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ส่วนท่ี 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน  
ไอซีทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมต้ังแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ กำร
ให้บริกำรศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนในระดับ
สำกลไปจนถึงกำรน ำเสนอระบบไอซีทีแบบ cloud computing solutions (Cloud Solutions Provider) เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในกำรเพิ่มประสิทธิภำพประสิทธิผลส ำหรับธุรกิจ 
 บริษัทได้ก่อต้ังมำต้ังแต่วันที่ 1 มีนำคม 2538 ในชื่อของ ศูนย์บริกำรอินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ่งได้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตในเชิงพำณิชย์ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 
14 พฤษภำคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด ำเนินกำรจัดต้ังเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อ
วันที่ 13 พฤษภำคม 2540 โดยมีทุนช ำระแล้วเท่ำกับ 16 ล้ำนบำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท บริษัทได้รับ
อนุมัติจำกกำรสื่อสำรแห่งประเทศไทย (ในขณะนั้น) เมื่อวันที่ 9 ตุลำคม 2540 ให้ด ำเนินกำรเป็นผู้ให้บริกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ลูกค้ำประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีกำรสิ้นสุดของอำยุกำร
ได้สิทธิด ำเนินกำรดังกล่ำว ต่อมำในวันที่ 28 สิงหำคม 2544 บริษัทได้แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนและเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนตำมมติคณะรัฐมนตรี โดยเข้ำท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ต้ังแต่วันที่ 14 พฤศจิกำยน 
2544 เป็นต้นมำ ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2559 บริษัทจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจด
ทะเบียนบริษัทจ ำนวน 262,520,799 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 250,020,799 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจ ำนวน 262,520,799 หุ้น ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 512,541,598 บำท ทุนเรียกช ำระแล้ว 
500,041,575 บำท โดยมีจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,041,575 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท สัดส่วนกำรถือหุ้น 
ดังนี้ 

 พนักงำนและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 51 
 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 17 
 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอท”ี) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16 
 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 16 

 บริษัทท ำธุรกิจให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. บริกำร Cloud Solutions 
2. บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet access)  
3. บริกำร Co-Location 
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1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

 เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีที ชั้นน ำ มีควำมน่ำเชื่อถือ มีคุณภำพในระดับ 
มำตรฐำนสำกล 

ภารกิจ (Mission) 
 ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนที่มีควำมปลอดภัยและได้มำตรฐำนสำกล 
 ด ำเนินธุรกิจที่สำมำรถสร้ำงผลตอบแทนที่ดีและมีกำรขยำยธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน  
 เป็นสมำชิกที่ดีของสังคม ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 

คุณค่าหลัก (Core Value) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ประกอบกิจกำรในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทำง

เทคโนโลยีสำรสนเทศเปลี่ยนมำเป็นโอกำสทำงธุรกิจ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำย
ของบริษัทเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่ำหลัก 4 ประกำร ดังนี้ 

1. นวัตกรรม (Innovation) เรำยกย่องและรับฟังควำมคิดทุกควำมคิดเพื่อพัฒนำทำงออกที่ดีขึ้น
และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีควำมหมำยกว้ำงกว่ำกำรสร้ำง
สินค้ำหรือบริกำรที่ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงกำรปรับปรุงกระบวนกำรทำงธุรกิจจนอยู่ในระดับที่  
น่ำพอใจอีกด้วย นวัตกรรมเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกคนของบริษัท 

2. ความเป็นกลาง (Neutral) เรำเชื่อว่ำบริษัทสำมำรถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน พันธมิตร คู่ค้ำและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยำยำมที่สุดที่จะ
ประสำนประโยชน์ระหว่ำงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้ำน 

3. ความกระตือรือร้น (Energetic) เรำใช้ประโยชน์สูงสุดจำกควำมหลำกหลำยทำงประสบกำรณ์
ของบุคลำกร กิจกำรของบริษัทประสบควำมส ำเร็จโดยกำรสื่อสำร แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น กำร
ท ำงำนทั้งร่วมกันและกับลูกค้ำ มีควำมตื่นตัวต่อควำมรู้ใหม่ๆตลอดเวลำ เพื่อตอบสนองกับลูกค้ำ
ทั้งภำยในและภำยนอกด้วยควำมรู้สึกกระตือรือร้น ท ำงำนตรงตำมเวลำที่ก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง
และท ำให้มั่นใจว่ำ กำรด ำเนินภำรกิจของเรำจะเสร็จอย่ำงรวดเร็ว เพื่อที่จะตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำของเรำในปัจจุบันและในอนำคต 

4. ความซื่อสัตย์เชื่อถือได้และการยึดมั่นในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลำกรของบริษัทปฏิบัติ
ตนอย่ำงมืออำชีพที่มีควำมซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลำในทุกกรณี 
บริษัทจะไม่เกี่ยวข้องกับควำมไม่ถูกต้อง เรำเชื่อว่ำกำรท ำธุรกิจอย่ำงตรงไปตรงมำก็สำมำรถ
น ำพำองค์กรไปสู่ควำมส ำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยควำมเป็นธรรมตำมหลัก
ของกำรแขง่ขันเสรีซึ่งจะน ำประโยชน์สู่ผู้บริโภค 
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กลยุทธ์ 
1. บริหำรตลำด 
2. มุ่งเน้นบริกำร 
3. บริหำรต้นทุน 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญในช่วง 3 ปทีี่ผ่านมา 
ปี 2559 
เดือนมิถุนำยน บริษัทจัดประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัท โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท จ ำนวนไม่เกิน 250,020,799 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1 บำทแบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering: RO) ในรำคำหุ้นละ 3 บำท ใน
อัตรำจัดสรร 1 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสำมัญเพิ่มทุนใหม่โดยเศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง  

บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริกำร Data Center จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน หรือ BOI ท ำให้ได้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในกำรน ำเข้ำเครื่องจักร และได้รับกำรยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริกำร Data Center เป็นระยะเวลำ 8 ปี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทลดต้นทุนค่ำใช้จ่ำย
จำกอุปกรณ์ 

เดือนกรกฎำคม บริษัทเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน จำกเดิม 333,333,333 บำท เป็น 512,541,598 
บำท และทุนช ำระแล้วเดิม 250,020,799 บำท เป็น 500,041,575 บำท 

เดือนธันวำคม บริษัทด ำเนินกำรก่อสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต  (INET-IDC3) แล้วเสร็จ 
เตรียมพร้อมเพื่อเปิดให้บริกำร Co-Location และ Cloud services อย่ำงเต็มรูปแบบในปี 2560 

 
ปี 2558 
เดือนมีนำคม บริษัทได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนบริกำร Cloud จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุน หรือ BOI ท ำให้ได้สิทธิประโยชน์ในกำรยกเว้นอำกรขำเข้ำในกำรน ำเข้ำอุปกรณ์จำกต่ำงประเทศ 
และได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนบริกำร Cloud เป็นระยะเวลำ 8 ปี ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทลด
ต้นทุนค่ำใช้จ่ำยจำกอุปกรณ์และสำมำรถให้บริกำรแก่ลูกค้ำได้เพิ่มมำกขึ้น และในเดือนเดียวกันนี้ทำงบริษัท
ได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2011 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ ขอบเขตของระบบ 
Cloud Solutions ศูนย์ปฎิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต ( INET- IDC) และได้เพิ่มขอบเขตกำรให้บริกำร Enterprise 
Network Connectivity ที่มีคุณภำพทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์  

เดือนกรกฎำคมได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนระบบบริหำรจัดกำรควำม
มั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ ขอบเขตของระบบ Cloud Solutions และศูนย์ปฎิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต( INET- 
IDC) ทั้งอำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร ์
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เดือนสิงหำคมได้รับกำรรับรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance 
Registry (CSA-STAR) ด้ ำ น ก ร ะ บ ว น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ท ำ ง ด้ ำ น ค ว ำ ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย  ส ำ ห รั บ  
ผู้ให้บริกำร Cloud Service Provider ซึ่งถือว่ำเป็นเคร่ืองหมำยยืนยันควำมพร้อมของบริษัทและเพิ่มศักยภำพ
ในกำรให้บริกำรของบริษัทให้ก้ำวขึ้นสู่ผู้ให้บริกำร Cloud Service Provider อย่ำงเต็มรูปแบบ และนับเป็นผู้
ให้บริกำร Cloud Solutions รำยแรกของประเทศที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CSA-STAR น้ี 

เดือนพฤศจิกำยน บริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท Synacor, Inc ในกำรให้บริกำรอีเมล์ออนคลำวด์ใน
รูปแบบ Email as a Service โดยใช้แพลตฟอร์มชั้นน ำของโลกในนำม Zimbra เพื่อให้บริกำรอีเมล์
ภำยในประเทศที่มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยสูงส ำหรับลูกค้ำภำครัฐและภำคเอกชน 

เดือนธันวำคม ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น มีมติอนุมัติกำรลงทุนสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 3 
(INET-IDC3) มูลค่ำ 750 ล้ำนบำท โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จต้นปี 2560 

ปี 2557 
 บริษัทได้ร่วมกับ บริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จ ำกัด เป็นพันธมิตรทำงธุรกิจในกำรให้บริกำร Cloud 

Solutions ด้วยกำรใช้งำนผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นบนระบบคลำวด์เพื่อองค์กรของบริษัทเน็ตแอพฯเพื่อให้ลูกค้ำ
ได้รับประโยชน์สูงสุด  โดยบริษัทเน็ตแอพฯได้สร้ำงสรรค์ระบบกำรบริหำรจัดเก็บข้อมูลและโซลูชั่นเพื่อให้
ลูกค้ำของบริษัทสำมำรถจัดเก็บและป้องกันข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยทีมงำนผู้เชี่ยวชำญซึ่งผ่ำนกำร
อบรมอย่ำงเคร่งครัด  

บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรให้บริกำร Cloud Service โดยได้เข้ำร่วมในโครงกำร Cloud 
and Managed Program (CMSP)  จำกบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ จ ำกัด  มีระยะเวลำกำรรับรอง 1 ปี นับต้ังแต่
วันที่ 19 ธันวำคม 2557 ถึงวันที่ 18 ธันวำคม 2558 (และจะสำมำรถขยำยระยะเวลำกำรรับรองออกไปเป็นปี
ต่อปี) ด้วยใบรับรองดังกล่ำวของบริษัทซิสโก้ฯ คือเครื่องยืนยันถึงควำมสำมำรถของบริษัทในกำรจ ำหน่ำย 
น ำเสนอบริกำรคลำวด์และบริกำรเอำต์ซอร์ส เพื่อน ำสินค้ำบริกำรใหม่ๆออกสู่ตลำดและรับรองด้วย
ประสบกำรณ์ควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญในธุรกิจคลำวด์ รวมถึงมีกำรลงทุนพัฒนำนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่ำง
ต่อเนื่องเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้ำ อีกทั้งช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นด้วยบริกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำนระดับ
สำกล ส่งผลให้บริษัทสำมำรถขยำยฐำนตลำดของลูกค้ำและมีรำยได้เพิ่มมำกขึ้น 

 บริษัทได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO /IEC 20000-1:2011 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและ
กำรให้บริกำรด้ำนคลำวด์ ทั้งที่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็นรำยแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนกำรให้บริกำรคลำวด์ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะได้รับ
บริกำรที่ดีและมีคุณภำพ 
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 นอกจำกนี้ ในปี 2557 บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำร
โทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่
หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้
ให้บริกำรอ่ืนๆ) ต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎำคม 2557 และจะสิ้นสุดกำรอนุญำตในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่ง
สำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี  

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น 
 

บจก.ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิส บมจ.เน็ตเบย ์
 

บจก. ไทยดอทคอม 

 

บจก. ไทยสตำร์ทเตอรด์อทคอม 
 

99.99% 

99.99% 

49.99% 

18% 

15.30% 
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2. ลักษณะการประกอบธรุกิจ 

2.1 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบวงจร ส ำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องกำรน ำ   

ไอซีทีมำเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ บริกำรของบริษัทครอบคลุมต้ังแต่
บริกำร Cloud Solutions  บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ และกำรให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำร
ข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ ส ำหรับผู้ที่ต้องกำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพและมำตรฐำนใน
ระดับสำกล 

1) บริการ Cloud Solutions  
Cloud Solutions เป็นบริกำรกำรใช้ทรัพยำกรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่ำนเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตภำยใต้

มำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC 27001 และ ISO/IEC 20000 แบ่งเป็น 3 
ประเภท ดังนี้  

 Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นกำรให้บริกำรกำรใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอที เช่น 
Server, Storage ช่วยให้ผู้ใช้บริกำรประหยัดกำรลงทุนทำงด้ำน IT และบริหำรรำยได้ให้สัมพันธ์
กับรำยจ่ำย 

 Platform as a Service (PaaS) เป็นบริกำรที่ให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถน ำ Application มำท ำงำนอยู่
บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริกำร ใช้งำนได้โดยไม่ต้องลงทุนทำงด้ำน Hardware และ Software  

 Software as a Service (SaaS) เป็นกำรให้บริกำรทำงด้ำน Application เช่น  Email on Cloud, 
Antivirus เป็นต้น 

บริษัทให้บริกำรระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสำธำรณะ (Public Cloud) ส ำหรับ Enterprise  
มำเป็นเวลำกว่ำ 5 ปี โดยได้รับใบประกำศกำรรับรองมำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน  
ISO/IEC 27001 : 2005 ส ำหรับกำรให้บริกำรในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ที่อำคำรไทยซัมมิท 
ทำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์  มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัยตำมมำตรฐำน  ISO/IEC 
27001:2005 ด้ำนกำรให้บริกำร Cloud Solutions และได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 ด้ำนกำร
บริกำรจัดกำรสำรสนเทศ และกำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ทั้งที่อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์และ
อำคำรบำงกอกไทย ทำวเวอร์ เป็นรำยแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นกำรรับประกันคุณภำพและมำตรฐำนของ
กำรให้บริกำร Cloud Solutions ของบริษัทว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่ดีและมีคุณภำพ  อีกทั้งยังได้กำรรับรอง
มำตรฐำน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็นรำยแรก
ของประเทศไทย ซึ่ง CSA-STAR เป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับระบบ Cloud Solutions 
โดยเฉพำะ ซึ่งถือเป็นเครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมของบริษัทและศักยภำพของกำรให้บริกำร ซึ่งมีองค์กร
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ขนำดใหญ่ให้ควำมไว้วำงใจและใช้บริกำรหลำยแห่งและมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิด
โอกำสให้องค์กรทีม่ีควำมสนใจใช้บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำน 

ในปี  2558 บริษัทไ ด้รับสิทธิประโยชน์กำรลงทุนบริกำร  Cloud Solutions จำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ท ำให้สำมำรถยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของบริกำร Cloud 
Solutions เป็นเวลำ 8 ปีซึ่งจะเริ่มส่งผลในปี 2559 นอกจำกนี้บริษัทยังมีกำรพัฒนำบริกำรใหม่ๆ บนระบบ 
Cloud เพื่อให้ลูกค้ำเลือกใช้บริกำรได้อย่ำงเหมำะสมตำมประเภทธุรกิจ เช่น พัฒนำ Local Microsoft Azure 
service, HP Cloud, Email on Cloud และ Virtual Desktop service  เป็นต้น 

2) บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตส ำหรับธุรกิจด้วยควำมเร็วที่หลำกหลำย มี

พื้นที่ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ท ำให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถเชื่อมต่อเข้ำสู่เครือข่ำยอินเทอร์เน็ต
ได้ทั่วประเทศ บริกำรอินเทอร์เน็ตนี้สำมำรถเชื่อมต่อโดยผ่ำนโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงข่ำยสำย
วงจรเช่ำ (Leased Line) ควำมเร็วสูง มีกำรบริหำร Bandwidth ให้เหมำะสมกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ 
สำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรใช้งำนแบบ Real Time ได้ตลอดเวลำ พร้อมเจ้ำหน้ำที่ที่ปรึกษำด้ำนเทคนิค 
ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ส่งผลให้บริกำรได้รับกำรยอมรับและเลือกใช้งำนจำกองค์กรธุรกิจขนำดใหญ่ของ
ประเทศหลำยองค์กร 
3) บริการ Co-Location 

ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นศูนย์กลำงกำรให้บริกำรส ำหรับหน่วยงำนหรือองค์กร
ธุรกิจต่ำงๆ ที่ต้องกำรน ำเสนอข้อมูลผ่ำนเครือข่ำย Internet/Intranet ทั้งที่เป็นเครือข่ำยสำธำรณะ (Public 
Network) และเครือข่ำยส่วนบุคคล (Private Network) มีบริกำรในรูปแบบต่ำงๆ เช่น  

 Co-Location : บริกำรแบบรับฝำกเซิร์ฟเวอร์ ส ำหรับองค์กรที่ต้องกำรควำมปลอดภัยและมี
เสถียรภำพโดยน ำเครื่องที่มีอยู่แล้วมำฝำกในพื้นที่ที่จัดไว้ 

 Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์ส ำรองข้อมูลเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรฐำนข้อมูลอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่กำรท ำงำนส ำรองพร้อม
อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อ ำนวยควำมสะดวก และรองรับกำรท ำงำนของพนักงำนในทุก
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน เช่น วิกฤตน้ ำท่วม วิกฤตกำรเมือง 

 ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัททั้ง 2 แห่ง คือ ที่อำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์ และ
อำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ มีกำรส ำรองระบบเครือข่ำยกันระหว่ำงกันอย่ำงสมบูรณ์ในรูปแบบ Full 
Redundancy ด้วย Metro Ethernet Ring ขนำด 10 Gbps จ ำนวน 2 เส้นทำง พร้อมกับระบบรักษำควำม
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนสำกล และมีบริกำรอ ำนวยควำมสะดวกครบวงจรตลอด 24 ชั่วโมง ส ำหรับกำร
ให้บริกำรแก่ลูกค้ำองค์กรชั้นน ำของประเทศต้ังแต่บริษัทหลักทรัพย์ที่ท ำธุรกรรมซื้อขำยหลักทรัพย์บน
อินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริกำรเว็บไซต์ที่มีผู้เข้ำเยี่ยมชมจ ำนวนมำก รวมถึงลูกค้ำผู้ใช้บริกำรจำกต่ำงประเทศที่
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ต้องกำรเผยแพร่ข้อมูลต่อผู้ใช้ในประเทศไทย และในปี 2560 บริษัทจะมีศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูล (INET-IDC)  
เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่งที่จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลอีกสองแห่งด้วยระบบเครือข่ำยแบบ 
Software-Defined Network อันจะท ำให้กำรให้บริกำรของบริษัทมีเสียรภำพสูงยิ่งขึ้น 
 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป 

รายละเอียดของรายได ้

งบการเงนิรวม 1 งบการเงนิรวม 1 งบการเงนิรวม 1 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บริกำร Cloud Solutions 429.59 43 242.68 39 143.62 28 
บริกำรเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 152.65 15 129.67 21 117.11 23 
(Internet Access )       
บริกำร Co-Location 146.03 15 120.85 19 113.54 22 
บริกำร EDC Network Pool 27.82 3 22.84 4 22.16 4 
รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่น ๆ 2 101.42 10 93.93 15 95.80 19 
รวมรำยได้จำกกำรด ำเนินกำร 857.51 86 609.96 98 492.23 97 
รำยได้อื่น 3 143.85 14 14.08 2 16.01 3 
รำยได้รวม 1,001.36 100 624.04 100 508.24 100 
ส่วนแบ่งผลก ำไรในบรษิัทร่วม 4 19.32 6.97 16.31 7.24 4.84 2.61 

หมำยเหตุ : 
1 งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัท และของบริษัทยอ่ย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด 

บริษัท ไทย ดอท คอม จ ำกัด และ บริษัท ไทยสตำร์ทเตอร์ ดอทคอม จ ำกดั 
2 รำยได้จำกกำรให้บริกำรอื่นๆ ไดแ้ก่ รำยได้บริกำร Software Services และรำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์คอมพวิเตอร์หรือ

อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
3 รำยได้อื่น ประกอบดว้ย ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดอกเบี้ยรับ และรำยได้อื่น 
4 บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลก ำไรของบริษัทร่วม (Equity Method) จำกกำรลงทุนในหุ้นสำมัญร้อยละ 40 ของทุน 

จดทะเบยีนของบมจ. เน็ตเบย์ ในปี 2555-2556 ร้อยละ 25 ในปี 2557-2558 และร้อยละ 15.30 ในปี 2559 

สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  
 บริษัทได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภท
ไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำยโทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอ่ืน )ต้ังแต่วันที่   
7 กรกฎำคม 2557 และจะสิ้นสุดกำรอนุญำตในวันที่ 6 กรกฎำคม 2562 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้
ครำวละ 5 ปี 
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สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) ประกอบธุรกิจให้บริกำรอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำย
เสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญำตกำรให้บริกำร
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ำยโทรคมนำคมเป็นของตนเอง (เช่ำใช้ผ่ำนโครงข่ำย
โทรคมนำคมของผู้ให้บริกำรอ่ืนๆ) ได้รับใบอนุญำตต้ังแต่วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้รับกำรต่ออำยุ
จนถึงวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ซึ่งสำมำรถต่ออำยุใบอนุญำตได้ครำวละ 5 ปี  

2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ก.) การท าการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการที่ส าคัญ 

ต้ังแต่ปี 2555 บริษัทได้เปลี่ยนทิศทำงองค์กรและกลยุทธ์ธุรกิจจำกกำรให้บริกำรด้ำนอินเทอร์เน็ตมำ
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลักษณะโครงสร้ำงพื้นฐำน IaaS (Infrastructure as a Service) เพื่อเป็นเครื่องมือ
ส ำคัญด้ำนไอซีทีที่ธุรกิจไทยสำมำรถน ำมำใช้ในกำรเสริมสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงธุรกิจและ
บริหำรจัดกำรต้นทุนได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เป็นกำรเตรียมตัวก้ำวเข้ำสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economy) ได้อย่ำงมั่นใจ เริ่มต้นจำกบริกำร Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล มี
ควำมปลอดภัยสูง ต้ังอยู่ในประเทศไทย เป็นบริกำรหลักที่บริษัทมีควำมมุ่งมั่นจะน ำเสนอเป็นทำงเลือกใหม่
ให้กับองค์กรต่ำงๆ 

เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมั่น บริษัทเสนอให้บริกำรให้บริษัท องค์กรที่สนใจมำทดสอบระบบก่อนใช้บริกำร 
ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้มีลูกค้ำรำยใหม่เข้ำมำทดสอบและใช้บริกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และ
สำมำรถน ำเสนอบริกำรเพิ่มเติมส ำหรับลูกค้ำเดิมที่ใช้บริกำร ทิศทำงธุรกิจของบริษัทสอดคล้องกับแนวโน้ม
กำรใช้งำนของ Cloud Solutions ทั่วโลก ที่มีกำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ว โดย Gartner ได้คำดกำรณ์ว่ำ IaaS จะ
เติบโตเฉลี่ยที ่29% ต่อปี ต้ังแต่ปี 2014 - 2019 

บริษัทท ำกำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมและกำรแข่งขันที่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กร
ทั้งภำยในและภำยนอก และได้ก ำหนดกลยุทธ์ธุรกิจหลักเพื่อรับมือกับสภำพแวดล้อมกำรแข่งขันที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว น ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยได้ 
1. เน้นกำรให้บริกำร Cloud Solutions ในกลุ่มลูกค้ำธุรกิจ (Enterprise) ที่ต้องกำรใช้ไอทีเสริมสร้ำง

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน เช่น กลุ่มสถำบันกำรเงิน กลุ่มค้ำปลีก กลุ่ม SMEs เป็นต้น 
2. เพิ่มทำงเลือกให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนของลูกค้ำมำกขึ้น เช่น พัฒนำ Local Microsoft Azure 

Service, HP Cloud, Email on Cloud, Virtual Desktop เป็นต้น  
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3. ร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller เพื่อขยำย
ฐำนลูกค้ำและบริกำรโดยมุ่งเน้นลูกค้ำเอกชน 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้ำของบริษัทประกอบด้วยหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน บริษัทเน้นลูกค้ำท่ีมีโอกำสขยำยบริกำร

เพิ่มขึ้นในส่วน Cloud Solutions และเสริมด้วยบริกำรต่ำงๆ เพื่อตอบสนองกำรท ำธุรกิจของลูกค้ำ 
1. ลูกค้ำองค์กรที่ต้องกำรลดต้นทุนทำงด้ำน IT Infrastructure พร้อมเพิ่มประสิทธิภำพ และ

ต้องกำรนวัตกรรมใหม่ เพื่อช่วยให้องค์กรมีควำมคล่องตัว รวดเร็วและต้องกำรบริกำรที่ได้
มำตรฐำน  

2. องค์กรที่ต้องกำรบริหำรต้นทุนให้สัมพันธ์กับรำยได้ และใช้บริกำรอินเทอร์เน็ตหรือ Cloud 
Solutions โดยเน้นบริกำรที่ได้ SLA น่ำเชื่อถือ มเีสถียรภำพ และคล่องตัว 

การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  
บริษัทท ำกำรตลำดแบบเฉพำะเจำะจง น ำเสนอบริกำรไปยังกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยแต่ละกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจ

ว่ำสินค้ำและบริกำรของบริษัทสำมำรถช่วยลูกค้ำท ำธุรกิจอย่ำงมีประสิทธิภำพ และท ำกำรขำยผ่ำนพนักงำน
ขำยของบริษัท อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในกำรให้บริกำร Cloud Solutions โดยใช้ Model Cloud Reseller 
เพื่อขยำยฐำนลูกค้ำและบริกำรโดยมุ่งเน้นลูกค้ำเอกชน 

ข.) สภาพการแข่งขัน 
สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมในปีที่ผ่านมา 
จำกสภำพเศรษฐกิจและรูปแบบควำมต้องกำรของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่ออุตสำหกรรม

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรขยำยตัวและควำมต้องกำรสินค้ำ
ประเภทอุปกรณ์พกพำในกลุ่มสมำร์ทดีไวซ์ (Smart Devices) รูปแบบกำรให้บริกำรด้ำนไอซีทีที่เปลี่ยนแปลง
ไป และกำรปรับตัวทั้งจำกฝั่งผู้ประกอบกำร  Social Media for Business หรือ SMB ผู้ให้บริกำรด้ำน
สำรสนเทศ รวมถึงผู้บริโภคทั้งระดับองค์กรและรำยย่อยในด้ำนกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำรเหล่ำนี้  จึง
ก่อให้เกิดกระแสควำมต้องกำรในกำรใช้งำนผ่ำนอุปกรณ์สื่อสำรที่พกพำได้สะดวก (Mobility) ควบรวมกับ
กระแสกำรน ำเอำเทคโนโลยีส ำหรับผู้บริโภคมำปรับใช้ภำยในองค์กร (IT Consumerization) อย่ำงไม่สำมำรถ
หลีกเลี่ยงได้ โดยกำรเติบโตและกำรใช้งำนทำงด้ำนไอซีที จะมำจำกแรงขับเคลื่อนหลักทั้ง 4 ประกำร ได้แก่ 
Cloud Computing, Mobility, Social Business และ Big Data เห็นได้จำกกำรส ำรวจพฤติกรรมของผู้ ใช้
อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในปี 2559 โดย ETDA พบว่ำ ผู้ใช้กว่ำ 85% เข้ำถึงอินเทอร์เน็ตผ่ำน smart phone 
และกิจกรรม 5 อันดับแรกของกำรใช้อินเทอร์เน็ต อันดับ 1 Social Network 96.1% อันดับ 2 Youtube 
88.1% และอันดับ 3 Search 7% ขณะที่กำรใช้งำนเพื่อกำรซื้อขำย Shopping มีสัดส่วนอยู่ที่ 59% และใช้
เพื่อขำยของออนไลน์ 33.8%  
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แนวโน้มภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคต 
จำกนโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัลของรัฐบำลเพื่อผลักดันให้ เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่ำงยั่ งยืน  

(Thailand 4.0) ท ำให้บริกำรด้ำนไอทีซี ของประเทศมีโอกำสเติบโตมำกขึ้น ทั้งด้ำน Hard Infrastructure และ 
Soft Infrastructure รวมไปถึงบริกำรด้ำนไอทีซีต่ำงๆ ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น  Cloud 
Solutions, Internet Access และ Co-Location ล้วนเป็นส่วนส ำคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่ำงๆท ำธุรกิจในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล   

บริษัทให้บริกำร Cloud Solutions มำเป็นเวลำ 5 ปี โดยผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน Security ISO/IEC 
27001 และมำตรฐำนบริกำร ISO/IEC 20000   โดยมีองค์กรทั้งขนำดใหญ่และกลำงให้ควำมไว้วำงใจใช้
บริกำรหลำยแห่งและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง  นอกจำกนี้ บริษัทยังเปิดโอกำสให้องค์กรที่ต้องกำรใช้
บริกำรร่วมทดสอบกำรใช้งำนเพื่อกำรเรียนรู้และตัดสินใจด้วย 

บริกำร Internet Access และกำรให้บริกำรเฉพำะกำรเชื่อมต่อ Network เป็นบริกำรที่มีกำรแข่งขัน
สูงมำก มีคู่แข่งมำกรำย ต้ังแต่รำยใหญ่ กลำง เล็ก ผู้ให้บริกำรที่มีโครงข่ำยกำรสื่อสำร (Network Provider) 
จะมีควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันสูง  กลยุทธ์ของบริษัท คือเสนอบริกำร  access เป็นส่วนหนึ่งใน                    
IT transformation solution ของลูกค้ำ  

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพื่อบรรลุเป้ำหมำยบริษัทที่วำงไว้ จึงได้ก ำหนดกลยุทธ์กำรแข่งขัน ดังนี้ 

 บริหำรตลำด 
 มุ่งเน้นบริกำร 
 บริหำรต้นทุน 

จ านวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและ
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ในอุตสำหกรรมเดียวกันกับบริษัทมีผู้ให้บริกำรที่ได้รับอนุญำตประกอบกิจกำรอินเทอร์เน็ตจำก 
กสทช. เช่นเดียวกับบริษัท เป็นจ ำนวน 103 รำย (ข้อมูลจำก รำยชื่อผู้ที่ได้รับใบอนุญำตอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 
จำกส ำนักงำนกสทช.) 

 บริษัทจัดว่ำเป็นบริษัทขนำดกลำงในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภำพเพียงพอที่จะแข่งขันกับ
คู่แข่งขันได้ 
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1. ปัจจัยความเสี่ยง 

บริษัทตระหนักดีว่ำกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนให้บริษัทด ำเนินธุรกิจได้
ตำมกลยุทธ์ที่ก ำหนดไว้ เนื่องจำกบริษัทจะต้องเผชิญกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ทั้งจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพ
เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงทำงนวัตกรรมและเทคโนโลยี ปัจจัยเหล่ำนี้ส่งผลกระทบ
กับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขึ้นต้ังแต่ปี 
2550 เพื่อบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงต่ำงๆ ซึ่งอำจจะมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงจะต้องด ำเนินกำรเพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทมีกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภำพ โดยกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมินปัจจัยควำมเสี่ยงภำยในและภำยนอก ทั้งที่
เป็นควำมเสี่ยงทั่วไปและควำมเสี่ยงเฉพำะกิจกำร ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและติดตำมอย่ำงเหมำะสม ซึ่ง
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับองค์กร (Enterprise Risk Management) 
นโยบำยที่ก ำหนดและสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจว่ำครอบคลุมควำมเสี่ยงและ
ประเด็นส ำคัญขององค์กรได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของควำมเสี่ยง ดังนี้ 

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอทีแบบครบวงจร  (ICT Infrastructure as a 

Service Provider) พัฒนำนวัตกรรม สินค้ำ บริกำรและแอพลิเคชั่นส์ต่ำงๆ รวมถึงให้ค ำปรึกษำ ออกแบบ 
ติดต้ังระบบโครงข่ำย เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรทำงธุรกิจของลูกค้ำและสร้ำงควำมพึงพอใจอย่ำงต่อเนื่อง  
โดยเน้นกำรให้บริกำร Cloud  Services ส ำหรับลูกค้ำองค์กรที่ต้องกำรบริกำรที่มีเสถียรภำพ ได้มำตรฐำน 
รวดเร็ว ยืดหยุ่นในรำคำเหมำะสม  โดยตลำดของผู้ให้บริกำร Cloud Services มีทั้งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ เช่น  Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google ซึ่งจะมีควำมได้เปรียบด้ำน
ขนำด และเทคโนโลยี ท ำให้สำมำรถให้บริกำรได้ในรำคำที่ต่ ำกว่ำ รวดเร็วกว่ำ  

อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกกำรให้บริกำร Cloud Services นั้น ลูกค้ำจะต้องปรับเปลี่ยนจำกระบบเดิม
ของลูกค้ำมำใช้บริกำร Cloud จ ำเป็นต้องอำศัยกำรให้ค ำปรึกษำ เพื่อให้ลูกค้ำเกิดควำมเชื่อมั่น ช่วยวำงแผน
และพัฒนำร่วมกันอย่ำงใกล้ชิดระหว่ำงผู้ให้บริกำรกับลูกค้ำ รวมทั้ง บริกำร Cloud Services ของบริษัทได้รับ
กำรรับรองมำตรฐำนควำมปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมำตรฐำน ISO/IEC27001:2013 และจัดเก็บข้อมูล
อยู่ภำยในประเทศ ท ำให้บริษัทเชื่อว่ำ บริกำร Cloud Services นี้ยังสำมำรถจะแข่งขันกับผู้ให้บริกำรจำก
ต่ำงประเทศได ้

เพื่อให้บริกำร Cloud services ของบริษัทมีเสถียรภำพสูงขึ้น บริษัทได้ลงทุนสร้ำงศูนย์ปฏิบัติกำร
ข้อมูลไอเน็ตแห่งที่ 3 (INET-IDC3) ขึ้นเพื่อติดต้ังระบบ Cloud เพื่อให้ระบบทั้งสำมแห่งท ำงำนทดแทนกันได้
อย่ำงสมบูรณ์ รองรับมำตรฐำนกำรให้บริกำรสูงสุดถึง 99.999% 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Opeations Risk) 
บริษัทเป็นผู้ให้บริกำร Cloud Solutions และ Infrastructure as a Service เสถียรภำพของบริกำรจะ

ช่วยเพิ่มควำมมั่นใจให้ลูกค้ำในกำรน ำระบบงำนมำท ำงำนบนระบบ Cloud Solutions ได้อย่ำงปลอดภัย มี
เสถียรภำพและมีควำมต่อเนื่อง บริษัทได้ออกแบบระบบโครงข่ำยโทรคมนำคมให้มีโครงข่ำยหลัก และ
โครงข่ำยส ำรองในจุดหลักของโครงข่ำยที่ส ำคัญ มีระบบ Network Monitoring ที่มีประสิทธิภำพในกำร
บริหำรจัดกำรโครงข่ำยและกำรแจ้งเตือนหำกเกิดเหตุกำรณ์สุดวิสัยขึ้น ในปีที่ผ่ำนมำบริษัทได้ปรับปรุงระบบ
เครือข่ำยและน ำเทคโนโลย ีSoftware-Defined Network (SDN) มำใช้จัดกำรเครือข่ำยท้ังหมดด้วยซอฟต์แวร์ 
เพื่อลดควำมเสี่ยงจำกควำมผิดพลำด ควำมซ้ ำซ้อนในกำรปฏิบัติงำน รวมทั้งท ำให้ระบบเป็นอัตโนมัติ 
นอกจำกนี้บริษัทได้จัดต้ัง Security Operation Center (SOC) เพื่อเฝ้ำระวังกำรโจมตีทำงเครือข่ำยส ำหรับ
ระบบของบริษัทและลูกค้ำอย่ำงใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพื่อกำรตรวจสอบสภำพของระบบและแก้ไขปัญหำ
ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้อย่ำงทันท่วงที  

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
บริษัทมีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนำคม ซึ่งในปัจจุบันกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคมอยู่

ภำยใต้กำรก ำกับดูแลขององค์กรอิสระที่ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกิจกำรโทรคมนำคม คือ คณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ (“กสทช.”) ซึ่งกำรออกนโยบำยหรือมีกำร
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่ำงๆ โดย กสทช. อำจส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อกิจกำรโทรคมนำคม เช่น 
นโยบำยด้ำนกำรแข่งขันเสรี นโยบำยด้ำนค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำร  และนโยบำยคุ้มครองผู้ใช้บริกำร   

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำข้อกฎหมำยต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอย่ำงละเอียดก่อนกำรตัดสินใจ
ลงทุน รวมถึงกำรติดตำมสถำนกำรณ์ควำมเคลื่อนไหวในประเด็นต่ำงๆ  เหล่ำนี้อย่ำงใกล้ชิดตลอดเวลำ 
เพื่อให้สำมำรถก ำหนดแผนในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยได้อย่ำงเหมำะสมหำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในข้อ
กฎหมำยหรือนโยบำยของรัฐ 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
บริษัทด ำเนินธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทบำงส่วนเกิดจำกกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงินทั้ง

เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยำว จึงท ำให้ควำมผันผวนของอัตรำดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทำงกำรเงิน
ของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นท ำให้อัตรำดอกเบี้ยจะ
เปลี่ยนแปลงตำมภำวะตลำดเงิน จึงเกิดควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยค่อนข้ำงต่ ำ ส ำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ระยะ
ยำว บริษัทได้รับอัตรำดอกเบี้ยส ำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวส ำหรับลูกค้ำชั้นดี (MLR) โดยหักส่วนต่ำงที่ตกลงไว้
ล่วงหน้ำ และเป็นอัตรำดอกเบี้ยที่ลอยตัว นอกจำกนี้บริษัทได้ท ำกำรติดตำมสถำนกำรณ์อัตรำดอกเบี้ยอย่ำง
ใกล้ชิด ดังนั้นหำกมีสัญญำณของควำมผันผวนเกิดขึ้น บริษัทสำมำรถใช้เครื่องมือป้องกันควำมเสี่ยงทำง
กำรเงินต่ำงๆ เพื่อจ ำกัดควำมเสี่ยงดังกล่ำว 
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3.5 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจที่ 
แข่งขันกันเอง 

 บริษัทมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที 
จ ำกัด (มหำชน) (“ทีโอที”) ซึ่งแต่ละบริษัทดังกล่ำวถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียน และ
เรียกช ำระแล้วของบริษัท โดย กสท และ ทีโอที ได้ส่งตัวแทนเป็นกรรมกำรและเป็นกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม
ผูกผันบริษัท ซึ่ง กสท และทีโอที ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตเชิงพำณิชย์แก่บุคคลทั่วไปด้วยเช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม 
บริษัทได้ด ำเนินกำรป้องกันโดยก ำหนดแนวทำงกำรก ำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct) เกี่ยวกับกำรรักษำ
ควำมลับและข้อมูลภำยในบริษัท และกำรก ำหนดให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่
มีส่วนได้เสียดังกล่ำวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ลงนำมรับทรำบข้อก ำหนดตำม
ระเบียบดังกล่ำวแล้ว ซึ่งกรรมกำรทุกท่ำนได้รับกำรแต่งต้ังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้ นทรำบ
ถึงควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ก่อนเข้ำรับต ำแหน่งตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด นอกจำกนี้ 
บริษัทกับทั้ง กสท และทีโอที ได้มีควำมร่วมมือทำงธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในกำรให้บริกำรลูกค้ำร่วมกัน 
เพื่อเป็นมำตรกำรป้องกันควำมเสี่ยงในส่วนนี้อีกทำงหนึ่ง  
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2. ทรัพย์สินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ 

4.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนที่ส าคัญ 
4.1.1 ลักษณะส าคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 

ลักษณะส าคัญของทรัพย์สนิ มูลค่าทรัพย์สนิ* (ล้านบาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์

อุปกรณ์เครือขำ่ย 397 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

คอมพิวเตอร ์ 8 บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ ์

หมำยเหตุ : *รำคำทุน 

4.1.2 รายชื่อโดเมน 

รายชื่อโดเมน 

(Domain Name) 
หน่วยงำนท่ีรับจดชื่อโดเมน วันท่ีจดชื่อโดเมน วันท่ีหมดอำย ุ

INET – TH.COM บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 6 มิถุนำยน 2540 5 มิถุนำยน 2569 

INET – TH.NET บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 14 มกรำคม 2538 13 มกรำคม 2569 

THAI.COM บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 25 พฤษภำคม 2538 24 พฤษภำคม 2569 

THAI.NET บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 22 เมษำยน 2538 23 เมษำยน 2569 

INET.CO.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 17 มกรำคม 2543 16 มกรำคม 2569 

INET.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2544 1 พฤษภำคม 2569 

INET – TH.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2544 1 พฤษภำคม 2569 

