ขายในตลาดและไมสามารถหาราคาไดในตลาดซือ้ ขายคลอง
ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจำลองการ
ประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจำลองไดมาจากการเทียบ
เคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคำนึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเครื่องมือ
ทางการเงินในระยะยาว
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ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ตามโครงการผลประโยชน
หนีส้ นิ ตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน
ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตางๆ ในการประมาณการนัน้ เชน อัตราคิดลด อัตราการ
ขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงาน เปนตน

การดอยคาของเง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
ในการพิจารณาการดอยคาเงินลงทุนในบริษัทยอย บริษัทฯ
ประเมินมูลคายุตธิ รรมของเงินลงทุนในบริษทั ยอยดวยมูลคาปจจุบนั
ของประมาณการกระแสเงินสดที่บริษัทยอยคาดวาจะไดรับใน
อนาคตซึ่งถูกปรับลดโดยอัตราคิดลดที่กำหนดโดยผูบริหารของ
บริษทั ฯ ประมาณการกระแสเงินสดถือตามงบประมาณทางการเงิน
ที่สะทอนแผนทางธุรกิจของบริษัทยอย โดยขอสมมติฐานหลักที่
ใชในการคำนวณหามูลคาดังกลาวคืออัตราการเติบโต และอัตราสวน
ระหวางรายไดและคาใชจา ย โดยมูลคาทีไ่ ดจากประมาณการทาง
การเงินดังกลาวอาจเปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากภาวะการแขงขัน
แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของรายได โครงสรางตนทุน ภาวะ
อุตสาหกรรม และภาวะตลาดที่เกี่ยวของ

คดีฟองรอง
บริษทั ฯ มีหนีส้ นิ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการถูกฟองรองเรียกคา
เสียหาย ซึ่งเมื่อฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินผลของ
คดีทถ่ี กู ฟองรองแลวและพบวาคดีใดมีความเปนไปไดคอ นขางแน
ที่จะเกิดความเสียหายขึ้นจะบันทึกประมาณการหนี้สินดังกลาว
ดวยมูลคาที่คาดวาจะตองเสียไปในอนาคต

อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา
ในการคำนวณคาเสือ่ มราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหาร
จำเปนตองทำการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือ
เมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการ
ใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
นอกจากนีฝ้ า ยบริหารจำเปนตองสอบทานการดอยคาของอาคาร
และอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคา
หากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ำกวามูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยนน้ั ในการนีฝ้ า ยบริหารจำเปนตองใชดลุ ยพินจิ ทีเ่ กีย่ วของ
กับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่อง
กับสินทรัพยนั้น
สินทรัพย ไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาของสินทรัพยไมมตี วั ตน ณ วันทีไ่ ดมา
ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง ฝายบริหารจำเปนตอง
ประมาณการกระแสเงินสดทีค่ าดวาจะไดรบั ในอนาคตจากสินทรัพย
หรือหนวยของสินทรัพยทก่ี อ ใหเกิดเงินสด รวมทัง้ การเลือกอัตรา
คิดลดที่เหมาะสมในการคำนวณหามูลคาปจจุบันของกระแส
เงินสดนั้นๆ
สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
กลุมบริษัทจะรับรูสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเมื่อมี
ความเปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทจะมีกำไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากสินทรัพยภาษีเงินไดนั้น
ในการนีฝ้ า ยบริหารจำเปนตองประมาณการวากลุม บริษทั ควรรับรู
จำนวนสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีเปนจำนวนเทาใด
โดยพิจารณาถึงจำนวนกำไรทีค่ าดวาจะเกิดในอนาคตในแตละชวง
เวลา นอกจากนีฝ้ า ยบริหารยังตองใชดลุ ยพินจิ จัดทำประมาณการ
กำไรในอนาคตเพื่อประกอบการพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีดวย
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6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายละเอียดความสัมพันธทบ่ี ริษทั ฯ มีกบั บุคคลหรือกิจการทีม่ อี ำนาจควบคุมบริษทั ฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษทั ฯ ไมวา จะเปนทางตรง
หรือทางออม หรือมีผูถือหุนหรือกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ ดังนี้
บร�ษัทที่เกี่ยวของกัน

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด
บริษัท ไทย ดอท คอม เพยเมนท จำกัด
บริษัท ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชั่น จำกัด
บริษัท สวัสดีคลาวด ดอท คอม จำกัด
บริษัท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด
บริษัท โอเพนแลนดสเคป จำกัด
บริษัท วัน อีเมล จำกัด
บริษัท เน็กซพาย จำกัด
บริษัท ไทยสตารทเตอรดอทคอม จำกัด
บริษัท ไอรีครูท จำกัด
บริษัท ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส จำกัด
บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส จำกัด
บริษัท วัน ดีซี จำกัด
บริษัท เซอรวิส วัน โซลูชั่น
บริษัท เน็ตเบย จำกัด (มหาชน) *
บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด
บริษัท ทอลคทูมี จำกัด
บริษัท วันจีโอซอฟต จำกัด
บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (“สวทช.”)
บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”)
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”)

บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
บริษัทยอย
การรวมคา
การรวมคา
การรวมคา
การรวมคา
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
บริษัทรวม
ผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนของบริษัทฯ และมีกรรมการรวมกัน

*บริษัทไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 (หมายเหตุ 16)
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บริษทั ฯ มีรายการธุรกิจทีส่ ำคัญกับบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วของกันซึง่ มีความเกีย่ วของกันทัง้ โดยทางตรงและโดยทางออมในหุน สามัญ
และ/หรือเปนกรรมการชุดเดียวกัน ผลของรายการดังกลาวไดแสดงไวในงบการเงินตามมูลฐานทีต่ กลงรวมกันโดยบริษทั ฯ และบุคคลและ
บริษัทที่เกี่ยวของกันเหลานี้ บริษัทฯ มีรายการสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ที่มีสาระสำคัญดังตอไปนี้
หนวย : บาท
งบการเง�นรวม
2560
2559

บร�ษัทยอย
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอน่ื
ดอกเบีย้ รับ
คาเชาอุปกรณจา ย
คาบริการจาย
การรวมคา
รายไดจากการใหบริการ
รายไดอน่ื
บร�ษัทรวม
รายไดจากการใหบริการ
รายไดเงินปนผล
บร�ษัทที่เกี่ยวของกัน
รายไดจากการใหบริการ
คาบริการจาย
คาใชจา ยในการบริหาร
เงินปนผลจาย

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

การกำหนดราคา

ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน
ตามสัญญาเชาทางการเงินทีต่ กลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน

-

-

75,243,507
3,059,183
770,396
26,350,687
18,054,278

22,431,630
668,808
1,041,547
31,176,269
7,771,026

4,942,989
800

722,241
-

7,686,114
800

722,241
-

ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน
ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน

5,928,492
-

5,545,356
-

6,860,792
5,756,968

5,545,356
14,240,000

ราคาทุนบวกกำไรตามทีต่ กลงรวมกัน
ตามทีป่ ระกาศจายโดยบริษทั รวม

7,742,213
44,361,616
130,824
19,330,500

6,603,278
58,662,913
1,837,500

7,742,213
44,361,616
130,824
19,330,500

6,603,278
58,662,913
1,837,500

ราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามทีป่ ระกาศจาย
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ยอดคงเหลือที่มีสาระสำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กับบริษัทที่เกี่ยวของกันมีดังนี้
หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

2,810,388
6,440,470
3,993,199
13,244,057

456,159
1,379,523
2,829,607
4,665,289

96,578,285
2,810,388
6,440,470
3,993,199
109,822,342

38,161,561
456,159
1,379,523
2,829,607
42,826,850

ลูกหนี้ตามสัญญาเชาทางการเง�นกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ยอย
รวมลูกหนี้ตามสัญญาชาทางการเง�นกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

8,347,732
8,347,732

12,089,305
12,089,305

ดอกเบี้ยคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ยอย
รวมดอกเบี้ยคางรับกิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

307,957
307,957

445,987
445,987

คาบร�การจายลวงหนากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ยอย
รวมคาบร�การจายลวงหนากิจการที่เกี่ยวของกัน

-

-

84,125
84,125

459,070
459,070

สินทรัพยระหวางติดตั้ง
บริษทั ยอย
รวมสินทรัพยระหวางติดตั้ง

12,320,568
12,320,568

-

1,393,140
1,393,140

-

สินทรัพย ไมมีตัวตน
บริษทั ยอย
การรวมคา
บริษทั รวม
รวมสินทรัพย ไมมีตัวตน

36,069,139
18,155,944
7,546,992
61,772,075

-

32,335,500
18,732,000
7,800,000
58,867,500

-

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ยอย
การรวมคา
บริษทั รวม
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน (เปนผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ)
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
เจาหนี้การคา
บริษทั ยอย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน (เปนผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ)
รวมเจาหนี้การคา
ตนทุนคางจาย
บริษทั ยอย
บริษทั ทีเ่ กีย่ วของกัน (เปนผูถ อื หุน ของบริษทั ฯ)
รวมตนทุนคางจาย
รวมเจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

1,742,062
1,742,062

1,754,549
1,754,549

6,912,111
1,742,062
8,654,173

3,314,301
1,754,549
5,068,850

34,097,488
34,097,488
35,839,550

36,176,259
36,176,259
37,930,808

8,440,238
34,097,488
42,537,726
51,191,899

1,120,204
36,176,258
37,296,462
42,365,312

เจาหนี้ซื้อทรัพยสินกิจการที่เกี่ยวของกัน
บริษทั ยอย
การรวมคา
บริษทั รวม
รวมเจาหนี้ซื้อทรัพยสินกิจการที่เกี่ยวของกัน

5,726,640
7,013,400
12,740,040

-

15,681,098
5,726,640
7,013,400
28,421,138

-
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คาตอบแทนที่จายใหผูบร�หาร
คาตอบแทนแกผบู ริหารสำคัญสำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:
หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

ผลประโยชนระยะสัน้
ผลประโยชนเมือ่ ถูกเลิกจาง
รวมคาตอบแทนที่จายใหผูบร�หาร

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

24,106,064
461,108
24,567,172

20,467,440
534,091
21,001,531

18,113,940
510,769
18,624,709

20,278,064
419,069
20,697,133

7. เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม

เงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทจายคืนเมือ่ ทวงถาม
เงินลงทุนระยะสัน้ ทีม่ สี ภาพคลองสูง
รวมเง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

314,036
41,267,865
2,786,047
44,367,948

202,094
48,600,453
165,131,838
213,934,385

168,894
44,213,742
88,354,364
132,737,000

164,036
29,968,773
652,609
30,785,418

8. เง�นลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

2560
เง�นลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
รวมหลักทรัพยเผือ่ ขาย
บวก : กำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลคาเงินลงทุน
เง�นลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ

2559

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม
ระดับ 1

ราคาทุน

198,899,856
133,905,492
332,805,348

447,220,411
135,592,250
582,812,661

64,790,320
154,344,904
219,135,224

63,240,537
152,531,129
215,771,666

250,007,313
582,812,661

582,812,661

(3,363,558)
215,771,666

215,771,666
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หนวย : บาท
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
เง�นลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ตราสารทุน
ตราสารหนี้
รวมหลักทรัพยเผือ่ ขาย
บวก : กำไร (ขาดทุน) ทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการ
เปลีย่ นแปลงมูลคาเงินลงทุน
เง�นลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ

2559

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม
ระดับ 1

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม
ระดับ 1

50,770,534
133,905,492
184,676,026

412,338,290
135,592,250
547,930,540

64,790,320
154,344,904
219,135,224

63,240,537
152,531,129
215,771,666

363,254,514
547,930,540

547,930,540

(3,363,558)
215,771,666

215,771,666

ในระหวางปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ รับรูก ำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผือ่ ขายในงบการเงินรวม
จำนวน 161.08 ลานบาท และ 0.16 ลานบาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวนเงิน 367.02 ลานบาท และ 0.16 ลานบาท
ตามลำดับ

9. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธิ
ลูกหนีก้ ารคาและลูกหมุนเวียนหนีอ้ น่ื ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

13,244,057
229,252,237
242,496,294
(8,197,460)
234,298,834

4,665,289
176,336,773
181,002,062
(6,532,940)
174,469,122

109,822,342
216,074,212
325,896,554
(7,029,992)
318,866,562

42,826,850
170,299,242
213,126,092
(6,532,940)
206,593,152

1,722,081
2,672,796
785,769
5,180,646
239,479,480

1,663,575
1,250,000
544,269
3,457,844
177,926,966

2,030,037
751,883
2,781,920
321,648,482

2,109,562
236,338
2,345,900
208,939,052

ลูกหนี้การคา

ลูกหนีก้ ารคาทีเ่ กีย่ วของกัน
ลูกหนีก้ ารคาบริษทั อืน่
รวมลูกหนี้การคา

หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น

ดอกเบีย้ คางรับ
เงินลวงหนาคาหุน
ลูกหนีค้ า หุน
ลูกหนีอ้ น่ื
รวมลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเว�ยนอื่น - สุทธิ

เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2559 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ซึง่ เปนบริษทั ยอย ไดเขาทำหนังสือแบบแสดงความจำนงในการซือ้
หุน สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั สารสนเทศชุมชน จำกัด จำนวน 500,000 หุน ในราคาหุน ละ 10 บาท รวมทัง้ สิน้ 5 ลานบาท โดยบริษทั
ไดจา ยชำระราคาคาหุน แลว 25% ของเงินลงทุนดังกลาว ซึง่ แสดงไวในงบการเงินรวมภายใตบญ
ั ชีเงินลวงหนาคาหุน ทัง้ นีบ้ ริษทั ทีเ่ พิม่ ทุน
ดังกลาวไดจดทะเบียนเพิม่ ทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมือ่ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 ทำใหบริษทั ฯ มีสว นไดเสีย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนทัง้ หมดของบริษทั ดังกลาว และถือเปนบริษทั รวม
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กลุม บริษทั มีลกู หนีก้ ารคาแยกตามอายุหนีท้ ค่ี า งชำระไดดงั นี้

หนวย : บาท
งบการเง�นรวม
2560

2559

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน

ยังไมถงึ กำหนดชำระ
คางชำระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
- เกินกวา 12 เดือน
ลูกหนีก้ ารคา-กิจการทีเ่ กีย่ วของกันรอเรียกเก็บ
- ไมเกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
- เกินกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน
ลูกหนี้การคาอื่น

ยังไมถงึ กำหนดชำระ
คางชำระ
- ไมเกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
- เกินกวา 12 เดือน
ลูกหนีก้ ารคา-อืน่ รอเรียกเก็บ
- ไมเกิน 3 เดือน
- เกิน 3 เดือน แตไมเกิน 6 เดือน
- เกิน 6 เดือน แตไมเกิน 12 เดือน
- เกินกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคาอื่น
รวมลูกหนี้การคา

3,931,111

652,442

18,422,074

5,226,401

3,345,621
28,610
2,287,480

680,083
2,247
3,330,517

11,221,754
8,090,408
21,166,590
21,400,655

5,500,540
5,668,789
11,234,026
13,972,000

3,651,235
13,244,057

4,665,289

22,468,291
7,005,176
45,000
2,394
109,822,342

1,225,094
42,826,850

129,329,513

82,696,083

121,971,083

80,418,086

30,769,985
4,355,340
817,062
7,565,854

28,917,047
3,279,556
363,062
7,682,898

29,047,945
4,148,553
155,482
6,944,466

26,727,375
3,279,557
363,062
7,670,058

39,353,830
14,403,597
2,519,729
137,327
229,252,237
242,496,294

52,613,127
785,000
176,336,773
181,002,062

36,746,030
14,403,597
2,519,729
137,327
216,074,212
325,896,554

51,056,104
785,000
170,299,242
213,126,092

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ลูกหนีท้ ค่ี า งเกินกำหนดเกินกวา 12 เดือน สวนทีย่ งั ไมไดตง้ั คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเปน
ลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วของกันบริษทั ทีโอที จำกัด (มหาชน) จำนวน 2.29 ลานบาท และบริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัดจำนวน 19.11
ลานบาท และ 10.40 ลานบาท ตามลำดับ ซึง่ ฝายบริหารกำลังติดตามและเชือ่ วาทายทีส่ ดุ จะสามารถเรียกเก็บได
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10. ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม
ไมเกิน 1 ปี
จำนวนขัน้ ต่ำสวนทีถ่ งึ กำหนดรับชำระภายในหนึง่ ป
ดอกเบีย้ รับรอตัดบัญชี
หัก คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
มูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำ
เกิน 1 ป แตไมเกิน 4 ปี
จำนวนขัน้ ต่ำสวนทีถ่ งึ กำหนดรับชำระนานกวาหนึง่ ป
ดอกเบีย้ รับรอตัดบัญชี
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น - สุทธิจากสวน
ที่ถึงกำหนดรับชำระภายในหนึ่งป
ลูกหนี้ตามสัญญาเชาการเง�น - สุทธิ

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

1,224,000
(1,224,000)
-

1,224,000
(1,224,000)
-

5,874,000
(786,828)
(1,224,000)
3,863,172

5,874,000
(1,216,383)
(1,224,000)
3,433,617

-

-

4,650,000
(165,440)

9,300,000
(644,312)

-

-

4,484,560
8,347,732

8,655,688
12,089,305

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ ตกลงทำสัญญาซื้อขายธุรกิจ Online Recruitment กับบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ซึง่ เปนบริษทั ยอยฯ ในราคา 46.50 ลานบาท โดยบริษทั แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด ตกลงทีจ่ ะชำระราคาคาทรัพยสนิ ทีซ่ อ้ื ขายจำนวน
23.25 ลานบาท โดยการออกหุน สามัญเพิม่ ทุนจำนวน 2.325 ลานหุน ในราคาหุน ละ 10 บาท ใหแกบริษทั ฯ คาทรัพยสนิ ทีซ่ อ้ื ขายในสวนทีเ่ หลือ
จำนวน 23.25 ลานบาท บริษัทฯ ยินยอมใหบริษัทยอยฯ ผอนชำระแบบไมมีดอกเบี้ยเปนรายป ในอัตราปละ 4.65 ลานบาท ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดชำระทุกๆวันที่ 30 มิถุนายนของทุกป เริ่มชำระงวดแรกในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 หากผูซื้อ
ผิดนัดชำระราคาคาทรัพยสนิ บริษทั ฯ มีสทิ ธิเรียกดอกเบีย้ ผิดนัดในอัตรารอยละ 7.5 ของยอดเงินทีค่ า งชำระจนกวาจะชำระใหครบถวนไดทนั ที

11. ลูกหนี้และเง�นใหกูยืมแกกิจการที่ ไมเกี่ยวของกัน
เงินใหกยู มื แกกจิ การทีไ่ มเกีย่ วของกันเปนเงินใหกยู มื สกุลเงินบาทแกบริษทั แหงหนึง่ โดยมีบคุ คลค้ำประกัน มีอตั ราดอกเบีย้ รอยละ 7 ตอป
และมีกำหนดชำระคืนภายในเดือนพฤษภาคม 2550 อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อ
หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจำนวนสำหรับเงินตนคงคางตามบัญชีจำนวน 18 ลานบาท และดอกเบีย้ คางรับจำนวน 1.06 ลานบาทแลว เนือ่ งจากผูก ู
มีการผิดนัดชำระหนี้และบริษัทฯไดดำเนินการติดตามทวงถามตามเงื่อนไขของสัญญาจนถึงที่สุด ปจจุบันศาลชั้นตนไดมีคำพิพากษาแลว
แตบริษทั ฯ มีความคิดเห็นแยงในหลายประเด็น จึงยืน่ อุทธรณคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย ซึง่ ศาลอุทธรณพพิ ากษาใหบริษทั ฯ ชนะคดี
ในประเด็นดังกลาว แตผกู แู ละผูค ำ้ ประกันไดยน่ื ฎีกาคำพิพากษาตอศาลฎีกา ซึง่ ศาลฎีกามีคำพิพากษาใหยนื ตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ
ใหบริษัทฯ เปนฝายชนะคดี ซึ่งคดีดังกลาวถึงที่สุดแลว
บริษัทฯ มีลูกหนี้ที่เกิดจากสัญญาจางถายภาพพื้นที่กรุงเทพมหานครทางอากาศจำนวน 25 ลานบาท ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลา
ตามสัญญาผูร บั จางไมสามารถสงมอบงานไดตามเงือ่ นไขในสัญญา บริษทั ฯไดดำเนินการฟองรองดำเนินคดีกบั ลูกหนีร้ ายนี้ ซึง่ ศาลแพงไดมี
คำพิพากษาถึงที่สุดใหลูกหนี้ชำระเงินจำนวน 19.3 ลานบาท พรอมดอกเบี้ยใหแกบริษัทฯ ในเวลาตอมาบริษัทดังกลาวไมสามารถ
ชำระเงินคืนบริษัทฯ ตามคำพิพากษาได บริษัทฯจึงพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวนในป 2555
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12. สินคาคงเหลือ - สุทธิ
สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม
สินคาสำเร็จรูป
งานระหวางทำ
รวมสินคาคงเหลือ
หัก คาเผือ่ สินคาเสือ่ มสภาพ
รวมสินคาคงเหลือ - สุทธิ

13.

2560

2559

80,635
80,635
(58,655)
21,980

208,312
208,312
(58,655)
149,657

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559
58,655
58,655
(58,655)
-

สินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม
2560
ภาษีซอ้ื ทีย่ งั ไมถงึ กำหนดชำระ
ลูกหนีภ้ าษีมลู คาเพิม่
คาใชจา ยจายลวงหนา
ลูกหนีก้ รมศุลกากร
อืน่ ๆ
รวมสินทรัพยหมุนเว�ยนอื่น

14.

58,655
58,655
(58,655)
-

21,473,167
59,296,065
36,836,674
3,358,815
648,129
121,612,850

2559
12,324,231
27,800,573
16,755,477
3,713,779
146,140
60,740,200

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559
16,311,261
59,026,039
36,490,559
3,358,815
147,531
115,334,205

9,737,087
27,782,790
17,214,547
3,713,779
146,140
58,594,343

เง�นฝากสถาบันการเง�นที่ติดภาระค้ำประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากสถาบันการเงินของบริษัทฯ จำนวนเงิน 35.39 ลานบาท และ 66.71 ลานบาท
ตามลำดับ ไดนำไปค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนังสือค้ำประกันผลงาน
ที่ออกโดยธนาคาร (หมายเหตุ 21 และ 34.2)
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ลักษณะธุรกิจ

บริษทั เซอรวสิ วัน โซลูชน่ั
จำกัด

บริษทั วัน ดีซี จำกัด

ซอฟแวร ฮารดแวร ระบบงาน
รวมถึงจัดหาอุปกรณทจ่ี ำเปน
บริการใหคำปรึกษา การออกแบบ และ
วางแผนภาพรวมในดานการกอสราง
และงานดานสารสนเทศตางๆ
ใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูป
และใหบริการซอฟตแวรคอมพิวเตอร

บริษทั ไอเน็ต แมเนจด
ใหบริการออกแบบจัดทำและบริหารจัดการ
เกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เซอรวสิ เซส จำกัด
บริษทั ไทยไอเด็นติตส้ี  จำกัด บริการใหคำปรึกษาออกแบบ และพัฒนา

บร�ษทั

49.99

-

-

250,000

250,000

-

-

2,460,723

2,829,444

-

-

2,460,723

2559

2,499,995

-

-

-

2,499,995

2560

2,499,995

-

-

-

2,499,995

2559

ว�ธรี าคาทุน

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

หนวย : บาท

111,640

106,808

(67,621)

-

250,000

-

44.99

49.99

2,678,617

2560

5,000,000

2559

5,000,000

2560

ว�ธสี ว นไดเสีย

49.99

2559

ทุนชำระแลว

งบการเง�นรวม

49.99

2560

สัดสวนเง�นลงทุน%

เงินลงทุนในการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

15. เง�นลงทุนในการรวมคา

(560,978)

(13,354)

(18,187)

(747,331)

217,894

(39,272)

-

-

-

(39,272)

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จาก
เง�นลงทุนในการรวมคาสำหรับ
ปสน�ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
2559

งบการเง�นรวม
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(36,376)
(36,376)

(26,710)
-

111,640

-

-

111,640
-

250,000
(26,710)
223,290
49.99%

2560

-

-

2559

-

-

-

-

2559

บร�ษัท เซอรว�ส วัน โซลูชั่น จำกัด

เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั ไทยไอเด็นติตส้ี  จำกัด จำนวน 4,999 หุน มูลคาหุน ทีต่ ราไว 100 บาท เรียกชำระแลว 25 บาท
รวมเปนเงินลงทุน จำนวน 0.12 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั วัน ดีซี จำกัด จำนวน 49,998 หุน มูลคาหุน ทีต่ ราไว 10 บาท เรียกชำระแลว 2.5 บาท
รวมเปนเงินลงทุน จำนวน 0.12 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั เซอรวสิ วัน โซลูชน่ั จำกัด จำนวน 49,998 หุน มูลคาหุน ทีต่ ราไว 10 บาท เรียกชำระแลว 2.5 บาท
รวมเปนเงินลงทุน จำนวน 0.12 ลานบาท

-

2,769,340
453,789
453,789

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายได
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
18,469,756
24,425
24,425

106,808

-

(67,621)

2,460,723

2,678,617

919,882
(78,544)
(78,544)

106,808
-

250,667
(37,043)
213,624
49.99%

-

-

123,464
(191,085)

6,627,291
401,413.00
(6,754,279)
274,425
44.99%

2560

2,460,723
-

5,499,300
16,271
(594,115)
4,921,456
49.99%

2559

บร�ษัท วัน ดีซี จำกัด

2,678,617
-

5,976,493
85,972
(705,219)
5,357,246
49.99%

2560

บร�ษัท ไทยไอเด็นติตี้ส จำกัด

งบแสดงฐานะทางการเง�น
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน
สินทรัพยสทุ ธิของบริษทั รวม
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการ
ในสินทรัพย - สุทธิ
กำไรระหวางกันในสินทรัพยไมมตี วั ตน
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในกิจการรวมคา

บร�ษัท ไอเน็ต แมเนจด
เซอรว�สเซส จำกัด
2560
2559

หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของการรวมคา และมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในการรวมคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยสรุปมีดังนี้