INTER.NET.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 17 มกรำคม 2543 16 มกรำคม 2569 

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2569 

INTERNET-THAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จ ำกดั 2 พฤษภำคม 2545 1 พฤษภำคม 2569 

หมำยเหตุ : กรณีที่ชื่อโดเมนใดหมดอำยุลง บริษัทจะพิจำรณำกำรต่ออำยุตำมควำมเหมำะสม 
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4.1.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/
ประเทศที ่
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

    

เครื่องหมำยกำรคำ้ บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

เครื่องแปลงสัญญำณ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (โมเดม็) 

ค356527/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรหักบัญชกีำรใช้บริกำรหรือกำรซื้อ
สินค้ำผ่ำนทำงอินเทอร์เนต็ กำรรับ
ช ำระเงิน 

บ27956/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำตอ่อำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรบริกำรประสำนกำรรับและส่ง
สินค้ำบริกำรจองที่น่ังเพื่อกำรเดนิทำง, 
กำรบริกำรให้เช่ำคลังสินค้ำ,  
กำรบริกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำร
ท่องเที่ยว, กำรบริกำรค ำนวณคำ่
ระวำงกำรขนส่งสินค้ำ 

บ27957/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำตอ่อำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรจดักำรด ำเนินกำรประชุมทำง
วิชำกำร, กำรจัดกำรและด ำเนินกำร
ประชุม, กำรจดักำรและด ำเนินกำร
สัมมนำ, กำรจัดกำรและด ำเนินกำร
อภิปรำย, กำรจัดนิทรรศกำรทำงกำร
บันเทิง, กำรจดันิทรรศกำรทำงกำร
ศึกษำ, กำรจดัพิมพ์หนงัสือ
(ส ำนักพิมพ)์, กำรผลิตเทปภำพยนตร์
วีดีโอ 

บ27958/ไทย 18 มีนำคม 2548 –  
17 มีนำคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำง
กำรพิจำรณำตอ่อำยุ
จำกนำยทะเบียน 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรโอนเงินแบบอเิล็กทรอนิกส์ บ51920/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรด้ำนเครือขำ่ยข้อมูล 
(อินเตอรเ์น็ต) ให้บริกำรด้ำนกำร
ส่ือสำรแบบอินเตอร์แอคทีฟมเีดยีที่ใช้
กำรตอบโต้อยำ่งรวดเร็วระหว่ำง

บ51921/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                   แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 1 หน้ำ 17 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/
ประเทศที ่
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

ผู้ใช้งำนกับตวัคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ 
Real Time System 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรข้อมูลธุรกจิบันเทิง บ51922/ไทย 22 กรกฎำคม 2553 –  
21 กรกฎำคม 2563 

 

บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บัตรบรรจุหมำยเลขและตวัอักษรเพื่อ
ใช้บริกำรท่ีเกีย่วกับอินเทอร์เน็ต 

ค43114/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรหักบัญชกีำรใช้บริกำรหรือกำรซื้อ
สินค้ำผ่ำนอินเทอร์เนต็ 

บ14245/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

กำรจดัซื้อและขำยสิ่งพมิพ์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
แต่งกำยผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจดัซื้อ
และขำยพชืและดอกไม้ผ่ำนอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซื้อและขำยของช ำร่วยและของ
ที่ระลึกผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อ
และขำยอุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
คอมพิวเตอร,์ คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วร์
และอุปกรณ์รอบข้ำงผ่ำนอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซื้อและขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยเครื่อง
เขียนและเครื่องใช้ส ำนกังำนผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำยงำน
ศิลปะและสินค้ำหัตถกรรมผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำย
อุปกรณ์และส่ือบันทึก ภำพ เสียง และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซื้อและขำยอัญมณแีละ
เครื่องประดับผ่ำนอินเทอร์เนต็,  
กำรจดัซื้อและขำยยำรักษำโรคผ่ำน
อินเทอร์เน็ต, กำรจัดซื้อและขำย
เครื่องส ำอำงผ่ำนอินเทอร์เนต็,  

บ48918/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 
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รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/
ประเทศที ่
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

กำรจดัซื้อและขำยเครื่องใชใ้น
ครัวเรือน,ผ่ำนอินเทอร์เน็ต, กำรจดัซื้อ
และขำยอำหำรผ่ำนอินเทอร์เน็ต,  
กำรจดัซื้อและขำยยำนพำหนะและ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผ่ำนอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซื้อและขำยอุปกรณก์ีฬำและ
เครื่องสันทนำกำรผ่ำนอินเทอร์เนต็, 
กำรจดัซื้อและขำยผลิตภัณฑ์ส ำหรับ
แม่และเดก็ผ่ำนอินเทอร์เน็ต,  
กำรจดัซื้อและขำยอุปกรณก์่อสร้ำง
บ้ำนและที่อย่อำศัยผ่ำนอินเทอร์เน็ต, 
กำรจดัซื้อและขำยเครื่องดนตรีผ่ำน
อินเทอร์เน็ต 

เครื่องหมำยบรกิำร บมจ.อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 

บริกำรรับจองชื่อ Domain Name  บ15072/ไทย 20 กันยำยน 2553 –  
19 กันยำยน 2563 

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
4.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบำยกำรลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อด ำเนินกำรให้บริกำรอินเทอร์เน็ต ส ำหรับลูกค้ำขนำด
กลำงและเล็ก รวมทั้งบริกำรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวเนื่องแก่ผู้ใช้บริกำร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรในบริษัทย่อย 

4.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบำยลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อประกอบธุรกิจด้ำนอีโลจิสติกส์ จัดท ำและพัฒนำระบบทำง

อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเป็นที่ปรึกษำให้ค ำแนะน ำด้ำนโทรคมนำคมและกำรสื่อสำร ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทน
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทร่วม 

4.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคา
ทรัพย์สินใหม่  
ไม่ม ี
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย  

 ข้อพิพำททำงกฎหมำยที่บริษัทเป็นคู่ควำมหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพำทที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็น
คดีที่อำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญและเป็นคดีที่มิได้เกิดจำกกำรประกอบ
ธุรกิจโดยปกติ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 มีรำยละเอียดดังนี้ 
 ข้อพิพาทกับบริษัท โลตัสทีวี จ ากัด 
 คดีนี้บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็น
จ ำเลยที่ 1 ต่อศำลแพ่ง เมื่อวันที่ 22 พฤษภำคม 2550 ให้รับผิดฐำนละเมิด, เปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำ, เรียก
คืนทรัพย์, เรียกค่ำสินไหมทดแทนหรือค่ำเสียหำย โดยคดีนี้ ศำลมีค ำพิพำกษำเมื่อวันที่ 22 กันยำยน 2553 
โดยสรุปใจควำมในประเด็นสำระส ำคัญตำมค ำพิพำกษำได้ว่ำบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด 
(มหำชน) จ ำเลย มิได้กระท ำละเมิดหรือเปิดเผยควำมลับทำงกำรค้ำในสัญญำร่วมให้บริกำรอันเป็นกำร
กระท ำให้บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด โจทก์ ได้รับควำมเสียหำยตำมค ำฟ้องแต่ประกำรใด  
 โจทก ์(บริษัท โลตัสทีวี จ ำกัด) ได้ยื่นอุทธรณ์ค ำพิพำกษำ และปัจจุบันศำลอุทธรณ์ได้มีค ำพิพำกษำ
ยืนตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นต้น ปัจจุบัน คดีอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำของศำลฎีกำ เนื่องจำกโจทก์ได้ยื่น
ค ำร้องขออนุญำตฎีกำค ำพิพำกษำศำลอุทธรณ์ และศำลฎีกำได้อนุญำตให้โจทก์ยื่นฎีกำค ำพิพำกษำของศำล
อุทธรณ์ ภำยในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2558 ซึ่งโจทก์ได้ยื่นฎีกำภำยในเวลำที่ศำลก ำหนด ปัจจุบันศำลแพ่งได้มี
หมำยนัดฟังค ำพิพำกษำศำลฎีกำ ในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560  
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส าคัญอื่น 

6.1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ากัด (มหาชน) 
ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่ 1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง  
กรุงเทพมหำนคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริกำรเชื่อมต่อโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำรครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 

โทรศัพท์ 0-2257-7000 

โทรสำร 0-2257-1379 

Home page http://www.inet.co.th 

ทุนจดทะเบียน 512,541,598 บำท  
ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 500,041,575 บำท 
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้ว 500,041,575 หุ้น 
ชนิดของหุ้น หุ้นสำมัญ 
มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 1 บำท 
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ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
  

ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจด
ทะเบียน 
(บาท) 

ทุนจด
ทะเบียน
ช าระแล้ว 
(บาท) 

จ านวนหุ้นสามัญท่ี
จ าหน่ายได้แล้ว (หุ้น) 

สัดส่วนการถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน 
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์  
ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรกิจกำร
โทรคมนำคม และ
ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง 

100,000,000 95,000,000 10,000,000 99.99 
 

2. บจก. ไทย ดอท คอม  
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์  

20,000,000 5,000,000 2,000,000 99.97 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. แมนดำลำ 
คอมมูนิเคชั่น

49.99 

3. บจก. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส  
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรออกแบบ 
ติดตั้ง งำนระบบ ให้
ค ำปรึกษำและ
ให้บริกำรหลังกำร
ขำยเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

1,000,000 1,000,000 10,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย 

บมจ. อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย) 

4. บจก. ไทยสตาร์ทเตอร์ดอทคอม
1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสำร 0-2257-7222 

ให้บริกำรจัดท ำและ
พัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 

100,000 100,000 10,000 18.00 
(ถือหุ้นโดย 

บจก. ไทย ดอท 
คอม) 

 

5. บมจ. เน็ตเบย์ 
719/8-9 ถนนพระรำม 6 แขวงวังใหม่ 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330
โทรศัพท์ 0-2612-3529 
โทรสำร 0-2612-3051 

 

อีโลจิสติกส์ จัดท ำ
และพัฒนำระบบทำง
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้ง
เป็นที่ปรึกษำให้
ค ำแนะน ำด้ำน
โทรคมนำคมและกำร
สื่อสำร 

200,000,000 160,000,000 160,000,000 15.30 
(ถือหุ้นโดบ บมจ.
อินเทอร์เน็ต
ประเทศไทย 
จ ำกัด) 
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บุคคลอ้างอิง 

นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7 
62 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหำนคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2359-1200 
โทรสำร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  
อำคำรว่องวำนิช 100/72 ชั้น 22 อำคำรเลขที่ 100/2 ถนนพระรำม 9 
แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10320  
โทรศัพท์ 0-2645-0109  
โทรสำร 0-2645-0110 
นำยเสถียร วงศ์สนันท ์เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3495 
นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 3500 
นำยวิชัย รุจิตำนนท์ เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 4054 
นำงสำวกุลธิดำ ภำสุรกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 5946 
นำยยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพำน เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 9445 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล  
คอนซัลแตนท์ซี จ ากัด 
อำคำร เดอะ ไนน์ ทำวเวอร์ แกรนด์ พระรำม 9 อำคำร บี 
เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระรำม 9 แขวงห้วยขวำง  
เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2168-1222 
โทรสำร 0-2168-1212 

 

6.2 ข้อมูลส าคัญอื่น 
ข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัทสำมำรถดูได้จำก http://www.inet.co.th 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 23 

ส่วนท่ี 2 การจัดการและการก ากับดูแลกิจการ 
 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 512,541,598 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญ

จ ำนวน 512,541,598 หุ้น มูลค่ำหุ้นที่ตรำหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บำท 

ทุนจดทะเบียนช ำระแล้ว 500,041,575 บำท ประกอบด้วยหุ้นสำมัญจ ำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่ำ
หุ้นท่ีตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
 จ านวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นจาก เอ็นวีดีอาร์ (NVDR) 
 ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2559 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้ำงอิง

ส ำหรับกำรออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจำกหลักทรัพย์อ้ำงอิงไทย (Non-Voting Depository 
Receipt : NVDR) จ ำนวน 13,554,932 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.71 ของหุ้นช ำระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ 
NVDR สำมำรถรับสิทธิประโยชน์ทำงกำรเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัท 
จดทะเบียนทุกประกำรไม่ว่ำจะเป็นเงินปันผล สิทธิในกำรจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบส ำคัญแสดงสิทธิในกำรซื้อ
หุ้นสำมัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในกำรออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นกำรออกเสียงเพื่อพิจำรณำ
มตเิกี่ยวกับกำรเพิกถอนหลักทรัพย์อ้ำงอิงจำกกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย อย่ำงไรก็ตำม ถึงแม้ว่ำวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนของผู้ลงทุนชำว
ต่ำงประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สำมำรถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จ านวน 10 รายแรก  
รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่จ ำนวน 10 รำยแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวำคม 2559 

ปรำกฏดังนี้ 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 
1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 85,000,000 17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 80,000,000 16.00 
3 บริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) 80,000,000 16.00 
4 นำยสำธิต วิทยำกร โดย บลจ.เดนำลี เพรสทีจ จ ำกัด 27,799,672 5.56 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ ำกัด 13,554,932 2.71 
6 นำยธนำธิป พิเชษฐวณิชย์โชค 7,600,000 1.52 
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ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล จ านวนหุ้น 
สัดส่วนการถือหุ้น 

(ร้อยละ) 

7 
นำงสำวพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์  
โดย บลจ.เดนำลี เพรสทีจ จ ำกัด 

6,960,728 1.39 

8 นำงพัชรำ นิธิวำสิน 6,540,000 1.30 
9 นำยเจริญ ศศิลักษณำนุกุล 4,201,100 0.84 
10 นำยพงษ์ศักด์ิ ฮุ่นตระกูล 4,000,000 0.80 

ที่มำ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด ณ วันท่ี 30 ธันวำคม 2559 

7.3  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 30 ของก ำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภำษี

หำกไม่มีเหตุจ ำเป็นอ่ืนใด โดยขึ้นอยู่กับสภำวะเศรษฐกิจและโครงกำรด ำเนินธุรกิจในอนำคตของบริษัทและ
บริษัทย่อย และกำรจ่ำยเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัท  

ทั้งนี้ กำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ได้รับกำรเห็นชอบจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อวันที่ 
27 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท โดยจะน ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษัทต่อไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 
จ่ำยเงินปันผลประจ ำปี อัตรำหุ้นละ (บำท) 0.0789 0.015 - 
คิดเป็นเงินปันผลจ ำนวน (ล้ำนบำท) 39.45 3.75 - 
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ (%) 50 34.22 - 

หมำยเหตุ :   
แม้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบกำรเป็นก ำไร แต่บริษัทยังคงขำดทุนสะสม จึงไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้ตำมกฎหมำย
และข้อบังคับของบริษัท 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 
โครงสร้ำงกำรจัดกำรของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 6 ชุด 

ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  และ
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
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10.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท มีจ ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย 
1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธำนกรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร  
2. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล1 กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร /  

รองประธำนกรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร  

3. ดร.ก ำธร  ไวทยกุล2 
 
4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์3 

กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำร 

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมกำร / กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร  

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมกำร 
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมกำรอิสระ /  

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

10.  นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน  

11.  นำงสำวนิโลบล  ต้ังประสิทธิ์4 กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน / กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร 

12.  นำงมรกต กุลธรรมโยธิน5 กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร / กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
/ กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

หมำยเหต ุ:  

1ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล   ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 
2559 เป็นต้นไป 
2ดร.ก ำธร ไวทยกุล ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแตว่ันท่ี 28 
เมษำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
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3ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตั้งแตว่ันท่ี 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
4นำงสำวนิโลบล ตัง้ประสิทธิ ์ได้รับกำรแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรก ำกับดแูลกิจกำร มีผลตั้งแตว่ันท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป 
5นำงมรกต กุลธรรมโยธิน   ได้รับกำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีผลตั้งแตว่ันท่ี 11 สิงหำคม พ.ศ. 2559 
เป็นต้นไป 

จ ำนวนกรรมกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมข้อบังคับของบริษัทที่ก ำหนดให้มีกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 
11 ท่ำน และไม่เกิน 15 ท่ำน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ประเทศไทย ที่มีคุณสมบัติครบตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอ
ขำยหุ้นที่ออกใหม่ทุกประกำร  
 กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นำยไพรัช ธัชยพงษ์ หรือ นำยทวีศักด์ิ 
กออนันตกูล คนใดคนหนึ่งลงลำยมือชื่อร่วมกับนำยก ำธร ไวทยกุล นำยอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ นำงสำว     
ธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท หรือ 
นำยก ำธร ไวทยกุล หรือ นำยอภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์ ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ 
นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคน และประทับตรำส ำคัญของบริษัท" 

ขอบเขต อ านาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมกำรบริษัทมีอ ำนำจหน้ำที่จัดกำรบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัทและ  
มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

1. ก ำหนดทิศทำงธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท 
3. ก ำหนดแผนกำรลงทุน และจัดหำเงินลงทุน 
4. ควบคุมกำรปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำมแผนธุรกิจ 
5. ดูแลจัดกำร และบริหำรงำนของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตำมแนวทำงของข้อบังคับของบริษัท และ

ตำมมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
6. มอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแทน

คณะกรรมกำรได้  
7. กรรมกำรจะต้องไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกัน และเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของ

บริษัท หรือเข้ำเป็นหุ้นส่วนในห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ำกัดควำมรับผิดชอบใน
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด หรือเป็นกรรมกำรของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพ
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อย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทไม่ว่ำจะท ำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ
ประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 

8. กรรมกำรต้องแจ้งให้บริษัททรำบโดยไม่ชักช้ำ หำกมีส่วนได้เสียไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมใน
สัญญำบริษัทท ำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
ด าเนินการ 

1. เรื่องที่กฎหมำยก ำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่ำของรำยกำรที่ต้องขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมกฎ 

ระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทจดทะเบียน 

3. กำรซื้อขำยสินทรัพย์ส ำคัญ ซึ่งมีมูลค่ำของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ตำมกฎระเบียบหรือประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องกำรได้มำหรือ
จ ำหน่ำยไป ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรทบทวนขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำย
กำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance Policy)  

8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อท ำหน้ำที่วำงนโยบำยหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร 
กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย  
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรมีจ ำนวน 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ประธำนกรรมกำรบริหำร 
2. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
3. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำรบริหำร 
4. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรบริหำรและเลขำนุกำร 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. ก ำหนดกลยุทธ์ทำงธุรกิจ นโยบำย แผนธุรกิจและงบประมำณของบริษัทเพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  
2. บริหำรกำรด ำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตำมวตัถปุระสงค์และเป้ำหมำยที่ได้วำงไว้  
3. ก ำกับและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นประจ ำทุก
เดือนที่มีกำรประชุม  
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4. แสวงหำและประเมินโอกำสในกำรลงทุนในธุรกิจใหม่  
5. พิจำรณำสอบทำนและอนุมัติรำยกำรเกี่ยวกับกำรลงทุน จัดซื้อ จัดจ้ำง และจ ำหน่ำยทรัพย์สิน 

กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรเงินและกำรบริหำร กำรบริหำรงำนทั่วไป และรำยกำรอ่ืนใดที่
เกี่ยวกบัธุรกิจของบริษัท ภำยในวงเงินไม่เกิน 50 ล้ำนบำท  

6. พิจำรณำและให้ควำมเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ยกเว้ นใน
กิจกรรมใดๆ ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรชุดย่อยชุดอ่ืน เป็น
ผู้ด ำเนินกำรไว้แล้ว  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมกำรบริหำรมีก ำหนดวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับกำร
ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรของบริษัท 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อท ำหน้ำที่เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพิ่มมูลค่ำให้
องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่มมำกขึ้น  
ปรับปรุงหน้ำที่และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำรระหว่ำง
คณะกรรมกำรบริษัท ส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจ ำนวน 4 ท่ำน โดยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง
น้อย 1 ท่ำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือมีประสบกำรณ์ด้ำนบัญชีหรือกำรเงิน และมีควำมรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุ
ที่มีต่อกำรเปลี่ยนแปลงของกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์ กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงสำวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ กรรมกำรตรวจสอบ 

หมำยเหต ุ:  

1 ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย เป็นประธำนกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณใ์นกำรสอบทำนงบ
กำรเงินของบรษิัท 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทำนให้บริษัทมีรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ โดยประสำนงำน

กับผู้สอบบัญชีภำยนอกและผู้บริหำรที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและ
ประจ ำป ี

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยในและระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมี
ประสิทธิผล  และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
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เห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งต้ัง โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรือ
หัวหน้ำหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก ำหนดของ
ตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งต้ังผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจำรณำควำมเป็นอิสระ ควำม
น่ำเชื่อถือ ควำมเพียงพอของทรัพยำกร คุณภำพและปริมำณงำนตรวจสอบของส ำนักงำน
ตรวจสอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบกำรณ์ของบุคคลำกรที่ได้รับมอบหมำยให้ท ำกำรตรวจสอบ
บัญชีของบริษัท รวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่วมประชุมด้วย
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจำรณำสอบทำนกำรเปิดเผยรำยกำรเกี่ยวโยงหรือร ำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ให้เป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

6. จัดท ำรำยงำนแสดงถึงควำมรับผิดชอบและกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
เสนอเป็นส่วนหนึ่งในรำยงำนประจ ำปีของบริษัท  ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวลงนำมโดยประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ และประกอบด้วยสำระส ำคัญอย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของ
บริษัท 

(2) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท  
(3) ควำมเห็นเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 

ข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ หรือกฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(4) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผู้สอบบัญชี 
(5) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
(6) จ ำนวนกำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำร

ตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(7) ควำมเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่

ตำมกฎบัตร 
(8) รำยกำรอ่ืนที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
7. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่ปรึกษำทำงวิชำชีพอ่ืนใดเมื่อ

เห็นว่ำจ ำเป็น ด้วยค่ำใช้จ่ำยของบริษัท 
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8. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม และน ำเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

9. ปฏิบัติกำรอ่ืนใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

8.4 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอ่ืนๆ ช่วยดูแลระบบบริหำรและระบบควบคุม
ภำยในองค์กร พร้อมทั้งเสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุด
อ่ืนๆ และกรรมกำรผู้จัดกำร  
 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 ท่ำน  
ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

1. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
2. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
3. นำงสำวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
1. เสนอแนวทำง วิธีกำร และหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและ

คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรบริษัทแต่งต้ัง รวมทั้งของกรรมกำรผู้จัดกำร ที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

2. เสนอนโยบำยกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะจัดกำร  (Management Incentive) โดยให้
สอดคล้องกับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำนของคณะจัดกำร เพื่อเสนอให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

3. พิจำรณำสรรหำผู้จะมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรอิสระ กรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หรือกรรมกำรอ่ืนใดที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรให้มี
คณะกรรมกำรน้ันๆ ข้ึน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

4. ก ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์กำรสรรหำผู้มำด ำรงต ำแหน่งตำมข้อ 3 และ/หรือวิธีกำร และ
หลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

5. ปฏิบัติงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
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8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนำยน 2550 มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำงและให้ข้อเสนอแนะ
แก่คณะกรรมกำรบริษัทในกำรก ำกับดูแลเกี่ยวกับควำมเสี่ยงต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภำยใน
และภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
2. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. พิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบริษัท 

เพื่อน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัท 
2. ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
3. ติดตำมกระบวนกำรบ่งชี้และประเมินควำมเสี่ยง 
4. ประเมินและอนุมัติแผนกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
5. รำยงำนต่อคณะกรรมบริษัทเกี่ยวกับควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยง เพื่อทรำบเป็นประจ ำ

ในกรณีที่มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคัญ และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พิจำรณำโดยเร็วที่สุด 

6. สื่อสำรและประสำนงำนกับคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมเสี่ยงที่ส ำคัญ 
7. พิจำรณำแต่งต้ังคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและท ำงำนสอดประสำนกับ

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
9. ด ำเนินกำรอ่ืนใดตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 

8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีในกำรประเมินและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร ทุก 6 เดือน  
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 ณ วันที่  31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  
มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

1. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล  กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
2. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
3. ดร.ก ำธร ไวทยกุล 

กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
1. ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบ 
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแล้ว

ให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ 
3. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 เดือน และเสนอควำมเห็นต่อที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบผลกำรประเมิน 
4. แจ้งผลกำรประเมินตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรรับทรำบ 

8.7 คณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 มี
มติแต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบ
นโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำม
รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร มีจ ำนวน 3 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี้ 

1. ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล  ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2. นำงสำวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ 
3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  

กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 
1. จัดท ำนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร รวมทั้ง นโยบำยอ่ืนใดที่เกี่ยวข้อง 

ภำยใต้กรอบของกฎหมำย หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงำนก ำกับดูแล อันได้แก่ 
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์  หน่วยงำนที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนแนวทำงในกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีตำม
มำตรฐำนสำกลเพื่อเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 
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2. ก ำกับดูแล สนับสนุน และให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
และควำมรับผิดชอบตำมนโยบำยก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งกำรจัดกิจกรรมให้พนักงำนได้รับรู้ 
และจัดท ำคู่มือเพื่อใช้ในกำรสื่อสำร  

3. พิจำรณำทบทวน และปรับปรุงนโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนกำรก ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยอ่ืนใด
ที่เกี่ยวข้อง   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจตำมควำมจ ำเป็น
และเหมำะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกฎหมำย 
หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ และธุรกิจของบริษัท 

4. จัดท ำรำยงำนประจ ำปีว่ำด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับฟัง
ควำมเห็นและข้อเสนอแนะ 

5. แต่งต้ังคณะท ำงำนหรือจ้ำงที่ปรึกษำ/ผู้เชี่ยวชำญ เมื่อมีควำมจ ำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 

6. ปฏิบัติงำนอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

8.8 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ  
 คณะกรรมกำรที่เป็นอิสระมีหน้ำที่ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงบริษัท  
จดทะเบียนกับผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือกับบริษัทอ่ืนซึ่งมีผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นรำยใหญ่กลุ่มเดียวกัน 
และเป็นอิสระจำกผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รวมถึงกำรดูแลผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกรำยให้เท่ำเทียมกัน นอกจำกนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ก ำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมดที่มีอยู่จริงของบริษัทและไม่น้อยกว่ำ 3 คน 
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีคณะกรรมกำรที่เป็นอิสระ 4 ท่ำน ดังรำยชื่อต่อไปนี ้

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย กรรมกำรอิสระ 
2. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์  กรรมกำรอิสระ 
3. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ 
4. นำงสำวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ กรรมกำรอิสระ 

8.9 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจ าปี 2559 

 คณะกรรมกำรบริษัทมีกำรก ำหนดตำรำงกำรประชุมล่วงหน้ำทุกปีและมีกำรประชุมพิเศษเพิ่มตำม
ควำมจ ำเป็น โดยมีกำรก ำหนดวำระชัดเจนไว้ล่วงหน้ำและมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็น
ประจ ำ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรผู้จัดกำร และรองกรรมกำรผู้จัดกำร ได้ร่วมกันพิจำรณำคัดเลือกวำระกำร
ประชุมโดยพิจำรณำให้มั่นใจว่ำเรื่องที่ส ำคัญจะได้น ำเข้ำสู่วำระกำรประชุม นอกจำกน้ี กรรมกำรแต่ละท่ำนมี
ควำมเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้ำสู่วำระกำรประชุมได้ เลขำนุกำรบริษัทได้จัดท ำหนังสือเชิญประชุมพร้อม
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ระเบียบวำระกำรประชุม และเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน เพื่อให้
คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้ง ประธำนกรรมกำรได้จัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ จัดให้มี
กำรจดบันทึกรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลักษณ์อักษร และจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำก
ประธำนกรรมกำร พร้อมให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 
 
รำยละเอียดกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทในป ี2559 ที่ผ่ำนมำ มีดังนี้ 
 

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม การประชุม
คณะกรรม 
การบริษัท 

(รวม 10 คร้ัง) 

การประชุม
คณะกรรม 
การบริหาร 
(รวม 10 คร้ัง) 

การประชุม
คณะกรรม 

การตรวจสอบ 
(รวม 11 คร้ัง) 

การประชุม
คณะกรรม 
การสรรหา
และก าหนด
ค่าตอบแทน 
(รวม 5 คร้ัง) 

การประชุม
คณะกรรม 
การบริหาร
ความเสี่ยง 
(รวม 4 คร้ัง) 

การประชุม 
คณะกรรม 
การระเมิน 
ผลการ

ปฏิบัติงาน
ของกรรมการ
ผู้จัดการ 

(รวม 2 คร้ัง) 
 

การประชุม
คณะกรรม 
การก ากับ
ดูแลกิจการ 
(รวม 2 คร้ัง) 

การประชุม
ร่วมระหว่าง
คณะกรรม 

การตรวจสอบ
และคณะ
กรรม 

การบริหาร
ความเสี่ยง 
(รวม 2 คร้ัง) 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์  10/10 10/10 - - - - - - 

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  8/10 9/10 - - 3/4 2/2 2/2 2/2 

3. ดร.ก ำธร ไวทยกุล  1 10/10 - - - - 1/2 - - 

4. ดร.อภิรักษ ์ปรีชญสมบรูณ์  2 4/5 - - - - - - - 

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธ์ิ  10/10 - - - - 2/2 - - 

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์  8/10 - - - - - - - 

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย  10/10 - 10/11 - - - - 2/2 

8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย ์ 10/10 - 11/11 5/5 - - - 1/2 

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ  7/10 - 8/11 - 4/4 - - 2/2 

10. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  9/10 9/10 - 5/5 - - - - 

11. นำงสำวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ 9/10 - 11/11 4/5  - - 2/2 2/2 

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  10/10 10/10 - - 4/4 - 2/2 2/2 

หมำยเหต ุ: 
1 ดร.ก ำธร ไวทยกุล ได้รับแตง่ตัง้เปน็กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันท่ี 11 สิงหำคม 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 

2 ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์ได้รับแตง่ตัง้เป็นกรรมกำรบริษัท มีผลตัง้แต่วันท่ี 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
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8.10 กรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 19 มีนำคม 2556 มีมติแต่งต้ังนำงมรกต  
กุลธรรมโยธิน ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2556 

อ านาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14 
กันยำยน 2544 ภำยใต้ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีมติมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรผู้จัดกำรท ำ
หน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและกระท ำกำรแทนในนำมของบริษัท  เช่น กำรท ำนิติ
กรรม สัญญำ ข้อตกลง เอกสำร และหลักฐำนใดๆ ที่บริษัทท ำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ กำรออกระเบียบ 
ประกำศ หรือค ำสั่งใด  ๆพร้อมทั้งมีกำรก ำหนดวงเงินส ำหรับกำรจัดหำวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี ้กำรมอบอ ำนำจดังกล่ำวจะ
ไม่เป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้ผู้รับมอบอ ำนำจสำมำรถอนุมัติรำยกำร ซึ่งผู้รับมอบอ ำนำจหรือบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีอ ำนำจควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนกับบริษัท 

8.11 ผู้บริหารบริษัท 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 ผู้บริหำรบริษัท มีจ ำนวน 7 ท่ำน ดังรำยนำมต่อไปนี้ 
1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมกำรผู้จัดกำร  
2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์   รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
3. นำยศักด์ินนท์ กังสัมฤทธิ์  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
4. นำยอรรถวุฒิ ค ำประดิษฐ์ ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
5. นำยปิยเรศ แซ่หลี ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
6. นำยอรรถพงษ์  หำบสำ 
7. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ 

ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

8.12 เลขานุการบริษัท 
  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่  
7 กุมภำพันธ์ 2556 มีมติแต่งต้ังนำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำรและรักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร ปฏิบัติ
หน้ำที่เลขำนุกำรบริษัท เพื่อท ำหน้ำที่จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้ง
จัดท ำรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนประจ ำปี ตลอดจนจัดเก็บ
เอกสำรตำมที่กฎหมำยก ำหนด และดูแลให้บริษัทมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับเลขำนุกำรบริษัทได้ในเอกสำรแนบ 1 
 
 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 37 

8.13 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำร 
ชุดย่อยส ำหรับปี 2559 จำกควำมเหมำะสมเกี่ยวกับประเภทและขนำดขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับ
อุตสำหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมำะสมกับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
ตลอดจนภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรบริษัท และกรรมกำรชุดย่อย โดยเสนอให้ก ำหนด
ค่ำตอบแทนกรรมกำรในวงเงินไม่เกิน 6.50 ล้ำนบำท และโบนัสกรรมกำรส ำหรับปี 2558 จ ำนวน 1.25 ล้ำน
บำท แก่คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยส ำหรับเป็นค่ำเบี้ยประชุมและค่ำตอบแทนอ่ืน โดย
ค่ำตอบแทนในปี 2559 ได้มีมติอนุมัติโดยที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559  

หลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย มีดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธำนกรรมกำร 30,000 บำท / คน / เดือน 
กรรมกำร 25,000 บำท / คน / เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธำนกรรมกำร 17,500 บำท / คน / เดือน 
กรรมกำร 15,000 บำท / คน / เดือน 

คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธำนกรรมกำร 17,500 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม 
รองประธำนกรรมกำร 15,000 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม 
กรรมกำร 15,000 บำท / คน / เดือนที่มีกำรประชุม 
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รำยละเอียดค่ำตอบแทนที่กรรมกำรได้รับเป็นรำยบุคคลในปี 2559 มีดังนี้ 

รายช่ือกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน
พิเศษและ
บ าเหน็จ  

 
 
 

รวม 

 กรรมการ 
บริษัท 

 

กรรมการ 
บริหาร 

 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหา
และ

ก าหนด 
ค่าตอบ 
แทน 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

กรรมการ
ประเมิน 
ผลการ
ปฏิบัต ิ
งานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ 

กรรมการ
ก ากับดูแล
กิจการ 

ประชุมร่วม
ระหว่าง
กรรมการ
ตรวจสอบ

และ
กรรมการ 
บริหาร

ความเส่ียง 

 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 360,000 175,000 - - - - - - 256,839.62 791,839.62 

2. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 300,000 135,000 - - 45,000 30,000 35,000 30,000 205,471.70 780,471.70 

3. ดร.ก ำธร ไวทยกุล 300,000 - - - - 15,000 - - 170,314.47 485,314.47 

4. ดร. อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์1 150,000 - - - - - - - - 150,000 

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 300,000 - - - - 30,000 - - 205,471.70 535,471.70 

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 300,000 - - - - - - - 205,471.70 505,471.70 

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย 300,000 - 210,000 - - - - 35,000 205,471.70 750,471.70 

8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย์ 300,000 - 180,000 87,500 - - - 15,000 205,471.70 787,971.70 

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ 300,000 - 180,000 - 70,000 - - 35,000 205,471.70 790,471.70 

10. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร 300,000 135,000 - 75,000 - - - - 205,471.70 715,471.70 

11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ 300,000  180,000  60,000    30,000 30,000 205,471.70 805,471.70 

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน 300,000 150,000  - - 60,000 - 30,000 30,000 205,471.70 775,471.70 

13. ดร.มนต์ชัย หนูสง2 - - - - - - - - 187,893.08 187,893.08 

14. นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร3 - - - - - - - - 17,578.62 17,578.62 

หมำยเหต ุ:  
1 ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์ได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทมีผลตัง้แต่วันท่ี 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป 
2 ดร.มนต์ชัย หนูสง ลำออกจำกกรรมกำรบริษัทมีผลตั้งแตว่ันท่ี 7 ตุลำคม พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป 
3 นำงปรียำ ด่ำนชัยวิจิตร ลำออกจำกกรรมกำรบริษัทมีผลตั้งแต่วันที่ 9 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558 เป็นตน้ไป 
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ 
 ไม่ม ี

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 
 ค่ำตอบแทนรวมของผู้บริหำร รวม 7 ท่ำน เท่ำกับ 20.9 ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือน ค่ำประจ ำต ำแหน่ง และโบนัส 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร 
 ไม่ม ี

ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร 
บริษัทได้จัดให้พนักงำนและผู้บริหำรเข้ำร่วมกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิกำรและ

หลักประกันแก่พนักงำนและผู้บริหำรเมื่อออกจำกงำน ทุพพลภำพ ปลดเกษียน ตำย หรือลำออกจำกกองทุน 
โดยสำมำรถเลือกสมัครกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

8.14 บุคลากร 

 จ านวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 475 คน แยกเป็นแต่ละสำยงำนหลัก ดังนี้ 

1. ฝ่ำยบริหำรระดับสูง     7 คน 
2. สำยงำนธุรกิจ 115 คน 
3. สำยงำนสนับสนุน   69 คน 
4. สำยงำนวิศวกรรม 284 คน 

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด มีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 18 คน 
และบริษัท ไทยดอทคอม จ ำกัด มีจ ำนวนพนักงำนทั้งสิ้น 11 คน  
 ในป ี2559 ค่ำตอบแทนรวมของพนักงำนจ ำนวน 468 คน (ไม่รวมฝ่ำยบริหำรระดับสูง) เท่ำกับ 173.3 
ล้ำนบำท โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน  ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิ เศษ  
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ 

กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
 กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพได้มีกำรเปลี่ยนแปลงเฉพำะพนักงำนที่เริ่มงำนกับบริษัทต้ังแต่วันที่ 1 กันยำยน 
2550 เป็นต้นไป พนักงำนจ่ำยเงินสะสมในอัตรำ ดังนี้ 

 

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 40 

อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง) 
น้อยกว่ำ 3 ปี 3 
ต้ังแต ่3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 3 หรือ 5 
ต้ังแต ่5 ปี ขึ้นไป 3 หรือ 5 หรือ 7 

 บริษัทจ่ำยเงินสมทบในอัตรำเดียวกันกับอัตรำเงินสะสมของพนักงำน ในกรณีพนักงำนพ้นจำกกำร
เป็นสมำชิกกองทุน พนักงำนมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตำมอำยุกำรท ำงำน ดังนี ้

อายุงาน 
อัตราเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบที่
กองทุนจะจ่ายเมื่อพนักงานสิ้นสุดสมาชิกภาพ 

น้อยกว่ำ 3 ปี 0% 
ต้ังแต ่3 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 50% 
ต้ังแต ่5 ปี ขึ้นไป 100% 

สวัสดิการพนักงาน 
 นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และ
ผลตอบแทนให้กับพนักงำนในรูปแบบอ่ืนๆ อีกหลำยประกำร ดังนี้ 

1. เพื่อดูแลและส่งเสริมสุขภำพของบุคลำกร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิกำรเงินค่ำรักษำพยำบำล เพื่อ

ช่วยเหลือค่ำใช้จ่ำยให้กับพนักงำน รวมทั้งจัดหำศูนย์ออกก ำลังกำยและกำรเล่นกีฬำ เพื่อให้เป็น

แหล่งสันทนำกำรในกำรจัดกิจกรรมเพื่อสุขภำพของพนักงำนและผู้บริหำร และจัดให้มีกำรตรวจ

สุขภำพประจ ำปี เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรดูแลตนเองให้มีสุขภำพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภำพที่ดี

ในระยะยำว 

2. กำรจัดให้มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัย เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้พนักงำนมีที่อยู่อำศัยเป็นของ

ตนเองอย่ำงมั่นคง อันเป็นกำรส่งเสริมขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนให้กับพนักงำน และ

ก่อให้เกิดควำมภักดีต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิกำรสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยกับธนำคำร

อำคำรสงเครำะห์ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้กับพนักงำนที่มีควำมประสงค์จะขอสินเชื่อที่อยู่

อำศัยโดยได้รับอัตรำดอกเบี้ยที่เหมำะสม และได้รับควำมสะดวกเนื่องจำกสำมำรถช ำระคืน

สินเชื่อจำกยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง 

3. กำรจัดท ำบันทึกข้อตกลงกำรให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพื่อเป็นสวัสดิกำรแก่บริษัท เพื่อเสริมสร้ำง

สภำพคล่อง และเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้อันช่วยบรรเทำปัญหำทำงกำรเงิน

ของผู้กู้เมื่อยำมจ ำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภำพควำมเป็นอยู่ของพนักงำนดีขึ้น 
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4. กำรจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวำระต่ำงๆ เช่น กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรสมรส 

กำรมอบเงินสงเครำะห์ฌำปนกิจส ำหรับพนักงำน คู่สมรส บุตร บิดำ มำรดำ กำรมอบเงิน

ช่วยเหลืออุปสมบท กำรมอบเงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

5. กำรจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินช่วยเหลือกำรขำดรำยได้ เนื่องจำกทุพพลภำพอัน

มิใช่เนื่องจำกกำรปฏิบัติงำน เพื่อช่วยเหลือพนักงำนและครอบครัวหำกประสบภัย 

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำนในทุกระดับ
ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งกำร
พัฒนำศักยภำพ เพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้ำงควำมได้เปรียบในด้ำน
กำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำง
ต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
ให้บุคลำกร มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์  โดยผ่ำนหลำกหลำยช่องทำง 
พร้อมทั้งให้บุคลำกรมีควำมพร้อมในกำรรับมือกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจและกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วใน
อนำคต 