ขอมูลทางการเง�นของการรวมคา
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ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบบทางอิเล็กทรอนิกส
ใหบริการจัดทำซอฟตแวรสำเร็จรูป
(ยกเวนซอฟตแวรเกมสำเร็จรูป)
พัฒนาซอฟตแวร
ใหบริการ Call Center
ใหบริการระบบบริหารจัดการขอมูลภายในองคกร
ประกอบกิจการใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปตางๆ
โปรแกรมทางดานระบบแผนทีภ่ าษี
และทะเบียนทรัพยสนิ สำเร็จรูป
ประกอบกิจการใหบริการ
ระบบโครงขายโทรคมนาคม (Broadband)

บริษทั เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)*
บริษทั สารสนเทศชุมชน จำกัด

* บริษัทไดจัดประเภทเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

บริษทั ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด

บริษทั วันจีโอซอฟต จำกัด

บริษทั อินเทลลิจสิ ต จำกัด
บริษทั ทอลคทูมี จำกัด

ลักษณะธุรกิจ

บร�ษทั

เงินลงทุนในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

16. เง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

29.99

40.00

34.99
29.99

-

2560

-

-

-

15.30
-

2559

สัดสวนเง�นลงทุน%

250,000

250,000

2,500,000
250,000

-

2560

-

-

-

200,000,000
-

2559

ทุนชำระแลว

697,555

49,516

84,760

788,546
(225,267)

-

2560

52,550,465

-

-

-

52,550,465
-

2559

ว�ธสี ว นไดเสีย

งบการเง�นรวม

หนวย : บาท

-

-

-

-

-

2560

30,602,000

-

-

-

30,602,000
-

2559

ว�ธรี าคาทุน

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
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-

4,630,757
265,044
265,044

-

66
(38,099)
(38,099)

-

102
(84,924)
(84,924)

-

-

งบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายได
กำไร(ขาดทุน)สำหรับป
กำไรเบ็ดเสร็จอืน่
กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม
5,657,419
135,013
135,013

49,516
84,760
(225,267)

-

787,546

52,550,465

-

277,090,975
87,642,981
61,272,968
148,915,949

-

49,516
-

199,875
1
(34,800)
165,076
29.99%

2559

-

-

2560

84,760
-

249,957
1
(38,056)
211,901
40.00%

2559

-

-

2560

154,503
(379,770)

4,633,193
27,003.55
(4,145,152)
515,045
29.99%

2559

-

-

2560

บร�ษทั ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด

921,252
(133,706)

8,430,362
14,236.05
(5,809,586)
2,635,012
34.99%

2559

บร�ษัท วันจ�โอซอฟต จำกัด

52,550,465
-

357,254,522
111,554,806.00
(107,396,633)
(17,968,051)
343,444,644
15.30%

2560

บร�ษัท ทอลคทูมี จำกัด

-

-

2559

บร�ษัท อินเทลลิจ�สต จำกัด

งบแสดงฐานะทางการเง�น
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
หนีส้ นิ ไมหมุนเวียน
สินทรัพยสทุ ธิของบริษทั รวม
สัดสวนเงินลงทุน (รอยละ)
สัดสวนตามสวนไดเสียของกิจการ
ในสินทรัพย - สุทธิ
กำไรระหวางกันในสินทรัพยไมมตี วั ตน
มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ของกิจการในกิจการรวมคา

2560

บร�ษัท เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)

หนวย : บาท

ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวม และมูลคาตามบัญชีของสวนไดเสียในบริษัทรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 โดยสรุปมีดังนี้

ขอมูลทางการเง�นของบร�ษัทรวม

ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ รับรูสวนแบงกำไรขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
ในงบการเงินรวมและรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมดังกลาวในงบการเงินเฉพาะกิจการ ดังนี้
หนวย : บาท
บร�ษัท

งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ

สวนแบงกำไร(ขาดทุน)จากเง�นลงทุนในบร�ษัทรวม

รายไดเง�นปนผล

2560

บริษทั เน็ตเบย จำกัด (มหาชน)
บริษทั สารสนเทศ ชุมชน จำกัด
บริษทั อินเทลลิจสิ ต จำกัด
บริษทั ทอลคทูมี จำกัด
บริษทั วันจีโอซอฟต จำกัด
บริษทั ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด
รวม

5,344,866
(87,289)
(262,851)
(376,870)
(15,240)
(25,474)
4,577,142

2560

2559

19,317,673
19,317,673

5,756,968
5,756,968

14,240,000
14,240,000

เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดจำหนายเงินลงทุนในหุน สามัญของบริษทั สารสนเทศชุมชน
จำกัด จำนวน 500,000 หุน เปนมูลคา 1.25 ลานบาท ซึง่ บริษทั ฯ
ไดบนั ทึกผลกำไรจากการจำหนายเงินลงทุนในบริษทั รวมดังกลาว
ในงบกำไรขาดทุนรวมสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวน 0.06 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั บริษทั อินเทลลิจสิ ต จำกัด
จำนวน 349,999 หุน ในราคา 10 บาทตอหุน (มูลคาหุนที่ตราไว
10 บาท) รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.87 ลานบาท ทำใหบริษัท
มีสวนไดเสียคิดเปนสัดสวนรอยละ 34.99 ของทุนจดทะเบียน
ทั้งหมดของบริษัทดังกลาว
เมือ่ อวันที่ 7 กันยายน 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท ทอลคทูมี จำกัด จำนวน
29,998 หุน ในราคา 2.5 บาทตอหุน (มูลคาหุน ทีต่ ราไว 10 บาท)
รวมเปนเงินลงทุนจำนวน 0.07 ลานบาท ทำใหบริษทั มีสว นไดเสีย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 29.99 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ
บริษัทดังกลาว
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
จำกัด ไดลงทุนในหุนสามัญของ บริษัท วันจีโอซอฟต จำกัด
จำนวน 40,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาท เรียกชำระแลว
2.50 บาท รวมเปนเงินลงทุน จำนวน 0.10 ลานบาท
เมือ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด และ บริษัท ไทยสตารทเตอรดอทคอม จำกัดไดลงทุนใน
หุน สามัญของ บริษทั ไอเน็กซ บรอดแบนด จำกัด จำนวน 29,996
หุน มูลคาหุน ทีต่ ราไว 10 บาท เรียกชำระแลว 2.50 บาท รวมเปน
เงินลงทุน จำนวน 0.07 ลานบาท

เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน 2559 บริษทั รวมแหงหนึง่ ไดมกี ารเสนอ
ขายหุนตอประชาชนครั้งแรก (IPO) โดยบริษัทฯ ไมไดเขาซื้อหุน
ดังกลาวเพิม่ เติม เปนผลใหสดั สวนการถือหุน ของบริษทั ฯ ในบริษทั
รวมดังกลาวลดลงจาก อัตรารอยละ 24.99 คงเหลือ อัตรารอยละ
20.00 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงบันทึกบัญชีกำไรจากการเปลีย่ นสัดสวน
การถือหุนในบริษัทรวมจำนวน 20.31 ลานบาท ในกำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน่ ในงบการเงินรวม และบันทึกลดขาดทุนจากการรวม
ธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกันของบริษัทรวมลง จำนวน 3.84
ลานบาท ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
ในระหวางป 2560 บริษทั ฯ ไดมกี ารทยอยขายหุน สวนหนึง่ ของ
บริษทั รวมใหกบั บุคคลทัว่ ไปผานสถาบันการเงินแหงหนึง่ จำนวน
12.89 ลานหุน สงผลทำใหบริษทั ฯ มีกำไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษทั รวมในงบการเงินรวมสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
เปนจำนวนเงิน 71.85 ลานบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เปนจำนวนเงิน 75.61
ลานบาท
เมือ่ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กรรมการทีไ่ ดรบั แตงตัง้ จาก
บริษทั ฯ ไดลาออกจากกรรมการในบริษัทรวมแหงหนึ่ง คงเหลือ
กรรมการ 1 ทานที่ไดรับแตงตั้งในบริษัทรวม ซึ่งบริษัทฯ ไมมี
วัตถุประสงคในการบริหารและ/หรือกำหนดนโยบายของบริษทั รวม
ดังกลาวเพือ่ ประโยชนหรือเปนผลเสียตอบริษทั ฯ เปนผลใหบริษทั ฯ
ไมมอี ทิ ธิพลอยางมีนยั สำคัญตอบริษทั รวมดังกลาว ตัง้ แตวนั ที่ 11
พฤษภาคม 2560 ดังนัน้ บริษทั ฯ จึงไดรบั รูผ ลตางของมูลคายุตธิ รรม
ของเงินลงทุนในบริษัทรวมสวนที่เหลือกับมูลคาตามบัญชีของ
เงินลงทุน ณ วันทีเ่ ลิกใชวธิ สี ว นไดเสีย และรับรูก ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อืน่ ของบริษทั รวมดังกลาวเปนกำไรจากการจัดประเภทเงินลงทุน
รวมจำนวน 303.52 ลานบาทใน งบกำไรขาดทุนรวมสำหรับป
เมือ่ วันที่ 27 มกราคม 2560 บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่
จำกัด ไดลงทุนในหุน สามัญของ บริษทั สารสนเทศชุมชน จำกัด
จำนวน 500,000 หุน มูลคาหุนที่ตราไว 10 บาท เรียกชำระแลว
2.50 บาท รวมเปนเงินลงทุน จำนวน 1.25 ลานบาท
INET รายงานประจำป 2560
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17. เง�นลงทุนในบร�ษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

บร�ษัท

บริษทั แมนดาลา คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด

อัตรารอยละของ
สัดสวนเง�นลงทุน
2560
2559

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
หนวย : บาท
ทุนเร�ยกชำระแลว
ราคาทุน
2560
2559
2560
2559

99.99

94,999,960 94,999,960

99.99

94,999,960 94,999,960
94,999,960 94,999,960

ในระหวางป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด จำนวน 6.675
ลานหุน ในราคาหุนละ 10 บาท รวมทั้งสิ้น 66.75 ลานบาท
สวนไดเสียที่ ไมมีอำนาจควบคุม
ตารางตอไปนี้สรุปขอมูลเกี่ยวกับบริษัทยอยแตละรายของกลุมบริษัทที่มีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ กอนการตัด
รายการระหวางกัน บริษัทยอย (ถือทางออม) มีสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมที่มีสาระสำคัญ ดังนี้
หนวย : บาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รอยละของสวนไดเสีย
ทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนีส้ นิ หมุนเวียน
สินทรัพยสุทธิ

มูลคาตามบัญชีของสวนไดเสีย
ทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
รายไดจากการใหบริการ
กำไรสำหรับป
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำไรเบ็ดเสร็จรวม

กำไรทีแ่ บงใหกบั
สวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
กำไรเบ็ดเสร็จรวมทีแ่ บง
ใหกบั สวนไดเสียทีไ่ มมอี ำนาจควบคุม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เง�นสดและรายการเทียบเทาเง�นสด
เพ��มข�้นสุทธิ

บร�ษัท ไอร�ครูท
จำกัด

บร�ษัท ไทยดอท คอม
เพยเมนท จำกัด

บร�ษัท วัน อีเมล
จำกัด

0.01% - 55%
4,997,384
2,522,344
4,023,852
3,495,876

49.01%
14,193,887
2,522,344
13,788,091
2,928,140

30.01%
3,682,026
4,200,000
7,540,270
341,756

1,922,732

1,435,081

102,561

23,630,295
1,039,632
1,039,632

28,342,684
2,599,645
2,599,645

3,520,000
91,756
91,756

(592,084)

1,274,086

27,536

(592,084)

1,274,086

รวม

1,721,019

5,181,393

17,931

727,469

17,931

727,469

27,536

645,698
(2,334,410)
2,000,000

3,095,291
(3,000,000)
500,000

(89,041)
250,000

311,288

595,291

160,959

098

บร�ษัทยอยอื่น
ที่ ไมมีสาระสำคัญ
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18. คาบร�การบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย
คาบริการบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย:

หนวย : บาท
งบการเง�นรวมและงบการเง�นฉพาะกิจการ
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
ณ วันที่
ณ วันที่
1 มกราคม 2560
31
ธั
น
วาคม 2560
เพ��มข�้น
ลดลง

ราคาทุน
คาบริการบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย
คาตัดจำหนายสะสม
คาบร�การบำรุงรักษาอุปกรณรอตัดจาย - สุทธิ

26,610,915
(9,241,027)
17,369,888

36,336,764
(17,227,734)

-

62,947,679
(26,468,761)
36,478,918

19. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย:
ณ วันที่
1 มกราคม 2560

ราคาทุน
ทีด่ นิ
สวนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหวางกอสรางและ
สินทรัพยระหวางติดตัง้
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม
คาเผื่อการดอยคา
อุปกรณเครือขาย
รวม
ราคาตามบัญชีสุทธิ
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หนวย : บาท
งบการเง�นรวม
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
ณ วันที่
เพ��มข�้น
ลดลง
รับเขา (โอนออก) 31 ธันวาคม 2560

19,182,727
165,412,950
929,510,860
21,174,905
43,348,527
3,227,940

292,969,418
1,890,373
23,232,529
3,295,252
5,307,036
1,400,935

312,470
11,086,703
2,135,976
6,295,690
-

13,070,997
659,577,193
102,739,459
549,820,017
3,816,580
4,049,154
-

312,152,145
13,070,997
659,577,193
269,730,312
1,491,476,703
26,150,761
46,409,027
4,628,875