1) การฝึกอบรมภายในบริษัท 
1.1) ส าหรับพนักงานระดับบริหาร 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำรโดยจัดหลักสูตรกำรบริหำรระดับสูง เพื่อพัฒนำทักษะควำมเป็น

ผู้น ำควบคู่ไปกับกำรเพิ่มองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในกำรเสริมสร้ำงควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้ง เป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับกำรปรับหรือเลื่อนต ำแหน่งต่ำงๆ ในอนำคต ให้
สอดคล้องกับควำมก้ำวหน้ำในสำยวิชำชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสำยธุรกิจของบริษัทให้สำมำรถแข่งขันและ
พร้อมเป็นผู้น ำในอุตสำหกรรมธุรกิจที่ด ำเนินกำรทั้งในปัจจุบันและอนำคต โดยทำงบริษัท ได้มีกำรจัดอบรม
เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำร อำทิ หลักสูตร Finance for non Finance, หลักสูตร Strategic Planning 
และกำรจัดท ำ KPIs , หลักสูตร Succession Planning เป็นต้น 

1.2) ส าหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนระดับปฏิบัติกำร โดยจัดหลักสูตรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถตำม

หน้ำที่ สำยวิชำชีพและกลุ่มงำนที่มีควำมรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรพัฒนำทักษะ ควำมรู้ควำมสำมำรถใน
กำรปฏิบัติงำนตำมวิชำชีพและเพิ่มประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่งำน อำทิ 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) เป็นต้น 
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1.3) ส าหรับพนักงานทุกคน 
บริษัทด ำเนินกำรพัฒนำพนักงำนทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมควำมรู้ควำมสำมำรถหลัก เพื่อให้

พนักงำนทุกคนของบริษัทปฏิบัติงำนได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด อำทิ กำร
ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่, หลักสูตร INET Product&Service, หลักสูตรธุรกิจของ INET, หลักสูตร กำรสร้ำง
ควำมตระหนักเกี่ยวกับ BCP : นโยบำยและขั้นตอนปฏิบัติตำมมำตรฐำน ISO/IEC 22301 : 2012, หลักสูตร 
กำรใชโ้ปรแกรมส ำนักงำน, หลักสูตร  CSA-STAR และกำรปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร INET DNA เป็นต้น 

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
นอกเหนือจำกกำรจัดฝึกอบรมภำยในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำรับ

กำรฝึกอบรมจำกสถำบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชำญทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพื่อพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชำชีพเดียวกันอีก  
เช่น  

 นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม (นมธ.) รุ่นที่ 9” 

 กำรวิเครำะห์ งบกระแสเงินสด 

 TCM Study and Benefit Servey 2016 Result Sharing 

 IR  Professional Development Program 

 Strategic CFO 

 IIA Thailand Annual Conference 

 OpenStack 

 Course RH255 RedHat Enterprise Linux System Administrator II 

 กำรจัดกำรด้ำนกำรตลำดสมัยใหม่ รุ่นที่ 57  

 Microsoft Windows Server 2012, Installing and Configuring Windows Server 2012, 
Administering Windows Server 2012, Configuring Advanced Windows Server 
Services 2012 

 โครงกำรอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
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 ในปี 2559 จ ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมพนักงำนของบริษัท ทั้งจำกหลักสูตรภำยในองค์กรและ
หลักสูตรภำยนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

 นอกจำกนี้ ในกำรพัฒนำบุคลำกรบริษัทยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร 
โดยส่งเสริมกำรพัฒนำทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core 
Value โดยมีคณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกต้ังภำยในเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์
ประจ ำป ีเป็นต้น 

ในปี 2559 อัตรำกำรลำของพนักงำนในบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

จ านวนพนักงาน 
อัตราเฉลี่ยวันลากิจ  

ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี 
(วัน/คน) 

อัตราเฉลี่ยการลาประเภท
อื่นต่อปี  
(วัน/คน) 

475 6.01 0.67 

หมำยเหตุ : กำรลำประเภทอื่นได้แก่ ลำคลอด ลำอุปสมบท ลำท ำหมัน ลำเพื่อรำชกำรทหำร ลำอบรมพัฒนำควำมรู้ ลำ
เพื่อแสวงบุญตำมศำสนำอิสลำม ลำเพื่อบ ำเพ็ญกุศลศพ 

 
ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคัญในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่มี 
  

จ านวนพนักงาน 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานทั้งปี 
จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรม

เฉลี่ยต่อคนต่อปี 
475 10,780.50 22.70 
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9. การก ากับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

 รายงานการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนโดยยึดมั่นในควำมซื่อสัตย์  
ควำมโปร่งใสในข้อมูลที่สำมำรถเปิดเผยได้ และคุณค่ำหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในกำรบริหำรจัดกำร
และกำรเสริมสร้ำงองค์กรให้มีระบบกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ ที่ผ่ำนมำคณะกรรมกำรบริษัทได้ยึดมั่นในข้อ
พึงปฏิบัติส ำหรับกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนตำมแนวทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ภำยใต้
นโยบำยเกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 เพื่อให้มีกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้น ำแนวทำง 
กำรบริหำรงำนด้วยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีก ำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ ภำรกิจ และนโยบำยของบริษัทเพื่อให้เป็น
กลไกส ำคัญที่ผลักดันให้เกิดกำรมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว และติดตำม ก ำกับดูแล 
ปรับปรุง ถ่ำยทอดนโยบำยกำรบริหำรจำกผู้บริหำรระดับสูงสู่บุคลำกรทุกท่ำนในองค์กร อันจะส่งผลให้
รับทรำบปัญหำที่เกิดขึ้นภำยในองค์กร รวมถึงประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทให้บรรลุผลส ำเร็จตำมที่
ต้ังเป้ำหมำยไว้ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิและมีควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้ก ำหนดไว้
ในนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน  ซึ่งได้แก่ สิทธิในกำรรับ
สำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น
และสิทธิในกำรโอนหุ้น 

1.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ตระหนักถึงกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่ส ำคัญของบริษัทอย่ำงมี
คุณภำพ โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลำ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และที่
ส ำคัญคือกำรเข้ำถึงผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน  
 ในปี 2559 บริษัทได้ท ำกำรเปิดเผยสำรสนเทศตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด โดยน ำส่งเอกสำรต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรำยงำนผ่ำนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเป็นกำรเปิดเผยข้อมูลประเภทสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำมรอบ
ระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบกำรเงินประจ ำปี งบกำรเงินรำยไตรมำส รำยงำนประจ ำปี แบบ
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แสดงรำยกำร ข้อมูลประจ ำปี เป็นต้น รวมทั้งประเภทสำรสนเทศส ำคัญตำมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ (Non-Periodic 
Reports) เช่น ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี รวมถึงระเบียบวำระกำรประชุม
และวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุม (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำม
มำตรำ 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น กำรจ่ำยเงิน
ปันผลและวันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 
225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น แจ้งมติที่ประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี กำรแต่งตั้งกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ เป็นต้น 
 คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงมำกกับกำรปฏิบัติและกำรกระท ำใดๆ ที่
จะต้องไม่เป็นกำรจ ำกัดโอกำสของผู้ถือหุ้นในกำรศึกษำสำรสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่ำนั้นบริษัทได้จัดให้มี
ช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสำธำรณชน เพื่อให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลของ
บริษัทได้อย่ำงสะดวกและทั่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว็บไซต์ (www.inet.co.th) ท่ีเผยแพร่ข้อมูลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อกำรสืบค้นข้อมูล และง่ำยต่อ
กำรติดต่อสื่อสำรกับทำงบริษัท 

1.2 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับต้ังแต่วันสิ้นสุด
ของรอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนกำรกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นได้สิทธิเท่ำเทียมกันทุก
รำย คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคัญและเคำรพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยกำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น  
เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้ำของกิจกำรจะได้มีโอกำสรับรู้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท  
มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษัท
และฝ่ำยบริหำร บริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยและตำมแนวทำงในคู่มือ AGM 
Checklist ที่จัดท ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต.) ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรถือเป็นหน้ำที่และ
ควำมรับผิดชอบที่ต้องด ำเนินกำรด้วยควำมโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ำย  
 ในปี 2559 บริษัทได้จัดกำรประชุมผู้ถือหุ้น 2 ครั้ง คือ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ใน
วันที่ 21 เมษำยน 2559 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม ไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ เลขที่ 
1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร และกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 13 มิถุนำยน 2559 เวลำ 13.30 น. ณ ห้องประชุม วิวัฒนไชย A ชั้น 8 อำคำรไทยซัมมิท 
ทำวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร ซึ่งมีระบบขนส่ง
มวลชนที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถใช้ในกำรเดินทำงไปเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกส ำหรับกำรประชุมไว้อย่ำงครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในกำรน ำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบ



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 46 

คอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและกำรนับคะแนนเสียงท ำให้เกิดควำม
สะดวก รวดเร็ว และกำรนับคะแนนเสียงอย่ำงแม่นย ำ โปร่งใส และสำมำรถตรวจสอบได้ 
 บริษัทเปิดให้มีกำรลงทะเบียนก่อนเวลำเริ่มประชุมเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทำงมำ
ภำยหลังสำมำรถลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมได้อย่ำงต่อเนื่องจนถึงเวลำเลิกประชุม ส ำหรับกำรตรวจสอบ
เอกสำรหลักฐำนกำรแสดงตนเพื่อเข้ำร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมำยให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบ
ตำมขั้นตอนที่พึงปฏิบัติ และเป็นไปตำมรำยละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
 ในกำรประชุมครำวดังกล่ำว บริษัทได้จัดให้กรรมกำรของบริษัท ประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ
พร้อมฝ่ำยบริหำรของบริษัทเข้ำร่วมในกำรประชุมครบทุกท่ำน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษำกฎหมำยของบริษัท 
เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถำมในรำยละเอียดแก่ที่ประชุม 

1.2.1 ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องส ำหรับกำรตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอและทันเวลำ กล่ำวคือ หลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งก ำหนด
วัน เวลำ สถำนที่ประชุม และระเบียบวำระกำรประชุมพร้อมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องและควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรบริษัทในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบโดยผ่ำนช่องทำงของตลำด
หลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ก่อนเวลำ 9.00 น. ในวันท ำกำรถัดจำกวันท่ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติ  
 หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวำระกำรประชุมพร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท 
รำยละเอียดของเรื่องเพื่อพิจำรณำเหตุผลจ ำเป็น ผลกระทบทั้งด้ำนบวกและลบในแต่ละวำระ หนังสือมอบ
ฉันทะ และรำยชื่อของกรรมกำรอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้ำประชุมแทนได้ 
รวมทั้งส่งแผนที่แสดงสถำนที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำ 14 วันก่อนกำรประชุม และได้โฆษณำบอกกล่ำวนัด
ประชุมในหนังสือพิมพ์รำยวันภำษำไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำ 14 วัน 
เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ  
 ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมเป็นเวลำล่วงหน้ำอย่ำง
เพียงพอ โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสำรประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัท
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสำรดังกล่ำวแล้วข้ำงต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 
 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 บริษัทได้น ำแนวทำงปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่อง
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบวำระกำรประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัท โดยบริษัทได้ประกำศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่ำนทำงช่องทำงของตลำด
หลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท ระบุรำยละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีกำร กระบวนกำรในกำรพิจำรณำ และ
ช่องทำงกำรเสนอเรื่องไว้อย่ำงชัดเจน โดยให้เวลำผู้ถือหุ้นพิจำรณำระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 
มกรำคม 2559 ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น ส ำหรับกำรประชุมสำมัญ
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ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 อย่ำงไรก็ดี ไม่ปรำกฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และชื่อ
บุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังเปิดโอกำสให้สอบถำมหรือขอ
ข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบกำรประชุม และ /หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอ่ืนใดที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม เพื่อที่บริษัทจะได้ชี้แจงรำยละเอียดหรือให้
ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป 

1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ประธำนที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะน ำกรรมกำร ฝ่ำยบริหำร ผู้สอบบัญชี ที่เข้ำร่วมในกำร
ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทรำบวิธีปฏิบัติในกำรออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตำมข้อพึงปฏิบัติส ำหรับกำรจัด
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีลงคะแนนเสียงที่บริษัท
จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม 
โดยบริษัทได้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในกำรช่วยนับคะแนนเสียง 
 ในระหว่ำงกำรประชุม ประธำนที่ประชุมท ำหน้ำที่ด ำเนินกำรประชุมไปตำมล ำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบ
วำระกำรประชุม โดยเมื่อมีกำรให้ข้อมูลตำมระเบียบวำระแล้ว ประธำนที่ประชุมจะเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วม
ประชุมทุกรำยแสดงควำมเห็น ข้อเสนอแนะ ถำมค ำถำมในแต่ละวำระ และให้เวลำอภิปรำยอย่ำงเหมำะสม
เพียงพอ จำกนั้น ฝ่ำยบริหำรจะตอบข้อซักถำมอย่ำงชัดเจน ตรงประเด็น และให้ควำมส ำคัญกับทุกค ำถำม
แล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติในเรื่องที่พิจำรณำซึ่งประธำนที่ประชุมได้แจ้งผลกำรออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่
ประชุมทรำบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้  เมื่อมีกำรลงมติใน 
แต่ละวำระนั้น บริษัทได้ก ำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงส ำหรับผู้เข้ำร่วมประชุมทุกรำย โดยใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียง 

 1.2.3 หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยก
ประเภทคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภท
ผ่ำนเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ภำยในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภำยใน 9.00 น. ของวันท ำกำรถัดไป 
 กำรจัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  ได้มีกำรจัดท ำเป็นลำยลักษณ์อักษรโดยบันทึก
สำระส ำคัญของแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นส ำคัญของข้อซักถำมของผู้ถือหุ้นและค ำชี้แจงของ
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้ งมติที่ประชุม
พร้อมคะแนนเสียงแต่ละประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่ำงชัดเจนและครบถ้วน โดย
บริษัทได้น ำส่งรำยงำนกำรประชุมที่จัดท ำแล้วเสร็จลงนำมรับรองโดยประธำนที่ประชุมส่งให้ตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ           
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นำยทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) เพื่อเป็นเอกสำรตรวจสอบและอ้ำงอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ
บริษัท ภำยในก ำหนด 14 วันนับจำกวันประชุมผู้ถือหุ้น  

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้ยึดถือหลักกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมกันไม่

ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ รำยย่อย ผู้ถือหุ้นชำวไทยและผู้ถือหุ้นชำวต่ำงชำติ ตำมที่ได้ก ำหนดนโยบำย
เกี่ยวกับกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนเท่ำเทียมกัน เนื่องจำกเห็นว่ำเป็นสิ่งที่มี
ควำมส ำคัญและจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยให้ควำมส ำคัญต่อสิทธิและมี
ควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่งได้แก่สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ทันเหตุกำรณ์ และใน
รูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิในกำรโอนหุ้น  

ในกำรด ำเนินกำรเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพื้นฐำนในกำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำร อย่ำงเท่ำ
เทียมกันนั้น นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท
ได้เพิ่มช่องทำงกำรเข้ำถึงของข้อมูลของบริษัททำงเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งได้จัดให้มีกำรน ำเสนอข้อมูลทั้ง
ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

บริษัทได้จัดท ำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษำสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมกำรอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุ
รำยชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่กระทรวงพำณิชย์ก ำหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้ำร่วมประชุมและออกเสียง
ลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รำยละเอียดและขั้นตอนต่ำงๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ
ก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมได้ทั้งทำงโทรศัพท์หรือช่องทำงอ่ืนๆ  

กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุในระเบียบ 
วำระกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำ นับเป็นมำตรกำร
หนึ่งในกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันของบริษัท 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติ
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544 

 
 
 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 49 

3. การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท 
ต้ังแต่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ พนักงำน และสังคม รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำประกำศหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท โดย
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยยึดหลักกำรส ำคัญอันเป็นมำตรำฐำนสำกล ดังนี้  

 ควำมรับผิดชอบต่อผลกำรปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ (Accountability) 

 ควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมสำมำรถและประสิทธิภำพที่เพียงพอ(Responsibility) 

 ควำมยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity) 

 กำรด ำเนินกำรที่โปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ (Transparency) 

 กำรสร้ำงคุณค่ำระยะยำวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Creation of Long Term Value to all 
Stakeholders) 

 ส่งเสริมกำรปฏิบัติกำรที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practice) 

 กำรมีวิสัยทัศน์ในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้แก่กิจกำรในทุกด้ำนเพื่อกำรแข่งขัน (Vision) 

 กำรส่งเสริมพัฒนำกำรก ำกับดูแลและจรรยำบรรณที่ดีในกำรประกอบธุรกิจ (Ethics) 

นอกจำกหลักมำตรฐำนสำกลข้ำงต้นแล้ว บริษัท ยังยึดถือปัจจัยส ำคัญภำยในที่ผลักดันกำรเติบโตของบริษัท 
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 3 ประกำร อันได้แก ่

1. ควำมเป็นมืออำชีพของบุคลำกรทุกระดับ (Professionalism) หมำยถึง กำรที่บุคลำกรมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ มีควำมซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและส ำนึกในหน้ำที่ควำมพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดี
ข้ึน 
2. ระบบควำมควบคุมภำยในที่ดี (Good Internal Control System) หมำยถึง มีควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำน 
3. ควำมเสมอภำคและเป็นที่ เ ชื่ อถือกับผู้ มีประโยชน์ ร่ วมกัน  ( Fiduciary Duties towards 
Stakeholders) หมำยควำมรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ พนักงำน รัฐบำล ผู้ร่วมทุน ผู้ค้ำ/ผู้ขำย และเจ้ำหนี้ 

 บริษัท ให้ควำมส ำคัญกับผู้มีประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย มีกำรปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่ำง
เท่ำเทียมกัน กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีจะเกิดขึ้นก็ด้วยควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกระดับที่ ต้องรับรู้ ท ำควำม
เข้ำใจ และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงถือเป็นหน้ำที่ของบุคลำกรทุกระดับต้องรับรู้อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับ
คณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ขัดกัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน 
นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุน กิจกรรมสำธำรณะ นโยบำยเกี่ยวกับควำมลับของบริษัท นโยบำยเกี่ยวกับกำร
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ซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
มำโดยตลอด 
 ในปี 2559 บริษัทได้จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณทำงธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ 
แนวทำง กรอบควำมประพฤติปฏิบัติในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่บริษัทก ำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นมำตรฐำนทำงศีลธรรม 
คุณธรรม ของบริษัทในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยเน้นกำรบริหำรงำนเพื่อกำรเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น เป้ำหมำยของ
บริษัท จึงมิได้มีเพียงกำรสร้ำงก ำไรสูงสุดเท่ำนั้น แต่ยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อปัจจัยแวดล้อมทุกด้ำน 
ทั้งด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกฎหมำย และด้ำนจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยบริษัทได้ก ำหนดให้คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรด ำเนินกำร
ประเมินกำรปฏิบัติตำมคู่มือจรรยำบรรณอย่ำงสม่ ำเสมอ โดยรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  

ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดย
มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียม
กัน กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่มีคุณภำพแก่ผู้ถือหุ้น กำรส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วน
ร่วมในกำรตัดสินใจในเรื่องส ำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทรำบกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ของบริษัท ตลอดจน
เพื่อสำมำรถติดตำมกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำร กำรจัดให้มีมำตรกำรป้องกันกำร
ใช้ข้อมูลภำยในเพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรเพื่อรักษำผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้น และไม่กระท ำกำรใดอันเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  
 
ลูกค้า 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้ำในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดย
มุ่งมั่นสร้ำงควำมพึงพอใจและควำมมั่นใจให้แก่ลูกค้ำ โดยเน้นที่ควำมเอำใจใส่ และควำมรับผิดชอบ โดย
พัฒนำคุณภำพของบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดี  
บริษัทมีกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำต่อกำรให้บริกำรของบริษัทเพื่อน ำผลที่ได้มำปรับปรุงกำร  
ให้บริกำรให้ดียิ่งขึ้น นอกจำกน้ีบริษัทยังได้มีกำรพัฒนำบุคลำกรที่จะมำให้บริกำรกับลูกค้ำ โดยมีกำรอบรมให้ 
ควำมรู้และควำมเข้ำใจกับพนักงำนทั้งก่อนกำรปฏิบัติงำนจริงและพัฒนำเพิ่มพูนทักษะควำมรู้ควำมสำมำรถ
ของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่องและสม่ ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ำของบริษัทได้รับบริกำรที่ดีที่สุด  
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พนักงาน 
บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงำนในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท 

โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลและจรรยำบรรณของพนักงำน  โดยตระหนักถึงคุณค่ำ
ทรัพยำกรมนุษย์ และส่งเสริมให้พนักงำนปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด มีสภำพกำรจ้ำงงำนที่ยุติธรรม 
มีโอกำสก้ำวหน้ำในบริษัทอย่ำงเป็นธรรม บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงำนทุกคนโดยเสมอภำคกันโดยไม่แบ่งแยก
ในเรื่องเชื้อชำติ เพศ สีผิว ศำสนำ ชำติก ำเนิด อำยุ รสนิยมทำงเพศ ควำมพิกำรทำงร่ำงกำย หรือลักษณะส่วน
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน และจะดูแลไม่ให้เกิดกำรคุกคำมหรือข่มขู่ต่อบุคลำกรทุกระดับ ไม่ว่ำ
จำกบุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงำนในเรื่องของ กำรจ้ำงงำน ค่ำจ้ำงและค่ำตอบแทน 
อย่ำงเป็นธรรม โดยค ำนึงถึงปัจจัยต่ำง ๆ  บริษัท จึงจัดระบบค่ำจ้ำงโดยค ำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้ 

 ด้ำนควำมรู้  ควำมช ำนำญเฉพำะต ำแหน่ง ควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่  ควำม
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย และสภำวะกำรท ำงำนปกติที่พึงประสบ 

 ควำมสำมำรถของพนักงำนแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลกำรปฏิบัติงำนที่มีต่องำนในหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรักษำบุคคลที่มีควำมสำมำรถ
ตำมที่บริษัท ต้องกำรให้ท ำงำนอยู่กับบริษัท อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ในกำรด ำเนินธุรกิจ ที่จ ำเป็นต้องให้พนักงำนเดินทำงเพื่อปฏิบัติงำนในหน้ำที่ หรือเพื่อ
เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำน บริษัทจะเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรเดินทำง 
ตำมควำมจ ำเป็นใช้สอยและควำมเหมำะสมแก่ฐำนะทำงสังคมของพนักงำน 

 ในกำรปฏิบัติงำนให้กับบริษัท พนักงำนควรจะได้รับค่ำตอบแทนเพื่อมิให้ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
อันเกิดจำกกำรปฏิบัติงำนของตน ในขณะเดียวกันพนักงำนก็ไม่ควรได้รับค่ำตอบแทนพิเศษนอกเหนือไปจำก
ค่ำตอบแทนและควำมดีควำมชอบตำมปกติ  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัย และ
สภำพแวดล้อมในกำรปฏิบัติงำน ให้ควำมส ำคัญด้ำนสุขภำพอนำมัย ก ำหนดให้มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี 
กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ และให้สิทธิในกำรเบิกค่ำรักษำพยำบำล ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยเพื่อ
สุขภำพและพลำนำมัยที่ดีของบุคลำกร บริษัทมีกำรจัดสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนอย่ำงปลอดภัย ถูก
สุขอนำมัย มีกำรควบคุม และลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติ เหตุ และสุขภำพอันอำจเกิดขึ้นในสถำน
ปฏิบัติงำน จัดให้มีอุปกรณ์ในกำรป้องกันอันตรำย และมีกำรฝึกอบรมอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมทั้งมีกำรก ำหนด
แผนกำรบริหำรควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ ส ำหรับรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุกำรณ์ภัยพิบัติที่อำจ
เกิดขึ้น  

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงำน
ตระหนักถึงควำมส ำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้ำน ทั้งด้ำนสังคม ธุรกิจ และ
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กำรศึกษำ ในฐำนะที่บริษัทเป็นผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทให้พนักงำนปฏิบัติตำม
กฎหมำยท่ีเกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด เช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ
สนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย ในด้ำนสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ควำมส ำคัญทั้ง
ทำงตรงและทำงอ้อม บริษัทส่งเสริมสนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ  

บริษัทมีกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อเสริมสร้ำง และพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ทัศนคติ 
ศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของ
งำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้บุคลำกรมีขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุน
ให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องทั้งภำยในและภำยนอก พัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของ
บุคลำกร พัฒนำด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วม
ของทุกส่วน 

 
คู่ค้า 

บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้ำในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ   ของบริษัทให้
ควำมส ำคัญในกระบวนกำรจัดซื้อจัดหำ ซึ่งเป็นกระบวนกำรส ำคัญเพื่อก ำหนดค่ำใช้จ่ำย และคุณภำพสินค้ำ 
จึงต้องมีขั้นตอนกำรด ำเนินงำนเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้
ควำมส ำคัญกับคู่ค้ำ อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในกำรผลักดันให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท
ส ำเร็จลุล่วงไปได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนกำรแข่งขันที่เป็นธรรม
และเคำรพซึ่งกันและกัน 

 
คู่แข่งทางธุรกิจ 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทำงธุรกิจในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ บริษัท
ให้ควำมส ำคัญกับคู่แข่งทำงธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่ำเป็นเพียงคู่แข่งทำงธุรกิจด้ำนเดียว แต่บริษัทมองว่ำด้วย
สภำวะกำรแข่งขันทำงธุรกิจ คู่แข่งทำงธุรกิจยังสำมำรถผันตัวมำเป็นพันธมิตรทำงธุรกิจที่ส ำคัญในอนำคต 
โดยสอดคล้องกับหลักสำกลภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำไม่ละเมิด
ควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ประพฤติปฏิบัติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดี  
(2) ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมำะสม 
(3) ไม่ท ำลำยชื่อเสียงของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยกำรกล่ำวหำในทำงร้ำย 
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เจ้าหนี ้
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้ำหนี้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ให้
ควำมส ำคัญกับบรรดำเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนส ำคัญในกำรสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสำมำรถ
ด ำเนินไปได้อย่ำงเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในกำรช ำระหนี้ค่ำบริกำร และ/หรือค่ำสินค้ำที่ได้ซื้อจำกเจ้ำหนี้
ทำงกำรค้ำตำมก ำหนดเวลำทุกรำย โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติว่ำเป็นเจ้ำหนี้ทำงกำรค้ำรำยใหญ่หรือรำยเล็ก 
 
สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีกำรก ำหนดนโยบำยและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อมในคู่มือ
จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัทโดยตระหนักถึงควำมส ำคัญและอิทธิพลของกำรใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยใน
ทุกด้ำน ทั้งด้ำนสังคม ธุรกิจ และกำรศึกษำ ในฐำนะผู้ให้บริกำรอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัด
ในเรื่องกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิเช่น พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริมกำรใช้อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัย  
 ด้านสังคม ชุมชน บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อ
กำรใช้ชีวิตประจ ำวันของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนของเด็กและเยำวชน บริษัทสนับสนุนกำรใช้
อินเทอร์เน็ตอย่ำงปลอดภัยและสร้ำงสรรค์ ส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและอินเทอร์ เน็ตมำใช้เป็น
สื่อกลำงในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ 
คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีชนิดน้ี ยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น 

 ด้านการศึกษา บริษัท ได้เปิดโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำ และองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชม
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) รวมทั้งเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ของบริษัท ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำคัญ
ของกำรเข้ำถึงข้อมูลทำงอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยและทั่วโลก พร้อมทั้งเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของบริษัท 
โดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจเข้ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทอย่ำงต่อเนื่อง 
 ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทำงตรง และทำงอ้อม กล่ำวคือ ทำงตรง 
บริษัท ส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ด้วยกำร
เปิดใช้ไฟฟ้ำเท่ำที่จ ำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพัก และหลังเวลำงำน กำร
ใช้กระดำษให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำ รวมถึงก ำหนดนโยบำย paperless ด้วย
กำรรณรงค์ลดกำรใช้กระดำษโดยไม่จ ำเป็น ให้รับส่งเอกสำรภำยในบริษัทด้วยดิจิตอลไฟล์แทนกำรถ่ำย
ส ำเนำเอกสำร ส ำหรับทำงอ้อม ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC)   สร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยใน
กำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ เนื่องจำกผนังของ ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคุณสมบัติสำมำรถ
ป้องกันควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน ท ำให้เครื่องปรับอำกำศภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-
IDC)  ไม่ต้องท ำงำนหนัก ส่งผลให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 
(INET-IDC) บริษัทยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้ำ LED Motion Sensor ซึ่งหลอดจะสว่ำงเมื่อจับควำม
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เคลื่อนไหวได้และดับลงโดยอัตโนมัติหลังจำกไม่มีควำมเคลื่อนไหว ซึ่งหลอดไฟฟ้ำดังกล่ำวนอกจำกจะช่วย
ประหยัดพลังงำนแล้ว ยังมีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำหลอดไฟฟ้ำปกติทั่วไป นอกจำกนั้น ศูนย์ปฏิบัติกำร
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้น้ ำยำดับเพลิง และน้ ำยำเครื่องปรับอำกำศที่ไม่ท ำลำยสิ่งแวดล้อม และไม่ท ำให้
เกิดภำวะโลกร้อน 

3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
 ผู้มีส่วนได้เสียสำมำรถติดต่อสื่อสำรกับบริษัทได้โดยตรงผ่ำนทำงหลำยช่องทำงด้วยกัน เช่น เว็บไซต์
ของบริษัท เลขำนุกำรบริษัท หน่วยงำนประชำสัมพันธ์ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออำจใช้ช่องทำง
อ่ืนที่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่ำเหมำะสมก็ได้ นอกจำกนี้ ผู้มีส่วนได้เสียยังสำมำรถแจ้งหรือร้องเรียนกำร กระท ำผิด
กฎหมำย หรือจรรยำบรรณมำยังกรรมกำรอิสระ หรือกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทำงปัญญำ และถือเป็นนโยบำย
หลัก ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบำยไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในกำรใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นกำร
ละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของบุคคลอ่ืน โดยได้ก ำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงำนทุกคนจะต้องลงนำมรับทรำบ
นโยบำยขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจำกนั้น บริษัทยังมีกำร
ประกำศภำยในบริษัทเรื่อง “ห้ำมกระท ำกำรอันเป็นกำรละเมิดหรือฝ่ำฝืนกฎหมำย” เนื้อหำโดยสรุปเป็นกำร
ประกำศห้ำมพนักงำนกระท ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ และ/หรือกระท ำกำรอันเป็น
ควำมผิดตำมพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำผิดทำงคอมพิวเตอร์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย 

 คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนตระหนักดีว่ำข้อมูลและสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำน
ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญในกำรก ำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศที่มีนัยส ำคัญของบริษัท
อย่ำงมีคุณภำพโดยยึดหลักควำมถูกต้อง ควำมรวดเร็ว ควำมโปร่งใส และวิธีกำรให้ข้อมูลเท่ำเทียมกันทุก
กลุ่ม ซึ่งเป็นกำรแสดงควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่และแสดงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมต่ำงๆ  
ที่เกิดขึ้น  
 สำรสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง  ชัดเจนไม่คลุมเครือเป็นข้อมูลที่มี
ข้อสรุปอย่ำงชัดเจน และเพียงพอต่อกำรใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนสำมำรถตรวจสอบได้ และ
ผ่ำนกำรรับรองตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อให้กำรรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและ 
เท่ำเทียมกัน 
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5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรได้ยึดถือกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศของ
บริษัทจดทะเบียนตำมหลักเกณฑ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์              
( ก.ล.ต. ) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อก ำหนดในกำรเปิดเผยสำรสนเทศที่ต้องรำยงำนตำม
รอบระยะเวลำบัญชี (Periodic Reports) และกำรเปิดเผยสำรสนเทศส ำคัญตำมเหตุกำรณ์ (Non-Periodic 
Reports) ช่องทำงหลักที่ใช้ในกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท  ได้แก่ กำรจัดส่งเอกสำรให้แก่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 นอกจำกนี้ บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลำ และ
โปร่งใส จึงได้เพิ่มช่องทำงเลือกอ่ืนในกำรเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีกำรเข้ำถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมำกยิ่งขึ้น ได้แก่ 
เว็บไซต์ของบริษัท (www.inet.co.th/ir) รวมทั้งแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน
ประจ ำป ี(แบบ 56-2) 

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์  
 บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผย
ข้อมูลข่ำวสำร และรับผิดชอบกำรติดต่อสื่อสำร เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบริษัทกับผู้ถือหุ้น  
นักลงทุนทั่วไป นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแล
กระบวนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เช่น กำรเสนอผลกำรด ำเนินงำนงบกำรเงิน สำรสนเทศท่ีบริษัทแจ้งต่อตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงมีกำรท ำบทรำยงำนและกำรวิเครำะห์ (MD&A) ส ำหรับกำรติดต่อส่วนนัก
ลงทุนสัมพันธ์สำมำรถท ำได้โดยทำงโทรศัพท์ 0 2257 7000 ทำงโทรสำร หมำยเลข 0 2257 7222 เว็บไซต์
ของบริษัทที ่www.inet.co.th/ir และทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th 

5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
 บริษัทได้เปิดโอกำสในกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ ของบริษัท กับนักวิเครำะห์หลักทรัพย์จำกบริษัทหลักทรัพย์
ต่ำงๆ อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องผลประกอบกำรของบริษัท แนวโน้มและ
ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้นักวิเครำะห์น ำไปเป็นข้อมูลเพื่อสื่อสำรเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป 

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีทักษะ และประสบกำรณ์กำรท ำงำน
จำกหลำกหลำยสำขำ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งพัฒนำองค์กรสู่ควำมส ำเร็จ โดยเป็นผู้วำงกลยุทธ์และนโยบำยที่เหมำะสม เพื่อเพิ่ม
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและด ำเนินกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ด้วยควำมซื่อตรง มีจริยธรรมภำยใต้จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจและนโยบำยกำรบริหำรของบริษัท 

http://www.inet.co.th/ir
http://www.inet.co.th/ir
mailto:ir@inet.co.th
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คณะกรรมกำรบริษัทได้มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ ภำรกิจ กลยุทธ ์เป้ำหมำยและแผนธุรกิจของบริษัท
ตลอดจนก ำกับดูแล ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะผู้บริหำรและคณะจัดกำรของบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแผนธุรกิจที่ก ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและถูกต้องตำมกฎระเบียบ 
ข้อบังคับต่ำงๆ ของหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลและหน่วยงำนทำงรำชกำรที่เกี่ยวข้องและตำมมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจกำรและควำมมั่นคงให้แก่  ผู้ถือหุ้นขณะเดียวกันก็ค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย ในปี 2559 บริษัทได้จัด Workshop “Business Plan Workshop 
2017” ให้คณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง เพื่อทบทวนกลยุทธ์ และอนุมัติกรอบในกำรท ำแผน
ธุรกิจในปี 2560 
 คณะกรรมกำรบริษัททุกคนตระหนักในหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรดูแลบริหำรกิจกำร  เพื่อ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้ำที่ส ำคัญ 4 ประกำร ได้แก่ กำรปฏิบัติหน้ำที่
ด้วยควำมระมัดระวัง (Duty of Care) กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) กำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และกำรเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 

6.1 การแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ 
 เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยดี  ได้มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงชัดเจน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด โดยประธำน
กรรมกำรไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมกำรผู้จัดกำร เพื่อเป็นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ในกำรก ำหนดนโยบำยกำร
ก ำกับดูแลและกำรบริหำรงำนประจ ำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรบริษัทสำมำรถปฏิบัติงำน
ในฐำนะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ซึ่งจะท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 
 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้น ำและเป็นผู้ควบคุมกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้มีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล โดยกำรสนับสนุน และผลักดันให้กรรมกำรบริษัททุกคนมีส่วนร่วมในกำรประชุม เช่น กำรต้ัง
ค ำถำมที่ส ำคัญต่ำงๆ หำรือ ช่วยเหลือแนะน ำและสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของฝ่ำยบริหำรผ่ำนทำงกรรมกำร
ผู้จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ แต่จะไม่เข้ำไปก้ำวก่ำยในงำนประจ ำที่ฝ่ำยบริหำรมีหน้ำที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแล และมี
กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นหัวหน้ำของฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบอ ำนำจให้กรรมกำรผู้จัดกำร หรือ
ผู้รับมอบอ ำนำจเท่ำนั้นเป็นผู้ที่มีอ ำนำจลงนำมผูกพันแทนบริษัทตำมอ ำนำจที่มอบไว้  กรรมกำรผู้จัดกำรได้
มอบอ ำนำจให้ผู้บริหำรของแต่ละสำยงำนบริหำรงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบที่ได้
ก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน  ทั้งนี้  จะเห็นว่ำอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรได้มีกำรแบ่งแยก
บทบำทหน้ำที่อย่ำงชัดเจนไม่ก้ำวก่ำยต่อกัน 
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6.2 กรรมการผู้จัดการ 
 กรรมกำรผู้จัดกำรเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรจัดกำร
กิจกำรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุด ภำยใต้กรอบนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ท ำ
หน้ ำ ที่ ค วบ คุ มก ำ รด ำ เ นิ น ง ำน ขอ งบ ริ ษั ท  อ ำทิ เ ช่ น  อ ำ น ำ จ ในกำ ร จั ด จ้ ำ ง  บ ร ร จุ  แ ต่ ง ต้ั ง  
กำรปรับเลื่อนต ำแหน่ง ปรับอัตรำเงินค่ำจ้ำง และก ำหนดบทลงโทษทำงวินัยหำกบุคลำกรไม่ปฏิบัติตำม
กฎระเบียบ วินัยของบริษัท ออกค ำสั่งและประกำศวิธีกำรในกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจลงนำมในกำรพิจำรณำ
อนุมัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้ำนบำท และอ ำนำจในกำรพิจำรณำอนุมัติในกำรบริหำร
ด้ำนอ่ืนๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ทั้งนี้ ต้องไม่ผิดกฎระเบียบ และขัดกับ
นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท  

 6.3 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 บริษัทให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่งกับควำมเป็นอิสระในกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมกำรบริษัททุกท่ำนปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต
และค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส ำคัญ โดยตระหนักเสมอว่ำเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นท ำหน้ำที่ในกำร
สังเกตกำรปฏิบัติงำน ให้ค ำแนะน ำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำรอย่ำงใกล้ชิด บริษัท
ได้ก ำหนดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ ำอย่ำงน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีกำรก ำหนดวำระกำร
ประชุมล่วงหน้ำอย่ำงชัดเจน และมีวำระพิจำรณำติดตำมผลกำรด ำเนินงำน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม
พร้อมทั้งวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมก่อนเป็นระยะเวลำล่วงหน้ำ 7 วันก่อนกำรประชุม
ทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอก่อนเข้ำร่วมประชุม กำรประชุมแต่ละ
ครั้งจะใช้เวลำโดยประมำณ 2 ชั่วโมง โดยในปี 2559 มีกำรจัดประชุมคณะกรรมกำรบริษัททั้งสิ้น 10 ครั้ง 
(โปรดดูรำยละเอียดในหัวข้อ 8 โครงสร้ำงกำรจัดกำร เรื่องกำรเข้ำประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 
2559) 
 กรรมกำรบริษัททุกท่ำนต้องมีหน้ำที่ ท่ีต้องเข้ำร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มเีหตุจ ำเป็นท่ีต้องลำประชุม 
และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหำรระดับสูงของทุกสำยงำนเข้ำร่วมประชุม รวมทั้ง
ได้เชิญผู้บริหำรในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐำนะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ  
โดยตรง เพื่อประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท 

6.4 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทไว้
อย่ำงชัดเจนและโปร่งใส โดยค่ำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสำหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแล
และรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ต้องกำรและได้ขออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมกำรที่ได้รับ
มอบหมำยให้เป็นกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
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ค่ำตอบแทน กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร และกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
ของกรรมกำรผู้จัดกำรจะได้รับค่ำตอบแทนสอดคล้องกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ โดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำและน ำเสนอจ ำนวนค่ำตอบแทนที่เหมำะสมต่อคณะกรรมกำรบริษัท
เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเป็นผู้พิจำรณำและอนุมัติขั้นสุดท้ำย 