860,485,470
2,042,343,379

1,112,673,483
1,440,769,026

8,544,000
28,374,839

(1,333,073,400)
-

631,541,553
3,454,737,566

65,592,836
290,849,941
8,175,604
28,570,806
1,304,611
394,493,798

15,337
773,925
36,317,185
97,891,997
4,386,332
4,949,588
653,674
144,988,038

312,463
7,155,276
2,096,120
6,294,954
15,858,813

26,121,418
26,121,418

15,337
773,925
101,597,558
407,708,080
10,465,816
27,225,440
1,958,285
549,744,441

36,297,917
36,297,917
1,611,551,664

-

099

-

-

36,297,917
36,297,917
2,868,695,208

ณ วันที่
1 มกราคม 2017

ราคาทุน
ทีด่ นิ
สวนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
อาคารระหวางกอสรางและ
สินทรัพยระหวางติดตัง้
รวม
คาเสื่อมราคาสะสม
สวนปรับปรุงทีด่ นิ
อาคาร
สวนปรับปรุงอาคารเชา
อุปกรณเครือขาย
อุปกรณคอมพิวเตอร
อุปกรณสำนักงาน
ยานพาหนะ
รวม
คาเผื่อการดอยคา
อุปกรณเครือขาย
รวม
ราคาตามบัญชีสุทธิ

หนวย : บาท
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม 2560
เพ��มข�้น
ลดลง
รับเขา (โอนออก)

19,182,727
165,412,950
913,378,174
20,937,406
43,348,527
3,227,940

268,605,442
1,890,373
19,302,815
2,883,850
5,307,036
1,400,934

312,470
8,086,703
2,135,976
6,295,689
-

13,070,997
659,577,193
102,739,459
538,688,217
3,816,580
3,695,093
-

287,788,169
13,070,997
659,577,193
269,730,312
1,463,282,503
25,501,860
46,054,967
4,628,874

860,485,470
2,025,973,194

1,087,469,632
1,386,860,082

8,544,000
25,374,838

(1,321,587,539)
-

617,823,563
3,387,458,438

65,592,835
287,249,833
8,014,507
28,570,806
1,304,611
390,732,592

15,337
773,925
36,317,185
93,545,600
4,265,709
4,932,618
653,674
140,504,048

312,463
7,155,276
2,096,120
6,294,954
15,858,813

26,121,418
26,121,418

15,337
773,925
101,597,557
399,761,575
10,184,096
27,208,470
1,958,285
541,499,245

36,297,917
36,297,917
1,598,942,685

-

-

-

36,297,917
36,297,917
2,809,661,276

คาเสือ่ มราคาสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 144.99 ลานบาท และ 168.09 ลาน
บาท ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 140.50 ลานบาท และ 165.42 ลานบาทตามลำดับ รวมอยูในงบกำไรขาดทุน
คาเสื่อมราคาสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 26 ลานบาท
ไดรับรูเปนสวนหนึ่งของตนทุนทรัพยสินในระหวางป
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมีอาคารและอุปกรณ และยานพาหนะ ซึ่งหักคาเสื่อมราคาทั้งจำนวนแลวแตยังคง
ใชงานอยู จำนวน 42.07 ลานบาท และ 42.44 ลานบาท ตามลำดับ และบริษทั ฯ มีอาคารและอุปกรณ และยานพาหนะ ซึง่ หักคาเสือ่ มราคา
ทั้งจำนวนแลวแตยังคงใชงานอยู จำนวน 41.94 ลานบาท และ 42.30 ลานบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ฝายบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาอุปกรณเครือขาย เนื่องจากประมูลงานไมผาน
โดยพิจารณาตั้งคาเผื่อการดอยคาดังกลาวทั้งจำนวน
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รายจายทางการเง�นที่บันทึกเปนอุปกรณที่อยูในระหวางการพัฒนา

ดอกเบีย้ จายจากเงินกูย มื สถาบันการเงินทีถ่ อื เปนตนทุนสินทรัพย
อัตราการตัง้ ขึน้ เปนทุน (รอยละ)

หนวย : บาท
งบการเง�นรวมและงบการเง�นฉพาะกิจการ
2560
2559
27,979,821
3.75 - 4.90

4,554,372
3.61 - 4.40

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ไดนำอาคารและสิ่งปลูกสรางในโครงการที่มีอยูในปจจุบันและงานระหวางกอสรางซึ่งตั้งอยู
บนทีด่ นิ อันเปนทีต่ ง้ั โครงการ IDC 3 ของบริษทั ไปจดจำนองกับสถาบันการเงินแหงหนึง่ เพือ่ ค้ำประกันเงินกูย มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
(หมายเหตุ 24)

20. สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบดวย:
ณ วันที่
1 มกราคม 2017

ราคาทุน
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
ระหวางพัฒนา
รวม
คาตัดจำหนายสะสม
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
รวม
สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ

110,494,662

12,546,820

100,000

76,079,478

199,020,960

14,716,531
125,211,193

134,501,021
147,047,841

540,000
640,000

(76,079,478)
-

72,598,074
271,619,034

(45,487,181)
(45,487,181)
79,724,012

(23,184,268)
(23,184,268)

(99,998)
(99,998)

(230,164)
(230,164)

(68,801,615)
(68,801,615)
202,817,419

ณ วันที่
1 มกราคม 2560

ราคาทุน
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
ระหวางพัฒนา
รวม
คาตัดจำหนายสะสม
ซอฟแวรคอมพิวเตอร
รวม
สินทรัพย ไมมีตัวตน - สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเง�นรวม
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม 2560
เพ��มข�้น
ลดลง
รับเขา (โอนออก)

หนวย : บาท
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
รายการเปลี่ยนแปลงระหวางป
ณ วันที่
เพ��มข�้น
ลดลง
รับเขา (โอนออก) 31 ธันวาคม 2017

98,977,915

4,855,820

100,000

73,508,928

177,242,663

14,874,635
113,852,550

123,400,650
128,256,470

100,000

(73,508,928)
-

64,766,357
242,009,020

(42,876,848)
(42,876,848)
70,975,702

(18,155,178)
(18,155,178)

(99,998)
(99,998)

(230,164)
(230,164)

(61,162,192)
(61,162,192)
180,846,828

คาตัดจำหนายสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สำหรับงบการเงินรวม จำนวน 23.18 ลานบาท และ 13.52 ลานบาท
ตามลำดับ และงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 18.16 ลานบาท และ 12.16 ลานบาท ตามลำดับ รวมอยูใ นงบกำไรขาดทุน
บริษทั ยอย 2 แหง ไดทำสัญญาอนุญาตใหใชสทิ ธิในผลงานวิจยั 2 ฉบับกับหนวยงานภาครัฐแหงหนึง่ ในประเทศไทย โดยบริษทั ฯ ไดรบั สิทธิ
ในการใชผลงานวิจยั เพือ่ พัฒนาตอยอดซอฟแวรคอมพิวเตอรดงั กลาว โดยบริษทั ยอยทัง้ สองแหงตองปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดในสัญญา
บริษทั ยอยทัง้ 2 แหงตองจายคาใชสทิ ธิและสวนแบงรายไดทเ่ี กิดขึน้ จากการใชซอฟแวรคอมพิวเตอรดงั กลาวตามอัตราทีก่ ำหนดไวในสัญญา
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21. เง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท
งบการเง�นรวมและงบการเง�นฉพาะกิจการ
2560
2559

ตั๋วแลกเง�น
หัก สวนลดตัว๋ แลกเงิน
ตัว๋ แลกเงิน - สุทธิ
รวมเง�นเบิกเกินบัญชีและเง�นกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง�น

300,000,000
(2,178,293)
297,821,707
297,821,707

450,000,000
(4,244,885)
445,755,115
445,755,115

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ ออกตั๋วแลกเงินโดยไมมีหลักประกันจำนวนเงิน 300 ลานบาท และ 450 ลานบาท
ตามลำดับ ใหแกนกั ลงทุนในวงจำกัดโดยผานสถาบันการเงินหลายแหงซึง่ ไดรบั การแตงตัง้ เปนตัวแทนของบริษทั ซึง่ คิดดอกเบีย้ ในอัตราคงที่
โดยอางอิงกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยมีระยะเวลาของตั๋วแลกเงิน 181-184 วัน
บริษทั ฯ มีวงเงินสินเชือ่ ตางๆ จากสถาบันการเงินหลายแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:
หนวย : ลานบาท
งบการเง�นรวมและงบการเง�นฉพาะกิจการ
2560
2559

วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินออกหนังสือค้ำประกัน
วงเงินตัว๋ สัญญาใชเงิน
วงเงินตัว๋ แลกเงิน

40.00
119.00
60.00
300.00

75.00
67.00
60.00
450.00

อัตราดอกเบี้ย
2560

2559

Market Rate ถึง MOR
Market Rate ถึง MOR
อัตราคงที่หนาตั๋ว

Market Rate ถึง MOR
Market Rate ถึง MOR
อัตราคงที่หนาตั๋ว

สินเชือ่ ดังกลาวค้ำประกันโดยเงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 14)

22. เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:
หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

เจาหนีก้ ารคากิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เจาหนีก้ ารคาอืน่

35,839,550
88,476,089
124,315,639

37,930,808
68,609,120
106,539,928

51,191,899
79,730,312
130,922,211

42,365,312
65,416,375
107,781,687

เจาหนีซ้ อ้ื ทรัพยสนิ กิจการทีเ่ กีย่ วของกัน
เจาหนีซ้ อ้ื ทรัพยสนิ กิจการอืน่
เจาหนีอ้ น่ื
คาใชจา ยคางจาย

12,740,040
171,334,923
4,701,241
15,713,255
204,489,459
328,805,098

94,314,455
4,695,083
14,802,332
113,811,870
220,351,798

28,421,138
165,524,815
3,176,454
12,280,692
209,403,099
340,325,310

94,314,455
4,451,824
12,697,779
111,464,058
219,245,745

เจาหนี้การคา
รวมเจาหนี้การคา
เจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น

รวมเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
รวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเว�ยนอื่น
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23. หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเง�น - สุทธิ
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม

ไมเกิน 1 ป
จำนวนขัน้ ต่ำทีจ่ ะตองจาย
ดอกเบีย้ รอตัดจาย
มูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำ
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
จำนวนขัน้ ต่ำทีจ่ ะตองจาย
ดอกเบีย้ รอตัดจาย
มูลคาปจจ�บันของจำนวนเง�นขั้นต่ำ
ราคาสุทธิตามบัญชีของ
สินทรัพยภายใตสัญญาเชาทางการเง�น

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

219,845,935
(32,903,065)
186,942,870

160,585,968
(24,117,575)
136,468,393

219,845,935
(32,903,065)
186,942,870

160,585,968
(24,117,575)
136,468,393

557,529,425
(44,832,597)
512,696,828

387,246,747
(34,758,695)
352,488,052

557,529,425
(44,832,597)
512,696,828

387,246,747
(34,758,695)
352,488,052

892,710,488

657,837,305

892,710,488

657,837,305

บริษทั ฯ ไดทำสัญญาเชาทางการเงินกับบริษทั หลายแหง สำหรับอุปกรณเครือขาย สัญญาเชาดังกลาวมีระยะเวลา 1-5 ป สัญญาเชาทางการ
เงินขางตนมีอตั ราดอกเบีย้ อยูร ะหวางรอยละ 2.24 ถึง 10.31 ตอป หนีส้ นิ ตามสัญญาเชาทางการเงินบางสวนค้ำประกันโดยทรัพยสนิ ของลูกคา

24. เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น - สุทธิ
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ประกอบดวย:

หนวย : บาท
งบการเง�นรวมและงบการเง�นฉพาะกิจการ
2560
2559

697,909,000
(5,660,004)
692,248,996

เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น
หัก ดอกเบี้ยรอตัดจาย
เง�นกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเง�น - สุทธิ

-

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 บริษัทฯ ไดทำสัญญากูยืมเงินระยะยาวในวงเงินไมเกิน 700 ลานบาท จากสถาบันการเงินแหงหนึ่ง
เพื่อใชลงทุนกอสรางและติดตั้งอุปกรณสำหรับโครงการศูนยปฏิบัติการขอมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC 3) เงินกูยืมระยะยาวนี้มีอัตราดอกเบี้ย
รอยละ MLR – อัตราที่กำหนดไวในสัญญา โดยมีกำหนดการชำระคืนเงินตนเปนรายไตรมาสเปนจำนวน 12 งวด งวดละ 60 ลานบาท
โดยเริม่ จากเดือนมิถนุ ายน 2562 และชำระดอกเบีย้ ทุกเดือน เงินกูย มื ระยะยาวดังกลาวค้ำประกันโดยอาคารและสิง่ ปลูกสรางในโครงการ
ทีม่ อี ยูใ นปจจุบนั และงานระหวางกอสรางซึง่ ตัง้ อยูบ นทีด่ นิ อันเปนทีต่ ง้ั โครงการ IDC 3 ของบริษทั (หมายเหตุ 19) ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะตองปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่สำคัญบางประการที่กำหนดไว ตลอดอายุสัญญาเงินกู
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25. ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยนสำหรับผลประโยชนพนักงาน
การเปลี่ยนแปลงมูลคาปจจุบันของประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนสำหรับผลประโยชนพนักงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 มีดังนี้
หนวย : บาท

งบการเง�นรวม

ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยน
สำหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันตนป
สวนที่รับรูในกำไรหรือขาดทุน
• ตนทุนบริการในปจจุบัน
• ตนทุนดอกเบี้ย
สวนที่รับรูในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย
• สวนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงขอ
สมมติทางการเงิน
• สวนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ
ผลประโยชนที่จายในระหวางป
ประมาณการหนี้สินไมหมุนเว�ยน
สำหรับผลประโยชนพนักงาน ณ วันสิ�นป

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

10,704,029

7,485,146

10,109,605

6,654,105

4,252,927
356,231

2,981,219
216,902

3,944,053
343,727

2,596,412
208,360

(2,391,062)

1,230,733

(2,412,169)

1,127,859

202,989
(50,000)

(1,209,971)
-

202,989
(50,000)

(477,131)
-

13,075,114

10,704,029

12,138,205

10,109,605

คาใชจา ยผลประโยชนพนักงาน สำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ไดแสดงในงบกำไรขาดทุน ดังนี:้
หนวย : บาท
งบการเง�นรวม

ตนทุนขาย
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
รวมคาใชจายผลประโยชนพนักงาน

2560

2559

1,674,549
1,765,787
1,168,822
4,609,158

854,341
466,949
1,876,831
3,198,121

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559
1,486,154
1,621,617
1,180,009
4,287,780

854,341
466,949
1,483,482
2,804,772

สมมติฐานทีส่ ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ณ วันประเมินสรุปไดดงั นี้
(อัตรารอยละ/ป)
งบการเง�นรวม
2560

อัตราคิดลดพนักงานรายเดือน
เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น
อัตรามรณะ

3.0%
3% - 10%
รอยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
พ.ศ. 2560
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2559
3.4% - 3.51%
6%
รอยละ 50 ของ
ตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559
3.0%
3% - 10%
รอยละ 100 ของ
ตารางมรณะไทย
พ.ศ. 2560

3.4%
6%
รอยละ 50 ของ
ตารางมรณะไทย
พ.ศ.2551
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การวิเคราะหการครบกำหนดของการจายชำระผลประโยชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะหความออนไหวของขอสมมติหลักแสดงถึงผล
กระทบของการเปลี่ยนแปลงขอสมมติหลักตอมูลคาปจจุบันของ
ประมาณการ หนี้สินไมหมุนเวียน สำหรับผลประโยชนพนักงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
หนวย : บาท

อัตราคิดลด
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
อัตราการข�้นเง�นเดือน
เพิม่ ขึน้ 1%
ลดลง 1%
อัตราการหมุนเว�ยน
เพิม่ ขึน้ 10%
ลดลง 10%

หนวย : บาท

งบการเง�น
รวม

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ

11,348,940
14,249,682

10,548,099
13,165,787

14,168,405
11,397,272

13,090,483
10,593,671

12,078,435
13,428,225

11,245,373
12,382,906

ภายใน 1 ป
มากกวา 1 ป ไมเกิน 5 ป
มากกวา 5 ป ไมเกิน 10 ป
มากกวา 10 ป

งบการเง�น
รวม

งบการเง�น
เฉพาะกิจการ

3,460,120
15,222,237
48,389,018

3,460,120
14,421,453
39,284,913

26. หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ
การเคลื่อนไหวของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม 2560

สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี :
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เงินบำเหน็จคางจาย
สินคาคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เครดิตภาษีจากผลขาดทุนทางภาษี
ทีด่ นิ สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
(คาเผือ่ การดอยคา)
รวมสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี :
กำไรทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการเปลีย่ น
แปลงมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
กำไรจากการโอนจัดประเภทเงินลงทุน
ทีด่ นิ สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
(คาเสือ่ มราคา)
รวมหนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ
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หนวย : บาท
งบการเง�นรวม
การเปลี่ยนแปลงเพ��มข�้น(ลดลง)
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม 2560
กำไรขาดทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

9,223,697
1,824
11,731
2,021,921
5,239,602

99,410
847,556
(5,239,602)

(437,615)
-

9,323,107
1,824
11,731
2,431,862
-

1,861,993
18,360,768

(801,752)
(5,094,388)

(437,615)

1,060,241
12,828,765

(672,712)
-

22,707,624

50,674,175
-

50,001,463
22,707,624

26,030,340
25,357,628
6,996,860

16,803,839
39,511,463

50,674,175

42,834,179
115,543,266
102,714,501
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ณ วันที่
1 มกราคม 2560

สินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี :
คาเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ
เงินบำเหน็จคางจาย
สินคาคงเหลือ
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน
เครดิตภาษีจากผลขาดทุนทางภาษี
ทีด่ นิ สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
(คาเผือ่ การดอยคา)
รวมสินทรัพยภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี :
กำไรทีย่ งั ไมเกิดขึน้ จากการเปลีย่ น
แปลงมูลคาเงินลงทุนเผือ่ ขาย
ทีด่ นิ สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
(คาเสือ่ มราคา)
รวมหนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเง�นไดรอการตัดบัญชี – สุทธิ

หนวย : บาท
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงเพ��มข�้น(ลดลง)
ณ วันที่
31
ธั
น
วาคม 2560
กำไรขาดทุน กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

9,223,697
1,824
11,731
2,021,921
5,239,602

99,410
847,556
(5,239,602)

(441,836)
-

9,323,107
1,824
11,731
2,427,641
-

1,861,993
18,360,768

(801,752)
(5,094,388)

(441,836)

1,060,241
12,824,544

73,323,615

72,650,903

73,323,615

42,834,179
115,485,082
102,660,538

(672,712)

-

26,030,340
25,357,628
6,996,860

16,803,839
16,803,839

คาใชจา ยภาษีเงินไดสำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้

หนวย : บาท

งบการเง�นรวม

กำไรกอนภาษีเงินได
อัตราภาษี
ภาษีเงินไดงวดปจจุบนั ตามอัตราภาษี
คาใชจา ยทีไ่ มถอื เปนคาใชจา ยตามประมวลรัษฎากร
คาใชจา ยทีม่ สี ทิ ธิหกั ไดเพิม่ ขึน้ จากรายจายทีจ่ า ยจริง
รายไดเงินปนผลทีไ่ ดรบั ยกเวนภาษี
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษทั รวม
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทั รวม
กำไร(ขาดทุน)ระหวางกัน
เครดิตขาดทุนทางภาษีทค่ี าดวาจะไมไดใชประโยชน
ผลกระทบจากธุรกรรมทีไ่ ดรบั การสงเสริมการลงทุน
ผลแตกตางอัตราภาษี
คาใชจา ยภาษีเงินได
อัตราภาษีทแ่ี ทจริงถัวเฉลีย่ (%)

2560

2559

442,556,944
20%
88,511,389
6,860,577
(16,298,964)
(62,233)
112,196
(915,428)
4,059,343
2,312,685
152,856
(17,330,935)
(388,662)
67,012,824
15.14%

100,340,076
20%
20,068,015
5,991,552
(4,323,166)
7,854
(3,863,535)
1,198,846
(107,130)
1,180,609
(4,200,615)
19,092
15,971,522
15.92%

106

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559
356,040,949
20%
71,208,190
6,527,076
(16,267,808)
(1,213,626)
(17,330,935)
42,922,897
12.06%

98,386,516
20%
19,677,303
5,825,855
(4,304,691)
(2,848,000)
1,180,609
(4,200,615)
15,330,461
15.58%
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บริษัทฯ และบริษัทยอยบางแหง ใชอัตราภาษีเงินไดรอยละ 20 ในการคำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 และ 2559 บริษทั ยอยบางแหงใชอตั ราภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลตามอัตราขัน้ บันไดตามทีพ่ ระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร
วาดวยการการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 530) พ.ศ. 2554 สำหรับผูประกอบการซึ่งเปนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

27. ทุนเร�อนหุน

เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั้งที่ 6/2559 ไดมีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จำนวน
250,020,776 หุน ใหแกผถู อื หุน เดิมของบริษทั ตามสัดสวนจำนวน
หุน ผูถ อื หุน แตละรายถืออยู (Right offering) ในราคาหุน ละ 3 บาท
ซึ่งไดรับชำระเงินครบ และไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนชำระแลว
ดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก
512.54 ลานบาท เปน 500.04 ลานบาท โดยยกเลิกหุนสามัญ
ทีย่ งั มิไดออกจำนวน 12,500,023 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท
รวม 12.50 ลานบาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2559 ไดมีมติดังตอไปนี้
ก. อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 333.33 ลานบาท เปน
250.02 ลานบาท โดยยกเลิกหุนสามัญที่ยังมิไดออกจำนวน
83,312,534 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 83.31
ลานบาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการลดทุนดังกลาวกับ
กระทรวง พาณิชยเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2559
ข. อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250.02 ลานบาท เปน
512.54 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจำนวนรวม
262,520,799 หุน มูลคาทีต่ ราไวหนุ ละ 1 บาท ทัง้ นีเ้ พือ่ เสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจำนวนหุน
ผูถือหุนแตละรายถืออยู (Right offering) จำนวน
250,020,799 หุน ในราคาหุน ละ 3 บาท และเพือ่ รองรับการ
เสนอขายหุน สามัญเพิม่ ทุนใหแกบคุ คลทีท่ ำหนาทีเ่ ปนกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ตาม
โครงการ ESOP INET 2016 จำนวน 12,500,000 หุน ในราคา
หุนละ 3 บาท บริษัทฯ ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนดังกลาว
กับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559

28. สำรองตามกฎหมาย
เพือ่ ใหเปนไปตามขอกำหนดของพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน
จำกัด พ.ศ. 2535 บริษทั ฯ ไดจดั สรรเงินจำนวนอยางนอย รอยละ 5
ของกำไรสุทธิไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย จนกวาทุนสำรองนี้
เทากับรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนสำรองตามกฎหมายนี้
จะนำไปจายเปนเงินปนผลไมได

29. เง�นปนผล
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2560 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2560 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจาก
กำไรสุทธิสำหรับป 2559 ในอัตราหุนละ 0.0789 บาท เปน
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 39.45 ลานบาท และไดจัดสรรกำไรสุทธิ
เปนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 3.22 ลานบาท
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2559 เมื่อวันที่ 21
เมษายน 2559 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจาก
กำไรสุทธิสำหรับป 2558 ในอัตราหุนละ 0.015 บาท เปน
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 3.75 ลานบาท และไดจัดสรรกำไรสุทธิ
เปนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.58 ลานบาท

30. คาใชจายตามลักษณะ

บริษัทฯ มีคาใชจายตามลักษณะที่มีสาระสำคัญสำหรับสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ดังนี้
หนวย : บาท

งบการเง�นรวม

คาเชาจายตามสัญญาเชาดำเนินงาน
คาเชาวงจร
คาเชาอุปกรณและยานพาหนะ
คาบำรุงรักษา
คาเชาและคาบริการสำนักงาน
เง�นเดือนและคาแรงและผลประโยชนอื่น
ของพนักงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย
คาเผื่อการดอยคาภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
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งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

2560

2559

22,681,465
8,523,128
31,642,691
53,534,494

25,290,165
6,094,464
23,378,098
31,038,354

22,681,465
8,523,128
31,642,691
49,509,876

25,290,165
6,094,464
23,378,098
31,038,354

391,165,012
185,400,040
31,958,323

240,431,373
181,616,345
-

366,934,190
175,886,960
31,958,323

229,157,145
177,580,301
-

107

108
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170,125,125

290,584,102
(140,960,477)
149,623,625

205,418,995

697,864,771
(598,365,374)
99,499,397

การใหบร�การครบวงจร
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

470,678,051
(560,978)
4,577,142
474,694,215
(32,137,271)
442,556,944
(67,012,824)
375,544,120

988,448,873
(739,325,851)
249,123,022
161,078,218
71,914,425
303,514,677
16,535,181
(133,876,684)
(197,610,788)

รวม

9,915,739

152,647,134
(125,593,407)
27,053,727

การใหบร�การ
เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

74,452,815

704,863,061
(535,424,522)
169,438,539

การใหบร�การครบวงจร
ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

2559

110,759,306
(39,272)
19,317,673
130,037,707
(29,697,631)
100,340,076
(15,971,522)
84,368,554

857,510,195
(661,017,929)
196,492,266
121,832,820
22,021,618
(84,965,260)
(144,622,138)

รวม

กลุม บริษทั ไมมรี ายการขายหรือรายการธุรกิจอืน่ ทีเ่ กิดขึน้ ระหวางสวนงานทางธุรกิจ กลุม บริษทั ไมไดจดั สรรตนทุนและสินทรัพยและหนีส้ นิ ระหวางธุรกิจทัง้ สองสวนงานเนือ่ งจากสวนงานทางธุรกิจทัง้ สองสวนงาน
ใชสินทรัพยและหนี้สินที่กอใหเกิดรายไดรวมกัน
กลุมบริษัทมีลูกคารายใหญสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 จำนวน 1 ราย จากรายไดใหบริการดานโทรคมนาคมซึ่งรวมทั้งการใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต จำนวนเงินรวม 52.71
ลานบาท และ 246.66 ลานบาท ตามลำดับ

รายไดจากการใหบริการและการขาย
ตนทุนในการใหบริการและตนทุนขาย
ผลการดำเนินงานตามสวนงาน
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รายไดอื่น
คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการบริหาร
กำไรกอนสวนแบงกำไร (ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
สวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนในการรวมคา
สวนแบงกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม
กำไรกอนตนทุนทางการเงินและภาษีเงินได
ตนทุนทางการเงิน
กำไรกอนภาษีเงินได
คาใชจายภาษีเงินได
กำไรสำหรับป