6.5 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่กรรมกำรที่เข้ำรับต ำแหน่งใหม่ โดยจัดให้
มีกำรบรรยำยสรุปให้แก่กรรมกำรใหม่และจัดท ำเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้ำงของ
คณะกรรมกำรบริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบำยที่ส ำคัญ และจรรยำบรรณทำงธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำรตำมข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทได้
อย่ำงครบถ้วน นอกจำกน้ียังได้จัดท ำรำยงำนสรุปภำพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยในด้ำนกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรบริษัทเพื่อกำรพัฒนำอย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในบทบำท หน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้ำน
ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยได้จัดให้เข้ำ
ร่วมกำรอบรม สัมมนำที่จัดโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), 
และหลั กสู ต ร  Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit 
Committee Program (ACP) ซึ่ งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย  (Thai Institute of 
Directors) และหลักสูตรของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร
ได้ตำม Fiduciary Duties และหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
 นอกจำกนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรเลขำนุกำรบริษัท และ
หลักสูตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่จัดโดยสถำบันและหน่วยงำนต่ำงๆ ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน เพื่อเสริมสร้ำงให้มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในหน้ำที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัท  และ
คณะกรรมกำรชุดย่อยให้ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเต็มที่อีกด้วย 

 ในปี 2559 ที่ผ่ำนมำ นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง กรรมกำรตรวจสอบ ได้เข้ำร่วม กำรประชุมและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นของผู้บริหำรเพื่อกำรมีระบบ
ควบคุมภำยในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเป็นกำรยกระดับคุณภำพและควำมพร้อมด้ำนระบบ ควบคุม 
ภำยในของบริษัทจดทะเบียน ตลอดจนเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกระบวนกำรจัดท ำ รำยงำนทำงกำรเงิน เป็น
กำรเพิ่มควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนที่มีต่อบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

• ควำมส ำคัญของกำรมีระบบควบคุมภำยในท่ีดี 
• ปัจจัยที่มีผลต่อกำรมีระบบควบคุมภำยในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน 
• Financial Eco System และควำมคำดหวังของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และ  
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ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อบทบำท หน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของผู้บริหำรกรณีตัวอย่ำงของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับผลกระทบเมื่อเกิดข้อบกพร่องของ
ระบบควบคุมภำยใน  

 นำงมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ได้เข้ำร่วมอบรม หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพื่อสังคม” นมธ เป็น
กำรอบรมเรื่องแนวคิดและทิศทำงในกำรบริหำรองค์กร ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เสริมสร้ำง
ควำมคิดในเรื่องควำมเป็นประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมในกำรชี้น ำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำสังคม
แนวควำมคิดและทิศทำงใหม่ในกำรบริหำรองค์กร ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน และเสริมสร้ำงจิต
สำธำรณะและควำมรับผิดชอบต่อสังคม และเข้ำรับกำรอบรม หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP) เป็นกำรอบรมแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  และแนวทำงกำรท ำ
หน้ำที่และกำรป้องกันควำมรับผิดตำมกฎหมำย กำรปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรพัฒนำ
กลยุทธ์องค์กร กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของกรรมกำรและคณะกรรมกำร  
 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2559 จัดให้มีกำร

ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 11 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559 เป็นกำรประเมิน
ตนเองของรำยบุคคลและรำยคณะ ตำมแบบประเมินของศูนย์พัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน 
ตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยหัวข้อกำรประเมินจะครอบคลุมถึง 

1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร  
2. บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร  
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร  
4. กำรท ำหน้ำที่ของกรรมกำร  
5. ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร   
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและกำรพัฒนำผู้บริหำร 
ทั้งนี้ผลกำรประเมินตนเองรำยบุคคลของกรรมกำรในปี 2559 ผลกำรประเมินอยู่ท่ี 92.53 และผลกำร

ประเมินรำยคณะของคณะกรรมกำรบริษัท ผลประเมินอยู่ที่ 97.88  

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำทุกปี โดยในปี 2559 จัดให้มีกำร

ประเมินตนเองในกำรประชุม ครั้งที่ 9/2559 วันที่ 27 ตุลำคม พ.ศ. 2559 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้น ำ
ตัวอย่ำงแบบสอบทำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วยตนเอง จำกคู่มือคณะกรรมกำร
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ตรวจสอบซึ่งรวบรวบข้อมูลโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มำ
ปรับใช้ โดยแบบสอบทำนดังกล่ำว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แนวทำงในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบว่ำ มีลักษณะที่สนับสนุนกำรท ำงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
พิจำรณำสภำพแวดล้อมทั่วไป เอื้อต่อกำรท ำหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ส่วนที่ 2 แนวทำงในกำรพิจำรณำกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบอย่ำงครบถ้วน 

6.6 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
 บริษัทได้ยึดมั่นในกำรกระท ำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินธุรกิจของกรรมกำรบริษัท  
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ในปี 2559 บริษัทได้จัดท ำคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมกำรบริษัท
ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมภำรกิจของบริษัทด้วยควำม
ซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งกำรปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  ซึ่งได้ท ำกำรเผยแพร่คู่มือ
จรรยำบรรณธุรกิจ และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรไว้บนระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภำยในบริษัท 
กรรมกำรบริษทั ผู้บริหำร และพนักงำนทุกท่ำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้อย่ำงสะดวกทั่วถึงตลอดเวลำ  

6.7 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงส ำหรับกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรท ำรำยกำรที่

อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ไว้อย่ำงชัดเจน เช่น  ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ก ำหนด
นโยบำย และวิธีกำรดูแลไม่ให้คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้เกี่ยวข้องน ำข้อมูลภำยในของบริษัทไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  คณะกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบถึง 
รำยกำรที่มีควำมเกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับ
รำยกำรที่มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันเสมอ  โดยผ่ำนกำรพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมีกำรปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยก ำหนดรำคำและเงื่อนไขเสมือนกำรท ำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm's Length Basis) 
รำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส ำคัญจะเปิดเผยรำยละเอียด มูลค่ำรำยกำร คู่สัญญำ เหตุผล/ควำมจ ำเป็นใน
รำยงำนประจ ำปีและแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ในวำระใดที่กรรมกำรมีส่วนได้เสีย ประธำนกรรมกำรจะขอควำม
ร่วมมือให้กรรมกำรปฏิบัติตำมนโยบำย โดยขอให้กรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อรับทรำบและ
งดออกเสียงหรือควำมเห็น ในวำระนั้น 

กำรดูแลเรื่ องกำรใช้ ข้ อมู ลภำยในบริษัทก ำหนดให้ คณะกรรมกำรบริษั ทและผู้ บริ หำร  
(ซึ่งรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ) รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์ต่อ
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ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์ ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2559 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ และก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำร
รักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งถ้ำคณะกรรมกำรหรือผู้บริหำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตำมที่ระบุในพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2559 

อีกทั้ง คณะกรรมกำรได้พิจำรณำก ำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของ
กรรมกำรและผู้บริหำร โดยเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรในกำรจัดท ำรำยงำนและจัดเก็บ
หลักฐำนไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียที่อำจจะเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำร
ของบริษัท และไม่ก่อให้ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์เป็นไปตำมมำตรำ  89/14 แห่งพระรำชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 

6.8 ระบบการควบคุมภายใน 
 บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยในทั้งในระดับบริหำรและระดับปฏิบัติงำน โดยมี
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ในกำรตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนหลักและกิจกรรมทำงกำรเงินที่
ส ำคัญของบริษัทได้ด ำเนินตำมแนวทำงที่ก ำหนดและมีประสิทธิภำพ รวมถึงกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติตำม 
กฎหมำยและข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน  
มีควำมเป็นอิสระสำมำรถท ำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ คณะกรรมกำรบริษัทจึงก ำหนดให้
ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และได้รับกำรประเมินผล
จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบด้วย  

บริษัทได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรให้มีควำมสอดคล้องกับแนวทำงกำรก ำกับดูแล
กิจกำรท่ีดี (Good Corporate Governance) โดยพัฒนำระบบกำรประเมินผลที่มีควำมสอดคล้องกับ กลยุทธ์
ขององค์กร และบูรณำกำรกับระบบบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระยะยำวและสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อลูกค้ำและผู้ถือหุ้น 

6.9 รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและสำรสนเทศทำงกำรเงิน ท่ี
ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงินดังกล่ำวจัดท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย 
โดยเลือกใช้นโยบำยบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังและ
ประมำณกำรที่ดีที่สุดในกำรจัดท ำ รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ 
งบกำรเงิน ด ำรงไว้ซึ่งระบบควบคุมภำยในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่ำกำรบันทึกข้อมูลทำงบัญชีมีควำม
ถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ำรงรักษำไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทรำบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
กำรทุจริตหรือกำรด ำเนินกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีสำระส ำคัญ  
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6.10 การควบคุมภายใน 
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ งที่  9/2559 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกำยน 2559  โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุม คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในของบริษัทประจ ำปี 2559 ในด้ำนต่ำงๆ  5 ด้ำน คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร  กำร
ประเมินควำมเสี่ยง  กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล  และระบบกำร
ติดตำม คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัด
ให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยใน
เพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจ
ของบริษัท  

6.11 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดให้ กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง เพื่อพิจำรณำนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ติดตำมกำรพัฒนำกรอบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง ประเมินอนุมัติแผนจัดกำรควำมเสี่ยง ซึ่งรวมถึงกำรระบุควำมเสี่ยง ประเมิน ก ำหนดมำตรกำร
ป้องกัน หรือลดควำมเสี่ยง ติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม ส่งเสริมให้น ำนโยบำย
กำรบริหำรควำมเสี่ยงไปสู่กำรปฏิบัติ และสื่อสำรผลดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร
บริษัททรำบเพื่อพิจำรณำ 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย 6 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร และ คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดย
ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรเพื่อให้สอดคล้องตำมข้อก ำหนดและแนวทำงที่บังคับใช้  ซึ่งเป็นไปตำมข้อบังคับ
ของบริษัทตำมมติทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น และตำมระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทที่ได้ก ำหนดขึ้น 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 12 ท่ำน ซึ่งมีขนำด
เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัท กรรมกำรมีคุณสมบัติหลำกหลำยทำงด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะ
ด้ำน (วิศวกรรม เศรษฐศำสตร์ บัญชี กำรบริหำรธุรกิจ) มีควำมรู้ควำมสำมำรถประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
ทักษะ ควำมเชี่ยวชำญ คุณวุฒิซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร ทั้งกำรก ำหนดทิศทำง
และนโยบำยกำรก ำกับดูแลกำรบริหำรงำนและกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบริหำร กรรมกำรบริษัทมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 

ทั้งนี้ กรรมกำรบริษัททุกท่ำนไม่มีประวัติกำรกระท ำควำมผิดอำญำในควำมผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้
กระท ำโดยทุจริตและไม่มีประวัติกำรท ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท 
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ในรอบปีที่ผ่ำนมำ บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน คือ กรรมกำรผู้จัดกำร โดยประธำน
กรรมกำรเป็นกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมกำรผู้จัดกำรที่เป็นเจ้ำหน้ำที่สูงสุด
ของฝ่ำยบริหำรของบริษัท และแม้ว่ำประธำนกรรมกำรจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือส ำนักงำน
พัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.) แต่ประธำนกรรมกำรได้ปฏิบัติหน้ำที่กำรเป็นประธำน
อย่ำงเป็นอิสระ ไม่ครอบง ำหรือชี้น ำควำมคิดในระหว่ำงกำรอภิปรำย และส่งเสริมให้กรรมกำรทุกคนได้มี
โอกำสร่วมอภิปรำย และแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่ โดยให้เวลำอย่ำงเพียงพอและเหมำะสมเพื่อให้ได้ข้อ
ยุติร่วมกันอย่ำงเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่น ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททุกครั้ง  

นอกจำกนี้ ไม่มีกรรมกำรรำยใดของบริษัทที่ด ำรงต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่ำ  5 บริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกำรพิจำรณำประสิทธิภำพและกำรอุทิศ
เวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรของบริษัท และเพื่อให้กรรมกำรผู้จัดกำรซึ่งเป็นผู้ด ำรงต ำแหน่ง
ทำงกำรบริหำรสูงสุดของบริษัทสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มที่และมีโอกำสได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์  
สร้ำงควำมสัมพันธ์และเครือข่ำยพันธมิตรธุรกิจกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์ต่อกำรประกอบกิจกำร
ของบริษัท 

บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลกำรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ ของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นรำยบุคคลในหัวข้อ
คณะกรรมกำรบริษัทและคณะผู้บริหำรในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรบริษัทมจี ำนวน 12 ท่ำน ประกอบด้วย 

สถำนะ 
กรรมกำรท่ีเป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรท่ีไม่เป็น

ผู้บริหำร 
กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรท่ีเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น - 6 - 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 5 4 

บริษัทมีกรรมกำรที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่ำน เท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด 12 ท่ำน ซึ่ง
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยก ำหนดไว้  นอกจำกนี้  กรรมกำรตรวจสอบไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้น 
รำยใหญ่และไม่ได้เป็นผู้บริหำร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ำกรรมกำรสำมำรถปฏิบัติงำนในฐำนะ
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้อย่ำงเป็นอิสระ ท ำให้เกิดกำรถ่วงดุลและกำรสอบทำนกำรบริหำรงำน 

ทั้งนี้  คณะกรรมกำรบริษัทมีหน้ำที่ รับผิดชอบในกำรปฏิบั ติหน้ำที่ ให้ เป็นไปตำมกฎหมำย 
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตและควำม
ระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมกำรบริษัทมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งที่แน่นอน ตำมข้อบังคับ
ของบริษัทก ำหนดไว้ว่ำในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรจ ำนวน 1 ใน 3 ออกจำก
ต ำแหน่ง โดยให้กรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง 
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9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดต้ังคณะกรรมกำรชุดย่อยตำมควำมเหมำะสมเพื่อพิจำรณำกลั่นกรองและ
เสนอแนะกำรแก้ไขปัญหำต่ำงๆ แบ่งเบำภำระกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และช่วยให้กำร
ด ำเนินงำนของบริษัทใหม้ีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จ ำนวน 6 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมกำรบริหำร 
แต่งต้ังเมื่อวันที่ 29 ธันวำคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมกำรบริษัทในกำรวำงนโยบำยหรือกลยุทธ์ 

นอกจำกนี้ยังสนับสนุนในกำรดูแลกำรบริหำร กำรจัดกำร และนโยบำยในกำรประกอบธุรกิจ เพื่อให้บรรลุ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินและกลยุทธ์ที่ได้ก ำหนดไว้  โดยอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
แต่งต้ังเมื่อวันที่ 14 กันยำยน 2544 เพื่อท ำหน้ำที่เสร้มสร้ำงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินกำรและเพิ่ม

มูลค่ำให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อควำมเชื่อมั่นและควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำนทำงกำรเงินเพิ่ม
มำกขึ้น ปรับปรุงหน้ำที่ และกระบวนกำรของกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก และปรับปรุงให้กำรสื่อสำร
ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท ส ำนักตรวจสอบภำยในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้น 
โดยอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 

3. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2549 เพื่อท ำหน้ำที่คัดเลือกคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้ำด ำรงต ำแหน่ง

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดอ่ืน ๆ ช่วยดูและระบบบริหำรและระบบควบคุมภำยในองค์กร และ
เสนอแนวนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย โดย ให้
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน ำเสนอประชุมผู้ถือหุ้นโดยอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นไปตำมรำยละเอียดในหัวข้อคณะกรรมกำร 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
แต่งตั้งเมื่อวันที ่25 มิถุนำยน 2550 เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดกรอบนโยบำย แนวทำง และให้ข้อเสนอแนะ

แก่คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรก ำกับ ดูแลเกี่ ยวกับควำมเสี่ ยง ต่ำงๆ  ที่ มี ผลกระทบต่อบริษัท   
ทั้งปัจจัยภำยในและปัจจัยภำยนอกให้มีควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมำะสมและยอมรับได้ โดยอ ำนำจ
และหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร   

5. คณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยำยน 2552 เพื่อท ำหน้ำที่ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร พร้อมทั้งติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรทุก 6 
เดือน และเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทอ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรเป็นไปตำมรำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร  
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6. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 แต่งต้ังเมื่อวันที่ 11 สิงหำคม 2559 เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโย
บำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อ
ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท อ ำนำจและหน้ำที่ของคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรเป็นไปตำม
รำยละเอียดหัวข้อคณะกรรมกำร  

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

9.3.1 กรรมการอิสระ 
กรรมกำรอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตำมนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมกรอบของนิยำมกรรมกำรอิสระที่

ประกำศโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 

 ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้  
นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 

 ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำได้รับเงินเดือนประจ ำหรือ
เป็นผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่ำวมำแล้วเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี 

 ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม ทั้งใน
ด้ำนกำรเงิน และกำรบริหำรงำนของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งในลักษณะที่จะท ำให้ขำดควำมเป็นอิสระ 

 ไม่เป็นญำติสนิทกับผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่
อำจมีควำมขัดแย้งและไม่ได้รับกำรแต่งต้ังให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษำผลประโยชน์ของกรรมกำรหรือ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทซึ่งให้ควำมส ำคัญกับควำม

โปร่งใสและประโยชน์อย่ำงแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองของ คณะกรรมกำร 
สรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก่อนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส ำหรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งในกรณีแต่งต้ัง
กรรมกำรที่ไม่ได้ออกตำมวำระ รวมทั้งกรณีกำรแต่งต้ังแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อน ำเสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแต่งตั้งต่อไป 
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กรรมกำรที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจำกส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชำติ 2 ท่ำน ตัวแทนจำกบริษัท ทีโอท ีจ ำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน และตัวแทนจำก บริษัท กสท 
โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน) 2 ท่ำน 
 กำรคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ด ำเนินกำรดังนี้ 

 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตำมข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมกำร
บริษัทไม่น้อยกว่ำ 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย  
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกต้ังเป็น
กรรมกำรให้คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร โดย
ข้อบังคับบริษัทก ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งต้ังกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำร ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1 เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลำยคน

เป็นกรรมกำรก็ได้ ในกรณีที่เลือกต้ังบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มำกน้อยเพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดับลงมำเป็นผู้ได้รับกำรเลือกต้ังเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน
กรรมกำรที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกต้ังในล ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน
เกินจ ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีกำรจับฉลำกเพื่อให้ได้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะพึงมี 

 ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระคณะกรรมกำรบริษัท
อำจเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยเข้ำเป็นกรรมกำรแทน ใน
กำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไปด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ ( ¾ ) ของจ ำนวนกรรมกำรที่ยัง
เหลืออยู่ เว้นแต่วำระของกรรมกำรที่พ้นจำกต ำแหน่งจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทน
ดังกล่ำวจะอยู่ในต ำแหน่งกรรมกำรได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน  

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (¾) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุมนั้น 
 องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมกำร
บริหำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  โดยแต่งต้ังจำกกรรมกำรบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมประกำศ
ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมกำร
บริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  คณะกรรมกำรบริษัทเป็น 
ผู้แต่งต้ังคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร โดยแต่งต้ัง
จำกกรรมกำรบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งต้ัง
คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร โดยแต่งตั้งจำกกรรมกำรบริษัท 
 ส ำหรับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2559 ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยรวมกัน ท่ีมีสัดส่วน
กำรถือหุ้นขั้นต่ ำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นต่อเนื่องนับจำก
วันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวำระกำรประชุมเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน สำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทได้ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม ถึงวันที่ 31 
มกรำคม 2559  

การสืบทอดต าแหน่ง 
 เนื่องจำกบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทมหำชนจ ำกัดและบริษัท  
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้นในกำรสรรหำและแต่งต้ังต ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรจึงต้องปฏิบัติตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยกรรมกำร
ผู้จัดกำรจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ำมตำมกฎหมำยดังกล่ำว มีกำรท ำสัญญำว่ำจ้ำงชัดเจน และมีกำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรผู้จัดกำรอย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะเวลำของกำรว่ำจ้ำง 

9.4 การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยเพื่อก ำหนดแผนกำรด ำเนินธุรกิจใน
บริษัทย่อยเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงกลยุทธ์ของบริษัท ผู้บริหำรในบริษัทย่อยต้องน ำเสนอผล
กำรด ำเนินงำนต่อคณะกรรมกำรบริหำรเป็นประจ ำทุกเดือน 