การใหบร�การ
เชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต

2560

กลุมบริษัทดำเนินกิจการใน 2 สวนงานธุรกิจ คือ (ก) การใหบริการเชื่อมตออินเทอรเน็ต และ (ข) การใหบริการครบวงจรที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสวนงานดำเนินงานของ
กลุมบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
หนวย : บาท

31. สวนงานดำเนินงาน

รายงานแสดงขอมูลการคำนวณรายไดทต่ี อ งจัดสรรใหแกกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม ของกลุมบริษัทสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดังนี้
หนวย : พันบาท

งบการเง�นรวม
2560

รายไดจากใบอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง
รายไดที่ไมเกี่ยวของกับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโทรคมนาคม
รวมรายไดจากการใหบร�การ

2559

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559

457,379,623

373,879,439

398,055,952

546,794,241

524,481,663
981,861,286

479,771,740
853,651,179

600,949,283
999,005,235

298,673,323
845,467,564

32. สิทธิประโยชนจากการสงเสร�มการลงทุน

33. เคร�่องมือทางการเง�น

บริษัทฯ ไดรับสงเสริมการลงทุนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
จำนวน 2 บัตร ไดแก เลขที่ 58-1841-1-00-2-0 ลงวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 ในการใหบริการดาน Cloud Service
และเลขที่ 59-1041-1-00-2-0 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2559
ในการใหบริการดาน Data Center จากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหเปดดำเนินการไดตั้งแตวันที่ 19
พฤษภาคม 2558 โดยไดรับสิทธิประโยชนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ตามมาตรา 25, 26, 28, 31, 34
และ 37 สิทธิประโยชนทไ่ี ดรบั รวมถึงการไดรบั ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับ
สงเสริมการลงทุนรวมกันไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนด 8 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการทีไ่ ดรบั สงเสริมการลงทุน ซึง่ บริษทั ฯ เริม่
มีรายไดจากกิจการทีไ่ ดรบั สงเสริมการลงทุนเมือ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน
2558
รายไดจากการบริการสำหรับปสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 เปนรายไดทไ่ี ดรบั สิทธิประโยชนตามการสงเสริมการ
ลงทุน จำนวน 284.93 ลานบาท และ 168.86 ลานบาท ตามลำดับ

33.1 ความเสี่ยงจากการใหสินเชื่อ
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กลุม บริษทั มีความเสีย่ งดานการใหสนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนี้
การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมและ ตั๋วเงินรับ ฝายบริหาร
ควบคุมความเสีย่ งนีโ้ ดยการกำหนดใหมนี โยบายและวิธกี ารในการ
ควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ กลุม บริษทั จึงไมคาดวาจะไดรบั
ความเสียหายที่เปนสาระสำคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้
การใหสนิ เชือ่ ของกลุม บริษทั ไมมกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั ฯ
มีฐานของลูกคาทีห่ ลากหลายและมีอยูจ ำนวนมากราย จำนวนเงิน
สูงสุดทีก่ ลุม บริษทั อาจตองสูญเสียจากการใหสนิ เชือ่ คือมูลคาตาม
บัญชีของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น เงินใหกูยืมและตั๋วเงินรับ
ที่แสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน

33.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

กลุม บริษทั มีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำคัญอันเกีย่ วเนือ่ ง
กับเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งสวนใหญมีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ที่มีวันครบกำหนดไถถอนนับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
ไมเกิน 1 ป เนื่องจากกลุมบริษัทมีนโยบายการฝากหรือลงทุนใน
ตราสารที่มีสภาพคลองและมีวันครบกำหนดไมเกิน 1 ป ดังนั้น
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของกลุมบริษัทจึงอยูในระดับต่ำ
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สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ยไดดังนี้

รายการ

สินทรัพยทางการเง�น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนี้สินทางการเง�น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน
เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

รายการ

สินทรัพยทางการเง�น
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนี้สินทางการเง�น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

หมายเหตุ

หนวย : พันบาท
งบการเง�นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ลอยตัว
คงที่
ไมมีอัตราดอกเบี้ย

รวม

7
8
9
14

44,054
-

135,592
35,389

314
447,221
239,479
-

44,368
582,813
239,479
35,389

21
22
23
24

692,249

297,822
699,640
-

328,805
-

297,822
328,805
699,640
692,249

หมายเหตุ

7
8
9
14

21
22
23

หนวย : พันบาท
งบการเง�นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ลอยตัว
คงที่
ไมมีอัตราดอกเบี้ย

213,732
-

-
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รวม

152,531
66,708

202
63,241
177,927
-

213,934
215,772
177,927
66,708

445,755
488,956

220,352
-

445,755
220,352
488,956
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สำหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่แยกตามวันที่ครบกำหนด (หรือวันที่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหากวันที่มี
การกำหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) นับจากวันที่ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้
รายการ

สินทรัพยทางการเง�น
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนี้สินทางการเง�น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

รายการ

สินทรัพยทางการเง�น
เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
หนี้สินทางการเง�น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน

หมายเหตุ

หนวย : พันบาท
งบการเง�นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รวม
ภายใน 12 เดือน มากกวา 12 เดือน

8
14

135,592
35,389

21
23

297,822
186,943

หมายเหตุ

-

512,697

อัตราดอกเบี้ย

135,592
35,389

2.24 % - 4.60%
0.52% - 1.38%

297,822
699,640

3.75%
2.24 % - 10.31%

หนวย : พันบาท
งบการเง�นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รวม
ภายใน 12 เดือน มากกวา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

8
14

66,708

152,531
-

152,531
66,708

2.22% - 4.60%
0.85% - 1.5%

21
23

445,755
136,468

352,488

445,755
488,956

3.61% - 4.40%
4.71% - 10.31%

33.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุมบริษัทมีสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศ ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศดังกลาวมียอดคงเหลือที่ไมมี
นัยสำคัญ ซึง่ กลุม บริษทั มิไดเขาทำสัญญาซือ้ ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพือ่ ลดความเสีย่ งจากอัตราแลกเปลีย่ น เนือ่ งจากฝายบริหาร
พิจารณาแลวเห็นวาความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอยูในระดับต่ำ

33.4 มูลคายุติธรรม

เนือ่ งจากเครือ่ งมือทางการเงินสวนใหญของกลุม บริษทั จัดอยูใ นประเภทระยะสัน้ เงินใหกยู มื และเงินกูย มื มีอตั ราดอกเบีย้ ใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบีย้ ในตลาด บริษทั ฯจึงประมาณมูลคายุตธิ รรมของเครือ่ งมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีทแ่ี สดงในงบแสดงฐานะการเงิน
มูลคายุตธิ รรม หมายถึง จำนวนเงินทีผ่ ซู อ้ื และผูข ายตกลงแลกเปลีย่ นสินทรัพยกนั หรือจายชำระหนีส้ นิ ในขณะทีท่ ง้ั สองฝายมีความรอบรู
และเต็มใจในการแลกเปลีย่ นและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะทีไ่ มมคี วามเกีย่ วของกัน วิธกี ารกำหนดมูลคายุตธิ รรม
ขึน้ อยูก บั ลักษณะของเครือ่ งมือทางการเงิน มูลคายุตธิ รรมจะกำหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกำหนดขึน้ โดยใชเกณฑการวัดมูลคาทีเ่ หมาะสม

33.5 การบร�หารจัดการทุน

บริหารของกลุม บริษทั มีนโยบายการบริหารจัดการสวนทุนซึง่ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ดำรงฐานเงินทุนใหแข็งแกรง โดยการวางแผนการกำหนด
กลยุทธในการดำเนินงานเพือ่ ใหธรุ กิจมีผลประกอบการและการบริหารกระแสเงินสดทีด่ อี ยางตอเนือ่ ง นอกจากนี้ กลุม บริษทั ยังคำนึงถึงการ
มีฐานะการเงินที่ดี โดยพิจารณาลงทุนในโครงการที่มีอัตราผลตอบแทนอยูในเกณฑดี รักษาระดับเงินทุนหมุนเวียนที่เหมาะสม รวมทั้ง
สรางความแข็งแกรง ความมั่นคงของการดำรงเงินสด และมีโครงสรางเงินทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อดำรงไวซึ่งความสามารถในการดำเนิน
ธุรกิจอยางตอเนื่องในอนาคต และรักษาความเชื่อมั่นตอผูถือหุน นักลงทุน เจาหนี้ และผูมีสวนไดเสียอื่นๆ
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34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดข�้น
34.1 คาปรับตามสัญญา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคาปรับการรับประกันการขัดของของการใหบริการ
ตามสัญญากับบริษทั รวมแหงหนึง่ เปนจำนวนเงิน 2.48 ลานบาท ฝายบริหารของบริษทั มีความเห็นวาบริษทั ไมสมควรจายชำระคาปรับ
ดังกลาวที่ตองรอการพิสูจนวาเหตุขัดของเกิดจากความผิดของบริษัทหรือไม และเชื่อวาทายที่สุดแลวบริษัทจะสามารถชี้แจงสาเหตุของ
การขัดของ โดยไมตองชำระคาเบี้ยปรับดังกลาว เปนผลใหทางบริษัทไมมีการตั้งสำรองใดๆ จากคาปรับนี้ในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ

34.2 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดข�้นกับสถาบันการเง�น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีภาระจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ำประกัน เปนจำนวนเงิน 44.94 ลานบาท
และ 50.93 ลานบาท ตามลำดับ ค้ำประกันโดยใชเงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 14 และ 21)

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดำเนินงาน

กลุมบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาดำเนินงานในกรณีที่บริษัทฯ เปนผูเชา ซึ่งมีอายุสัญญาระหวาง 1 - 30 ป สัญญาดังกลาว
เปนสัญญาที่บอกเลิกไมได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทมีภาระที่จะตองจายในอนาคตตามสัญญาเชาดังนี้
หนวย : ลานบาท
งบการเง�นรวม

ไมเกิน 1 ป
เกิน 1 ป แตไมเกิน 5 ป
เกินกวา 5 ป
รวม

2560

2559

80.94
93.81
32.85
207.60

40.98
32.63
34.04
107.65

งบการเง�นเฉพาะกิจการ
2560
2559
73.30
83.21
32.85
189.36

40.98
32.63
34.04
107.65

ในระหวางป 2558 บริษทั ฯ ไดทำสัญญาเชาทีด่ นิ กับบริษทั แหงหนึง่ เปนระยะเวลา 30 ป เริม่ ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2588 และสามารถตอสัญญาไดเมื่อครบกำหนดภายใน 60 วัน สัญญานี้ถือเปนสัญญาเชาดำเนินงานที่ยกเลิกไมได ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2560 บริษัทฯ ผูกพันที่จะตองจายคาเชาในอัตราปละ 1,077,700 บาท และมีการปรับอัตราคาเชาตามสัญญาเพิ่มขึ้นทุก 3 ป
ในอัตรารอยละ 5% ของอัตราคาเชา ปกอ น เมือ่ สัญญาเชาสิน้ สุดลง บริษทั ฯ ตองปรับปรุงพืน้ ทีเ่ ชาใหอยูใ นสภาพพรอมใชงานภายใน 90 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงจากผูใหเชา

34.4 สัญญาที่สำคัญ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันทีจ่ ะตองชำระเงินคาทีด่ นิ ตามสัญญาจะซือ้ จะขาย จำนวน 33.84 ลานบาท และ เมือ่ วันที่
9 ตุลาคม 2560 บริษทั ฯ ไดจดั ทำสัญญาใหใชสทิ ธิเหนือพืน้ ดินดังกลาว โดยมีกำหนดระยะเวลา 15 ป เนือ่ งจากไมสามารถโอนกรรมสิทธิ์
ไดตามทีก่ ฎหมายกำหนด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุม บริษทั มีภาระผูกพันในการชำระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตัง้ เปนจำนวนเงิน 339.56 ลาน
บาท และ 263.24 ลานบาท ตามลำดับ และบริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการชำระเงินคาอุปกรณพรอมคาติดตัง้ เปนจำนวนเงิน 357.41 ลาน
บาท และ 263.24 ลานบาท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทั ฯ มีภาระผูกพันในการจายชำระคากอสรางอาคารตามสัญญา จำนวนเงิน 7.17 ลานบาท
และ 289.61 ลานบาท ตามลำดับ

112

INET รายงานประจำป 2560

35. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กลุมบริษัทและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2552 โดยบริษัทฯ
และพนักงาน จะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 10 ของเงินเดือนตามอายุงานของพนักงาน กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
นี้บริหารโดยบริษัท หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และจะจายใหกับพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบ
วาดวยกองทุนของบริษัทฯ สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทไดจายเงินสมทบเขากองทุนเปนจำนวนเงิน
9.45 ลานบาท และ 6.57 ลานบาท ตามลำดับ ในงบการเงินรวม และจำนวน 8.65 ลานบาท และ 6.13 ลานบาท ตามลำดับ
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ

36. การจัดประเภทรายการในงบการเง�น
บริษัทฯ ไดจัดประเภทรายการใหมบางรายการในงบการเงิน สำหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อใหสอดคลองกับการแสดง
รายการในงบการเงินปปจจุบันดังนี้
งบการเง�นรวม
กอนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม

งบแสดงฐานะการเง�น
เจาหนีก้ ารคาและเจาหนีห้ มุนเวียนอืน่
โบนัสพนักงานคางจาย
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรจากการขายเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผือ่ ขาย
รายไดอน่ื

หนวย : พันบาท
งบการเง�นเฉพาะกิจการ
กอนจัด
รายการจัด
หลังจัด
ประเภทใหม ประเภทใหม ประเภทใหม

243,470
-

(23,118)
23,118

220,352
23,118

240,746
-

(21,500)
21,500

(21,500)
21,500

23,793

158
(158)

158
23,635

23,793

158
(158)

158
(158)

37. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน
37.1 บร�ษัทยอยแหงหนึ่งไดจดทะเบียนจัดตั้งบร�ษัทใหม ดังนี้
ชื่อบร�ษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน (ลานบาท) วันที่จดทะเบียนบร�ษัท

บร�ษัท แอตเซ็ทเทอรา คอรปอเรชั่น จำกัด

ใหบริการระบบคอมพิวเตอรเสมือน(Cloud)

37.2 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบร�ษัท ครั้งที่ 3/2561

1

26 มกราคม 2018

เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ไดมมี ติอนุมตั ใิ หเสนอจายเงินปนผล จากผลการดำเนินงานสำหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
จำนวนหุน สามัญจำนวน 500 ลานหุน ในอัตราหุน ละ 0.1259 บาท เปนจำนวนเงิน 62.94 ลานบาท โดยการจายเงินปนผลดังกลาว
ตองไดรบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ อื หุน

38. การอนุมัติงบการเง�น

งบการเงินนีไ้ ดรบั อนุมตั ใิ หออกโดยกรรมการผูม อี ำนาจของบริษทั ฯ เมือ่ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561
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1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ

51

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Role of the Chairman Program (RCP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certiﬁcation Program (DCP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

• Advance Management Program (AMP174),
• Harvard Business School
• ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัย
เบอรมิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
11 สิงหาคม 2560

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

2. นายณรงค ศิร�เลิศวรกุล

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certiﬁcation Program (DCP)
จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• ปริญญาเอก
สาขาอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ สหราชอาณาจักร

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544
(วันจดทะเบียนแปรสภาพเปน
บริษัทมหาชนจำกัด)

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการบริหาร

ตำแหนง

• ผูอำนวยการ
• โฆษก
• ผูอำนวยการ
• รองผูอำนวยการ

2559 – ปจจ�บัน
2559 – ปจจ�บัน
2556 – 2559
2546 - 2559

องคกรอื่น

• กรรมการ
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ

• กรรมการสภา
• เลขาธิการ

2548 – ปจจ�บัน
2558 - ปจจ�บัน

2560 – ปจจ�บัน
2560 – ปจจ�บัน
2560 – ปจจ�บัน

• ที่ปรึกษาอาวุโส

• กรรมการบริหาร

2548 – ปจจ�บัน

องคกรอื่น

2549 - ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ
• กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• ศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

• บจก.คลื่นปญญา

• บมจ.เน็ตเบย

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น
2551 – ปจจ�บัน
• ประธานกรรมการ

2544 – ปจจ�บัน
2551 – ปจจ�บัน

ชวงเวลา

รายละเอียดโดยยอของกรรมการ ผูบร�หาร ผูมีอำนาจควบคุมของบร�ษัท และเลขานุการบร�ษัท
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3. ดร.กำธร ไวทยกุล

58

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certiﬁcation Program (DCP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร How to
Develop a Risk Management Plan (HRP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• M.S. Electronical Engineering,
The George Washington University
• Ph.D. Electronical Engineering,
Florida Atlantic University

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
13 มิถุนายน 2559

• กรรมการ

4. ดร.อภิรักษ ปร�ชญสมบูรณ

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certiﬁcation Program (DCP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
• หลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีทาง
ปกครองตามมาตรฐานที่ก.ศป.รับรอง รุนที่ 4 ของ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทาง
ปกครอง โดยไดรับการสนับสนุนทางวิชาการจาก
สำนักงานศาลปกครอง
• โครงการอบรมผูบริหารระดับสูงในยุคโลกาภิวัตน
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง
กระทรวงการคลัง

ประวัติการอบรม

• Diplome de Docteur, Computer ,
L’Universite Paris VI,France

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
28 เมษายน 2558

• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

-

0.01

-

-

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร

2555

2555 – 2556

2556 – 2558

2558 – 2559

2559 - ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

2559 – ปจจ�บัน

2560 – ปจจ�บัน

องคกรอื่น

2555 – ปจจ�บัน
2556 - 2557

บร�ษัทอื่น

2558 – ปจจ�บัน
2559 – ปจจ�บัน

ชวงเวลา

• ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญสำนักพัฒนา
และบริการลูกคาองคกร
• ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญสำนักพัฒนา
โทรศัพทประจำที่และบรอดแบนด
สายงานพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญสำนัก
กลยุทธ สายงานประสิทธิผลองคกร
• ผูช ว ยกรรมการผูจ ดั การใหญภาคขายและ
บริการนครหลวงที่ 3 สายงานขายและ
บริการลูกคานครหลวง
• ผูจัดการฝายวางแผนโครงขายสำนัก
วิศวกรรม สายงานโครงขาย

• กรรมการ

• กรรมการบริหาร ชุดที่ 13

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
• กรรมการ

• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของกรรมการผูจัดการ

ตำแหนง
ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• บมจ.ทีโอที

• บมจ.ทีโอที

• บมจ.ทีโอที

• บมจ.ทีโอที

• บมจ.ทีโอที

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• สมาคมโทรคมนาคมแหงประเทศไทย
ในประบรมราชูปถัมภ

• บมจ.ทีโอที
• บจก.ไทยลองดิสแทนส เทเลคอมมิวนิเคชั่นส

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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5. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์

45

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• Master of Engineering
(Electrical – Communications)
Cornell University U.S.A.

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
24 เมษายน 2552

• กรรมการ
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

6. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certiﬁcation Program (DCP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Financial Statements for Directors (FSD)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Advance Management Program รุนที่ 177
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา University of Miami, U.S.A.

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
24 เมษายน 2552

• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

-

-

-

-

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร

2552 – 2556

2556 – 2560

2560 – ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

2552 – ปจจ�บัน

2552 – 2555

2556 – 2558

• ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ 11
กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ
• ผูจัดการฝาย 10
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อบริหารองคกร
• ผูจัดการฝาย 10 ฝายโครงขาย
ระหวางประเทศ

• กรรมการ

• รองกรรมการผูจัดการใหญ
(สายงานธุรกิจ NGDCและNBN)
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานกลยุทธองคกร
• รองกรรมการผูจัดการใหญ
สายงานธุรกิจโทรศัพท

2560 – ปจจ�บัน
2558 – 2560

• กรรมการ

• กรรมการ

2560 – ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

2556 – ปจจ�บัน

ตำแหนง
• กรรมการ
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการผูจัดการ

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – ปจจ�บัน
2552 – ปจจ�บัน

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บ.โครงขายระหวางประเทศ
และศูนยขอมูลอินเทอรเน็ต จำกัด
• บมจ.กสท โทรคมนาคม

• บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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69

อายุ
(ป)

ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2513
• ประกาศนียบัตรนักสอบบัญชี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2514
• ปริญาโท พบ.ม. (การเงิน) เกียรตินิยมอันดับ 2
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรพ.ศ. 2517
• ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business Analysis
Arizona State University, สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

73

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

• หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•
หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
(MFR)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
28 สิงหาคม 2544
•
หลั
ก
สู
ต
ร Monitoring the Internal Audit Function (MIA)
(วันจดทะเบียนแปรสภาพเปน
จั
ด
โดยสมาคมส
งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
บริษัทมหาชนจำกัด)
• หลักสูตร Monitoring the System of Internal
Control and Risk Management (MIR)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Certiﬁcation Program (DCP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา
-

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

8. นายอรัญ เพ��มพ�บูลย

• หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุน 27/2009
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certiﬁcation
Program (DCP) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรม
การบริษัทไทย รุน 45/2004
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา
-

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
27 เมษายน 2549

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ

7. ศ.กิตติคุณ
ดร.อัจฉรา จันทรฉาย

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

-

-

-

-

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร

2551 – ปจจ�บัน

2548 – ปจจ�บัน
2551 – ปจจ�บัน

2549 – ปจจ�บัน

องคกรอื่น

2548 – ปจจ�บัน
2559 - ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

2556 – ปจจ�บัน

ตำแหนง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• บมจ.สหยูเนี่ยน

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน
• กรรมการตรวจสอบ

• ศาสตราจารยกิตติคุณ
คณะพาณิชยศาสตร และการบัญชี

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • บมจ.แพน ราชเทวี กรุป
• กรรมการอิสระและประธานกรรมการ • บมจ.เจาพระยามหานคร
ตรวจสอบ

• กรรมการอิสระและประธาน
กรรมการตรวจสอบ

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น

2549 – ปจจ�บัน
2552 – ปจจ�บัน

ชวงเวลา

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ

70

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขา Computer and Information
Science ,Syracuse University, สหรัฐอเมริกา

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียน
แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด)

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน

10. นายสหัส ตร�ทิพยบุตร

-

• หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร) สาขาวิชาเอก
เศรษฐศาสตรระหวางประเทศ Marquette
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.
• ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟา) สาขาวิชาเอก
Data Communication, University of
Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A.

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
26 กุมภาพันธ 2552

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

0.002

0.01

-

-

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร

2559 – ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

2557 – ปจจ�บัน
2557 – ปจจ�บัน
2555 – ปจจ�บัน
2551 – ปจจ�บัน
2551 – ปจจ�บัน
2551 – ปจจ�บัน

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• บจก.ไทยสมารทคารด
• บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส คอนซัลแทนตกรุป

• กรรมการ

• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ

• บจก.ไทย ดอท คอม

• บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้
• บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอรตี้
• บมจ.เธียรสุรัตน
• บมจ.ซีโอแอล
• บมจ.ซีโอแอล
• บมจ.ซีโอแอล

• กรรมการ
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการบริหาร
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน • บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• Chief Information Ofﬁcer
• กรรมการบริษัท

• ประธานกรรมการสรรหา
• บมจ.เอแคป แอดไวเซอรี่ จำกัด
และพิจารณาคาตอบแทน
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ • กลุมบริษัท ACAP Advisory Group

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น

2544 – ปจจ�บัน
2551 – ปจจ�บัน
2549 – ปจจ�บัน

2545 – ปจจ�บัน
2553 - 2555

บร�ษัทอื่น

2546 – 2557

2551 – 2557

ตำแหนง
• กรรมการอิสระ
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการตรวจสอบ

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น

2552 – ปจจ�บัน
2554 – ปจจ�บัน
2556 – ปจจ�บัน

ชวงเวลา

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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50

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขา Computer Science
University of Missouri Columbia, U.S.A.
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Effective Minutes Taking
(EMT) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Company Secretary Program
23 เมษายน 2546
(CSP) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certiﬁcation Program
(DCP) จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร ภูมิพลังแผนดิน
ศูนยบริการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• หลักสูตร นักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตรเพือ่ สังคม”
(นมธ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• หลักสูตรผูบริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุน
รุนที่ 25 (วตท.) สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา
-

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการผูจัดการ
• รักษาการเลขานุการบริษัท
• กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน

อายุ
(ป)

0.16

-

2557 – 2559
2551 – ปจจุบัน

บร�ษัทอื่น

2546 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2551 – ปจจุบัน
2559 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2556 – ปจจุบัน
2555 – 2556
2542 – 2556

• กรรมการ
• ประธานกรรมการ

• กรรมการ
• กรรมการบริหาร
• กรรมการบริหารความเสี่ยง
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ
• กรรมการผูจัดการ
• รักษาการเลขานุการบริษัท
• รักษาการกรรมการผูจัดการ
• รองกรรมการผูจัดการ

• บจก.ไทยดอทคอม
• บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร
ชวงเวลา
ตำแหนง
ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ 58 คุณวุฒิการศึกษา
2557 – ปจจุบัน • กรรมการอิสระ
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
•
ปริ
ญ
ญาโท
สาขานิ
ต
ศ
ิ
าสตร
ม
หาบั
ณ
ฑิ
ต
(“LL.M.”)
2557 – ปจจุบัน • กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน • บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการอิสระ
โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยเทมเปล,ฟลลาเดเฟย
2557 – ปจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน
มลรั
ฐ
เพนซิ
ล
วาเนี
ย
ประเทศสหรั
ฐ
อเมริ
ก
า
(Temple
2559
–
ป
จ
จุ
บ
น
ั
•
กรรมการกำกั
บ
ดู
แ
ลกิ
จ
การ
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• กรรมการตรวจสอบ
University
School
of
Law,
at
Philadelphia,
• กรรมการกำกับดูแลกิจการ
บร�ษัทจดทะเบียนอื่น
Pennsylvania, U.S.A.)
2552 – ปจจุบัน • เลขานุการบริษัท
• บมจ.สยามแม็คโคร
•
เนติ
บ
ณ
ั
ฑิ
ต
ไทย
(Barrister
at
law)
วันที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการ :
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
บร�ษัทอื่น
12 พฤษภาคม 2557
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2548 – ปจจุบัน • กรรมการ
• บจก.สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้
ประวัติการอบรม
2549
–
ป
จ
จุ
บ
น
ั
•
กรรมการ
• บจก.ฮานนา อินสทรูเมนทส (ประเทศไทย)
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
2550
–
ป
จ
จุ
บ
น
ั
•
กรรมการผู
จ

ด
ั
การ
• บจก.ชวลิต แอนด พารทเนอรส
Director Accreditation Program (DAP)
2550
–
ป
จ
จุ
บ
น
ั
•
กรรมการ
• บจก.เซเบอร ทราเวล เนทเวิรค (ไทยแลนด)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2552 – ปจจุบัน • กรรมการ
• บจก.เอสซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล
2554 – ปจจุบัน • กรรมการ
• บจก.โทนามิ (ไทยแลนด)
2555 – ปจจุบัน • กรรมการ
• บจก.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล
การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา
-

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง
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13. นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค

50

47

52

-

• TOI solaris by SUN Micro System
• ITIL foundation by Pink
• Informix / Oracle Administor

ประวัติการอบรม

• วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

16. นายปยเรศ แซหลี

-

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

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

15 นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ

-

• ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

14. นายศักดิ์นนท กังสัมฤทธิ์

-

• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Director Accreditation Program (DAP)
จัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตรประกาศนียบัตร
Leadership Succession Program (LSP)
จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองคกรภาครัฐ

ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

• รองกรรมการผูจัดการ

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

-

-

-

-

-

-

-

-

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร

2556 – 2557
2552 – 2556

บร�ษัทอื่น

2557 – ปจจ�บัน

2552 – 2556

บร�ษัทอื่น

2557 – ปจจ�บัน

2555 – ปจจ�บัน
2554 – 2555

2557 - ปจจ�บัน
2556 – ปจจ�บัน

บร�ษัทอื่น

2555 – 2559

ตำแหนง
• รองกรรมการผูจัดการ
• ผูชวยกรรมการผูจัดการ
• ผูอำนวยการอาวุโส

• ผูอำนวยการ
• ผูอำนวยการ

• ผูอำนวยการอาวุโส

• Services Management Director

• ผูอำนวยการอาวุโส

• ผูอำนวยการอาวุโส
• ผูอำนวยการ

• กรรมการ
• กรรมการผูจัดการ

• กรรมการ

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น

2556 – ปจจ�บัน
2555 – 2556
2554 – 2555

ชวงเวลา

ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• บจก.จีเอเบิล
• บจก.จีเอเบิล

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• บจก.ไทยดอทคอม
• บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

• บมจ.เน็ตเบย

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย
• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
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17. นายอรรถพงษ หาบสา

56

-

• Business Computer (BBA)
Assumption University
• Marketing (MBA)
Assumption University

คุณวุฒิการศึกษา

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

19. นางวราภรณ ป�นโฑละ

-

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

ประวัติการอบรม

• Master of MIS & Marketing
City University of Seattle, U.S.A.

คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม

การดำรงตำแหนงใดๆ ในกิจการหร�อองคกรอื่นในปที่ผานมา

• ผูอำนวยการอาวุโส

อายุ
(ป)

ชื่อ-สกุล/ตำแหนง/วันที่ ไดรับแตงตั้ง

0.02

-

2553 – 2559

บร�ษัทอื่น
• General Manager

• ผูอำนวยการอาวุโส

• Head of Commercial

2557 – 2558

ปจจุบัน

• Business Development Director

• Business Development Director

2553 – 2555

บร�ษัทอื่น

2555 - 2557

ตำแหนง
ชื่อหนวยงาน/บร�ษัท

• Hewlett-Packard (Thailand)

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

• True Internet Data Center Company
Limited

• Sawasdeeshop Limited

• MFEC Public Company Limited

• บมจ.อินเทอรเน็ตประเทศไทย

ประสบการณทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง
• ผูอำนวยการอาวุโส

บร�ษัทจดทะเบียนอื่น

สัดสวนการ ความสัมพันธทาง
ถือหุน ในบร�ษทั ครอบครัวระหวาง
(%)
กรรมการและผูบ ร�หาร
ชวงเวลา
ปจจุบัน

ขอมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุนของกรรมการและผูบร�หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายชื่อ
1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ
2. นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
3. ดร. กำธร ไวทยกุล
4. ดร.อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ
5. นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
6. นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
8. นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน
13. นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค
14. นายศักดิ์นนท กังสัมฤทธิ์
15. นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ
16. นายปยเรศ แซหลี
17. นายอรรถพงษ หาบสา
18. นางวราภรณ ปนโฑละ

จำนวนหุน
ที่ถือ ณ ตนป

จำนวนหุนที่มีการ
ซื้อขายระหวางป

จำนวนหุนที่
ถือ ณ สิ�นป

56,459
10,000
60,000
832,000
107,526

10,000

56,459
10,000
60,000
832,000
97,562
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ขอมูลการดำรงตำแหนงของกรรมการและผูบร�หารในบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม

ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ
นายณรงค ศิริเลิศวรกุล
ดร.กำธร ไวทยกุล
ดร.อภิรักษ ปรีชญสมบูรณ
นางสาวธันวดี วงศธีรฤทธิ์
นายอนิรุทธ หิรัญรักษ
ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทรฉาย
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย
นายสหัส ตรีทิพยบุตร
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ
นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์
นางมรกต กุลธรรมโยธิน
นายวัลลชัย เวชชีวะดำรงค
นายศักดิ์นนท กังสัมฤทธิ์
นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ
นายปยเรศ แซหลี
นายอรรถพงษ หาบสา
นางวราภรณ ปนโฑละ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบร�ษัท
บมจ. อินเทอรเน็ตประเทศไทย
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
บจก. ไทย ดอท คอม
บจก. ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส
บจก. ไทยสตารทเตอรดอทคอม
บริษัท ไอรีครูท จำกัด
บจก. ไทย ดอท คอม เพยเมนท
บจก. ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส
บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส
บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม
บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด
บจก. ทอลคทูมี
บจก. โอเพนแลนดสเคป
บจก. วัน อีเมล
บจก. วันจีโอซอฟต
บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด
บจก. เน็กซพาย
บจก. วัน ดีซี
บจก. เซอรวิส วัน โซลูชั่น
หมายเหตุ :

* = ประธานกรรมการ
/ = กรรมการ
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*

/

/

/

/

/

/

/

/
*
/

// = กรรมการผูจัดการ
/// = ผูบร�หาร
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/

/

/

/ /// /// /// /// ///
* //
/
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//
//

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบร�ษัทยอย

* = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ

/

/

นางสาวรุจิรา เหนือเกาะหวาย

นางสาวศรุตา ตั้งใจ

นางสาวสุมาลี รัตนวิบูลย

นายภัทร หอสิริ

/
/ , //

นางสาวศรัณยภา มิ่งขวัญ

/

/

นายธีรวีร กกเฮง

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น
บจก. ไทย ดอท คอม
บจก. ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส
บจก. ไทยสตารทเตอรดอทคอม
บริษัท ไอรีครูท จำกัด
บจก. ไทย ดอท คอม เพยเมนท
บจก. ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส
บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส
บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม
บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด
บจก. ทอลคทูมี
บจก. โอเพนแลนดสเคป
บจก. วัน อีเมล
บจก. วันจีโอซอฟต
บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด
บจก. เน็กซพาย
บจก. วัน ดีซี
บจก. เซอรวิส วัน โซลูชั่น

นางสาวหรรษา นวาระพรรณ

ชื่อบร�ษัท

นายทรงศักดิ์ ทนุบำรุงสาสน

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงควรรณ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/

/

// = กรรมการผูจัดการ

หมายเหตุ :
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทยอย 18 บริษัท ไดแก บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด,
บริษัทไทยดอท คอม จำกัด, บจก. ไอเน็ต แมเนจด เซอรวิสเซส, บจก. ไทยสตารทเตอรดอทคอม, บริษัท ไอรีครูท จำกัด,
บจก. ไทย ดอท คอม เพยเมนท, บจก. ดิจิทัล เฮลทแคร โซลูชันส, บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส, บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม,
บริษัท อินเทลลิจิสต จำกัด, บจก. ทอลคทูมี, บจก. โอเพนแลนดสเคป, บจก. วัน อีเมล, บจก. วันจีโอซอฟต, บริษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด,
บจก. เน็กซพาย, บจก. วัน ดีซี, บจก. เซอรวิส วัน โซลูชั่น ซึ่งทั้ง 18 บริษัท มีรายไดไมเกินรอยละ 10 ของรายไดรวม
ตามงบกำไรขาดทุนรวมของปบัญชีลาสุด
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ขอมูลทั่วไป
บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
ประเภทธุรกิจ
ผูใหบริการเชื่อมตอโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารครบวงจร
เลขทะเบียนบร�ษัท
0107544000094
โทรศัพท
0-2257-7000
โทรสาร
0-2257-1379
Home page
http://www.inet.co.th
ทุนจดทะเบียน
500,041,575 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแลว
500,041,575 บาท
จำนวนหุนที่จำหนายไดแลว 500,041,575 หุน
ชนิดของหุน
หุนสามัญ
มูลคาที่ตราไวตอหุน
หุนละ 1 บาท
ชื่อบร�ษัท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ

ขอมูลบร�ษัทยอยและบร�ษัทรวม
ชื่อบร�ษัท

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุนสามัญ
ชำระแลว (บาท) ที่จำหนายไดแลว (หุน)

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น

ใหบริการกิจการโทรคมนาคม
และใหบริการที่เกี่ยวของ

100,000,000

95,000,000

950,000

99.99

2. บจก. ไทย ดอท คอม

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

10,000,000

5,000,000

2,000,000

99.97

20,000,000

1,000,000

10,000

49.99

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222

3. บจก. ไอเน็ต แมเนจด เซอรวส� เซส ใหบริการออกแบบ ติดตั้ง
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222

งานระบบ
ใหคำปรึกษาและใหบริการหลัง
การขายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสาร
สนเทศ

4. บจก. ไทยสตารทเตอรดอทคอม ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-7222
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บทางอิเล็กทรอนิกส

(ถือหุนโดย
บมจ. อินเทอรเน็ต
ประเทศไทย)

1,100,000

100,000

10,000

18.00
(ถือหุนโดย
บจก. ไทย
ดอท คอม)
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ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

5,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

2,000,000

7. บจก. ดิจ�ทัล เฮลทแคร โซลูชันส ใหบริการเอกซเรยคอมพิวเตอร

1,000,000

ชื่อบร�ษัท

5. บร�ษัท ไอร�ครูท จำกัด

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

6. บจก. ไทย ดอท คอม เพยเมนท
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

8. บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

9. บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-1379

10. บร�ษัท อินเทลลิจ�สต จำกัด
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

11. บจก. ทอลคทูมี

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

สำหรับการผาตัดศัลยกรรมทาง
ชองปาก

ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุนสามัญ
ชำระแลว (บาท) ที่จำหนายไดแลว (หุน)

2,000,000

500,000

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

15
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

500,000

20,000

51
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

500,000

10,000

99.99
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

10,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

250,000

10,000

50
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

10,000

99.99
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

2.500,000

1,000,000

35
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

30
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

126

INET รายงานประจำป 2560

ชื่อบร�ษัท

12. บจก. โอเพนแลนดสเคป

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

13. บจก. วัน อีเมล

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

14. บจก. วันจ�โอซอฟต

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-1379
โทรสาร 0-2257-1379

15. บร�ษัท ไอเน็กซ บรอดแบนด
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

16. บจก. เน็กซพาย

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

17. บจก. วัน ดีซี

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379

18. บจก. เซอรว�ส วัน โซลูชั่น

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร
ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2257-7000
โทรสาร 0-2257-1379
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ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
(บาท)

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการออกแบบ ติดตั้ง
งานระบบ ใหคำปรึกษา
และใหบริการหลังการขายเกี่ยว
กับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ใหบริการจัดทำและพัฒนาระบ
บทางอิเล็กทรอนิกส

1,000,000

ทุนจดทะเบียน
จำนวนหุนสามัญ
ชำระแลว (บาท) ที่จำหนายไดแลว (หุน)

250,000

100,000

สัดสวนการ
ถือหุน (รอยละ)

60
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

30
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

40
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

25
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

55
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

50
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)

250,000

100,000

50
(ถือหุนโดย
บจก. แมนดาลา
คอมมูนิเคชั่น)
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บุคคลอางอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด
อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชัน้ 4 และชัน้ 6-7
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2359-1200
โทรสาร 0-2359-1259
ผูสอบบัญชี :

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
อาคารวองวานิช 100/72 ชั้น 22
อาคารเลขที่ 100/2 ถนนพระราม 9
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท 0-2645-0109
โทรสาร 0-2645-0110
นายเสถียร วงศสนันท
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3495
นายอธิพงศ อธิพงศสกุล
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 3500
นายวิชัย รุจิตานนท
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 4054
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 5946
นายยุทธพงศ เชื้อเมืองพาน
เลขทะเบียนผูสอบบัญชีรับอนุญาต 9445

ที่ปร�กษากฎหมาย :

บริษัท คนึง แอนด พารทเนอรส อินเตอรเนชั่นแนล
คอนซัลแตนทซี จำกัด
อาคาร เดอะ ไนน ทาวเวอร แกรนด พระราม 9 อาคาร บี
เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2168-1222
โทรสาร 0-2168-1212

ขอมูลสำคัญอื่น
ขอมูลเพิ่มเติมของบริษัทสามารถดูไดจาก http://www.inet.co.th

0-2257-7000 |

info@inet.co.th |

INETclub

บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร ชั้น 10-12 และชั้น IT
ถ.เพชรบุรีตัดใหม แขวงขางกะป เขตหวยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

www.inet.co.th