ส่วนกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใน
บริษัทร่วมเพื่อเป็นกำรติดตำมกำรท ำงำนของบริษัทร่วมว่ำได้ด ำเนินงำนตำมแนวทำงที่บริษัทได้คำดหวังไว้  

กำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลกำร
ด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
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9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทได้ก ำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรรักษำควำมลับและ /หรือข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี ้
 1. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท 
 2. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่น ำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในบริษัทไป
เปิดเผยหรือหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์แก่บุคคลภำยนอกไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม
และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 
 3. คณะกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงต้องไม่ท ำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์และ/หรือเข้ำท ำนิติ
กรรมอ่ืนใด โดยใช้ควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัทอันอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัทโดย
ทำงตรงหรือทำงอ้อม 
 4. บริษัทก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อ
ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2559 และก ำหนดให้กำรน ำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตำมที่ระบุไว้ใน
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 

คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคัญในกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกรณีกรรมกำรหรือผู้บริหำร
บริษัทใช้ข้อมูลภำยในเพื่อหำผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทำงมิชอบ ซึ่งเป็นกำรเอำเปรียบผู้ถือหุ้น 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดแนวทำงในกำรรักษำควำมลับ ค ำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติ
โดยกรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน มำแล้วตั้งแต่ปี 2544 

 
9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 
ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่ำนมำบริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 

จ ำกัด เป็นจ ำนวนทั้งสิ้น 1,150,000 บำท 
และบริษัทย่อยได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นจ ำนวน

ทั้งสิ้น 230,000 บำท 
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
ไม่ม ี

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ 
บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติอย่ำง

เท่ำเทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่ำย  จึงได้จัดท ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ ดีและคู่มือ
จรรยำบรรณเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรด ำเนินกิจกำรทีดีของบริษัท   
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10. ความรับผิดชอบตอ่สังคม 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) มีควำมมุ่งมั่นในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อควำมเติบโต
อย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภำคส่วน บริษัทได้ก ำหนดนโยบำย
และแนวทำงปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และด ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 
ซึ่งเป็นไปตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถำบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social 
Responsibility Institute : CSRI) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

บริษัทได้ให้ควำมส ำคัญในกำรดูแลและค ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภำยในและภำยนอกบริษัท 
ต้ังแต่สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ เจ้ำหนี้ คู่แข่งทำงธุรกิจ และพนักงำน รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก ำหนดนโยบำยและจัดท ำประกำศหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและ
จรรยำบรรณ (Code of Conduct)  เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลำยลักษณ์อักษร โดย
ครอบคลุมถึงเรื่องต่ำงๆ อำทิเช่น นโยบำยเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท นโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
จรรยำบรรณพนักงำน นโยบำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบำยเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน จรรยำบรรณ
ของกำรจัดหำ นโยบำยเกี่ยวกับรำยกำรทำงกำรบัญชีและกำรเงิน นโยบำยเกี่ยวกับกำรสนับสนุนกิจกรรม
สำธำรณะ ระเบียบบริษัท ว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับและ/หรือข้อมูลภำยในของบริษัท นโยบำยเกี่ยวกับกำร
ซื้อขำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนรับทรำบและยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด
มำโดยตลอด 
2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น 

บริษัทต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงควำมส ำคัญและผลกระทบจำก
กำรทุจริตและคอร์รัปชั่น โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลำคม 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบในกำรสมัครเข้ำร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบำยของรัฐบำล และส ำนักงำนคณะกรรมกำร ป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) รวมทั้ง แสดงให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นของบริษัทที่จะส่งเสริมให้เกิดกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริตในวงกว้ำง  

เมื่อเดือนพฤศจิกำยน 2557 ทำงบริษัท ได้รับเอกสำรตอบรับและค ำประกำศเจตนำรมณ์เพื่อยืนยัน
กำรเข้ำร่วมโครงกำรดังกล่ำวจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยบริษัทวำงแผนก ำหนด
มำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น ก ำหนดช่องทำงในกำรสื่อสำร เพื่อให้หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก
สำมำรถแจ้งข้อมูลเบำะแสเกี่ยวกับกำรทุจริต (whistle-blower hotline)  ได้อย่ำงปลอดภัย และเพื่อให้
พนักงำนใช้เป็นแนวทำงในกำรถือปฏิบัติต่อไป 

บริษัทมีนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตและคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท เมื่อ
วันที่ 24 กันยำยน 2558 โดยเผยแพร่ผ่ำนทำงอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท 
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นอกจำกน้ี บริษัทยังส่งพนักงำนเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหำคอร์รัปชั่น
เชิงระบบ ซึ่งจัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

ในปี 2559 บริษัทได้ท ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรำกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น เวอร์ชั่น 2.0 
ตำมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ต่อ CAC (Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เนื่องจำกข้อมูลที่ยื่นขอรับรองบำงส่วนในแบบ
ประเมินตนเองภำคบังคับยังไม่สมบูรณ์ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำร  CAC ก ำหนด บริษัทจึงขอขยำย
ระยะเวลำกำรยื่นแบบประเมินและข้อมูล โดยทำงคณะกรรมกำร CAC ได้ขยำยระยะเวลำเพิ่มอีก 6 เดือนนับ
จำกวันที่ครบก ำหนดกำรยื่นขอรับรอง โดยก ำหนดส่งเอกสำรยื่นขอรับรองของบริษัท ภำยในวันที่   
15 มิถุนำยน 2560  

 
ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือการทุจริต 
คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแล

กิจกำร เลขำนุกำรบริษัท ผู้บริหำรส ำนักตรวจสอบภำยใน และผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล เป็นผู้พิจำรณำ
รับข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงกำรรับแจ้งเบำะแสด้วยวิธีกำรดังนี้ 

1. แจ้งผ่ำนช่องทำงกำรแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท

(http://www.inet.co.th/whistleblower) 

2. ส่งจดหมำยถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หรือ ประธำนกรรมกำร

ก ำกับดูแลกิจกำร หรือ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท หรือ ผู้บริหำรส ำนักตรวจสอบ

ภำยใน หรือ ผู้บริหำรฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล ดังตัวอย่ำง 

เรียน ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) 

1768 อำคำรไทยซัมมิท ทำวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT 

ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพมหำนคร 10310  

ผู้ร้องเรียนควรระบุรำยละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐำนที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ำมีเหตุอัน
ควร เชื่อว่ำมีกำรกระท ำที่เป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยำบรรณในกำรด ำเนิน
ธุรกิจของ บริษัทฯ เกิดขึ้น 

ทั้งนี้ กำรร้องเรียนจะถือเป็นควำมลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสำมำรถร้องเรียนได้มำกกว่ำหนึ่งช่องทำง 
และไม่จ ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หำกเปิดเผยตนเองจะท ำให้บริษัท สำมำรถแจ้งผลกำร
ด ำเนินกำรหรือรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทรำบได้ 

http://www.inet.co.th/whistleblower
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การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ มีมำตรกำรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบำะแส และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี

รำยละเอียดดังนี้ 
1. บริษัท จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่แจ้งข้อมูลอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่

สำมำรถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษำข้อมูลไว้เป็นควำมลับโดยจะจ ำกัดกำรเข้ำถึงข้อมูลให้  

เฉพำะผู้มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่ำนั้นที่สำมำรถเข้ำถึง  

ข้อมูลดังกล่ำวได้ 

2. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่ำที่จ ำเป็น โดยจะค ำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ควำมปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นส ำคัญ  

3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับกำรชดเชย กำรบรรเทำ

ควำมเสียหำยด้วยกระบวนกำรคุ้มครองที่เหมำะสมและเป็นธรรม  

4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรในกำรสืบหำข้อเท็จจริง มีหน้ำที่เก็บ

รักษำข้อมูล รำยละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสำรหลักฐำนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นควำมลับ ห้ำม

เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลอ่ืนที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด เว้นแต่เป็นกำรเปิดเผยตำมหน้ำที่ที่

ทำงกฎหมำยก ำหนด 

 
3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บริษัทได้ด ำเนินกิจกำรโดยให้ควำมส ำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งมีกำรปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้ำนด้วยควำมเท่ำเทียมกันโดยไม่ เลือก
ปฏิบัติ บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยแรงงำนอย่ำงถูกต้องเคร่งครัด และเพิ่มเติมประโยชน์นอกเหนือจำก
กฎหมำยตำมควำมสำมำรถและหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอย่ำงไม่เลือกปฏิบัติ  
4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษัทให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อพัฒนำศักยภำพของพนักงำนในทุกระดับให้
สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสอดคล้องกับเป้ำหมำยของงำน และผลส ำเร็จของธุรกิจ ช่วยสร้ำง
ควำมได้เปรียบในด้ำนกำรแข่งขันให้กับบริษัทอย่ำงยั่งยืน ในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรขั้นสูงส ำหรับผู้บริหำร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งภำยในและภำยนอกควบคู่ไปกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลำกร มีกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้จำกประสบกำรณ์ โดยผ่ำนกำรสื่ อสำรภำยในองค์กร พร้อมทั้งมี
นโยบำยกำรบริหำรผลตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมำะสมตำมศักยภำพ โดยพิจำรณำผลประโยชน์ตอบแทน
ต่ำงๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตำมควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ ผล
ประกอบกำรของบริษัทและสถำนกำรณ์เศรษฐกิจและสังคม 
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นอกจำกน้ี บริษัทยังค ำนึงถึงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนของบุคลำกร โดยส่งเสริมกำรพัฒนำ 
ทั้งด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ รวมถึงกำรจัดให้มีกิจกรรมต่ำงๆ ที่ เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมี
คณะกรรมกำรสวัสดิกำรที่มำจำกกำรเลือกต้ังภำยในเป็นหลักในกำรด ำเนินกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรำนต์ กำรประชุมและสังสรรค์ประจ ำปี เป็นต้น 
รวมถึงสวัสดิกำรอ่ืน ๆ เช่นกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี สวัสดิกำรศูนย์ออกก ำลังกำย (Fitness Center)ให้ 
พนักงำน 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีกำรเลือกต้ังคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร ตำมพระรำชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงำน พ.ศ. 2541  
5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   

ด้วยปณิธำนที่จะมุ่งมั่นพัฒนำและเสริมศักยภำพบริกำรที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรแก่  
ลูกค้ำท ำให้บริษัทได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำนระดับสำกลมำอย่ำงต่อเนื่อง มีขอบเขตกำรรับรอง
คุณภำพครอบคลุมบริกำร Corporate Node, MetroLAN และ Data Center นอกจำกน้ีบริษัทยังได้กำร
รับรองมำตรฐำน ดังนี้   

 มำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับ Cloud Security Alliance - Security, Trust & 
Assurance Registry (CSA-STAR) รำยแรกของประเทศไทย  

 มำตรฐำน ISO/IEC 27001:2013 ด้ำนบริกำร Cloud Solutions และศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต
(INET-IDC)  ทั้งอำคำรไทยซัมมิททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ ที่มีควำมมั่นคง
ปลอดภัยตำมมำตรฐำนระบบบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงปลอดภัยสำรสนเทศ  

 มำตรฐำน ISO/IEC 20000-1:2013 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน
บริกำร Cloud Solutions และศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC)  ที่มีคุณภำพทั้งอำคำรไทย 
ซัมมิททำวเวอร์และอำคำรบำงกอกไทยทำวเวอร์ 

บริษัทยังมีนโยบำยในกำรรักษำข้อมูลและควำมลับของลูกค้ำซึ่งถือเป็นนโยบำยส ำคัญที่บริษัทยึดถือ
ตลอดมำ 
6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  

บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 
น้ ำประปำ ด้วยกำรเปิดใช้ไฟฟ้ำเท่ำที่จ ำเป็น ปิดไฟฟ้ำในจุดที่ไม่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้งำนในช่วงเวลำพัก และ
หลังเวลำงำน กำรใช้กระดำษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยกำรใช้กระดำษทั้งสองหน้ำและลดกำรใช้กระดำษโดย
ไม่จ ำเป็นด้วยกำรรณรงค์ให้รับส่งเอกสำรภำยในบริษัทด้วยดิจิตอลไฟล์แทนกำรถ่ำยส ำเนำเอกสำร 
(paperless office)   

ส ำหรับศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสร้ำงโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ อำทิเช่นใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสำมำรถป้องกันควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่ภำยใน และ
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ไม่ติดไฟ ท ำให้เครื่องปรับอำกำศภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ไม่ต้องท ำงำนหนักส่งผลให้
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ นอกจำกนี้ ภำยในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED motion sensor ซึ่งหลอดจะสว่ำงเมื่อจับควำมเคลื่อนไหวได้ และจะดับเองหลังจำกไม่มีกำร
เคลื่อนไหว ท ำให้ประหยัดพลังงำน อีกทั้ง อำยุกำรใช้งำนนำน 15 ปี ใช้น้ ำยำดับเพลิงและน้ ำยำแอร์ที่ไม่
ท ำลำยสิ่งแวดล้อมและไม่ท ำให้เกิดภำวะโลกร้อน 
7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  

บริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่ำงสูงต่อกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน
ของสังคมสมัยใหม่ โดยเฉพำะกำรใช้งำนในเด็กและเยำวชน บริษัทสนับสนุนกำรใช้ อินเทอร์เน็ตอย่ำง
ปลอดภัยและสร้ ำงสรรค์ โดยให้กำรสนับสนุนกำรท ำงำนของมูลนิธิ อินเทอร์ เน็ตร่ วมพัฒนำไทย 
(www.inetfoundation.or.th) อย่ำงต่อเนื่องมำตลอดระยะเวลำ 10 ปี ในกำรส่งเสริมกำรน ำเทคโนโลยี
สำรสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมำใช้เป็นสื่อกลำง ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะในชนบท ชุมชน 
และผู้ด้อยโอกำส ให้สำมำรถเรียนรู้ คุ้นเคยและสำมำรถใช้เทคโนโลยีได้ ยกระดับควำมเป็นอยู่ของสังคมไทย
ให้ดีขึ้น อีกทั้ง บริษัทยังได้เปิดโอกำสให้สถำบันกำรศึกษำและองค์กรที่มีควำมสนใจเข้ำเยี่ยมชมศูนย์
ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมทั้งเรียนรู้กำรด ำเนินงำนของบริษัทโดยมีสถำบันและองค์กรที่สนใจ
เข้ำมำศึกษำดูงำนของบริษัทจ ำนวนมำก  

 บริษัทได้ร่วมให้กำรสนับสนุนกิจกรรมท ำควำมดี เพื่อสังคม มุ่งสร้ำงประโยชน์แก่สังคมไทยผ่ำน
โครงกำรและกิจกรรมที่หลำกหลำยรูปแบบ ได้แก่ 

1. บริษัทร่วมกับมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนำไทยบริจำคผ้ำห่ม เสื้อผ้ำ ถุงเท้ำและเสื้อกันหนำว 

นักเรียนโรงเรียนแม่ฮ่ำงวิทยำ อ ำเภองำว จังหวัดล ำปำง ที่ขำดแคลนเครื่องนุ่งห่มเพื่อบรรเทำภัย

หนำว ภำยใต้แคมเปญ “หนำวนี้ส่งไออุ่น ให้น้อง” อีกทั้งยังจัดกิจกรรมวันเด็ก พร้อมเลี้ยงอำหำร

และมอบของขวัญให้ร่วมสนุก  

2. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนเพื่อเป็นของขวัญมอบควำมสุขให้แก่เด็กและเยำวชน ผ่ำน

หน่วยงำนห้องสมุดเพื่อกำรเรียนรู้ลำดกระบัง ที่ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติเพื่อกระตุ้น

ให้เด็กและเยำวชนได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของตน รู้จักหน้ำที่เป็นคนดี มีคุณธรรม โดยมี

วัตถุประสงค์ในกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมกับครอบครัว 

3. บริษัทสนับสนุนอุปกรณ์กำรเรียนและอุปกรณ์กีฬำ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนท่ำช้ำง อ ำเภอปำกช่อง 

จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อส่งเสริมกำรศึกษำ และให้นักเรียนรักกำรออกก ำลังกำย  
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8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทด ำเนินธุรกิจมุ่งเน้นควำมส ำเร็จอย่ำงยั่งยืน โดยมีนโยบำยในกำรเป็นผู้น ำกำรให้บริกำรด้ำน

เทคโนโลยีสำรสนเทศในประเทศไทย โดยมุ่งมั่นที่จะเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีสำรสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ตลอดมำ และได้ร่วมแบ่งปันควำมรู้และประสบกำรณ์ให้กับสถำบันกำรศึกษำเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำร
ท ำงำนทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชนเพื่อให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำองค์กรของแต่ละองค์กร  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้ งที่  9/2559 เมื่อวันที่  11 พฤศจิกำยน 2559 โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 4 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท ประจ ำปี 2559 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) โดย
กำรสอบถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำร และตรวจสอบหลักฐำน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดควำม
มั่นใจว่ำ บริษัทมีระบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำม
เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถป้องกันทรัพย์สิน 
จำกกำรทุจริต เสียหำย รวมทั้งมีกำรจัดท ำบัญชี รำยงำนที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือในด้ำนต่ำงๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ 
ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงควำมยึดมั่นในคุณค่ำของควำมซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมกำรมีควำมเป็นอิสระจำกฝ่ำยบริหำร และท ำหน้ำที่ก ำกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนำกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรควบคุมภำยใน 
3. ฝ่ำยบริหำรได้จัดให้มีโครงสร้ำงสำยกำรรำยงำน กำรก ำหนดอ ำนำจในกำรสั่งกำรและควำม

รับผิดชอบที่เหมำะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมกำร 

4. องค์กรแสดงถึงควำมมุ่งมั่นในกำรจูงใจ พัฒนำและรักษำบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 
5. องค์กรก ำหนดให้บุคลำกรมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้บรรลุตำม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

1. องค์กรก ำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่ำงชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุและประเมินควำมเสี่ยง
ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2. องค์กรระบุและวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจกระทบต่อกำรบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่ำง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

3. องค์กรได้พิจำรณำถึงโอกำสที่จะเกิดกำรทุจริต ในกำรประเมินควำมเสี่ยงที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 

4. องค์กรสำมำรถระบุและประเมินควำมเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลกระทบต่อระบบกำรควบคุม
ภำยใน 
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ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 
1. องค์กรมีมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ 
2. องค์กรเลือกและพัฒนำกิจกรรมกำรควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนกำร

บรรลุวัตถุประสงค์ 
3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมกำรควบคุมผ่ำนทำงนโยบำย ซึ่งได้ก ำหนดสิ่งที่คำดหวังและขั้นตอนกำร

ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบำยท่ีก ำหนดไว้นั้นสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติได้ 
ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 

1. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภำพ เพื่อสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไป
ได้ตำมที่ก ำหนดไว้ 

2. องค์กรสื่อสำรข้อมูลภำยในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และควำมรับผิดชอบต่อกำรควบคุม
ภำยในที่จ ำเป็นต่อกำรสนับสนุนให้กำรควบคุมภำยในสำมำรถด ำเนินไปได้ตำมที่วำงไว้ 

3. องค์กรได้สื่อสำรกับหน่วยงำนภำยนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อำจมีผลกระทบต่อกำรควบคุม
ภำยใน 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
1. องค์กรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรควบคุมภำยในยัง

ด ำเนินไปอย่ำงครบถ้วน เหมำะสม 
2. องค์กรประเมินและสื่อสำรข้อบกพร่องของกำรควบคุมภำยในอย่ำงทันเวลำต่อบุคคลที่

รับผิดชอบ ซึ่งรวมถึงผู้บริหำรระดับสูงและคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม 
จำกกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยในดังกล่ำว คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำ บริษัทมีระบบควบคุม

ภำยในท่ีเพียงพอและเหมำะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด ำเนินงำนตำมวัตถุประสงค์ที่
ก ำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบกำรควบคุมภำยในเพื่อก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้
เป็นไปอย่ำงโปร่งใสและเหมำะสมกับธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้น ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรตรวจสอบมำด ำเนินกำรเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยใน เช่น กำรให้ควำมรู้ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงในกำรปฐมนิเทศ
พนักงำนใหม่ทุกครั้ง และประเมินโอกำสที่อำจจะเกิดกำรทุจริต พร้อมก ำหนดมำตรกำรรองรับ รวมทั้ง จัดท ำ
นโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือกำรทุจริต สื่อสำรเรื่องควำมคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และ
ผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้ำเว็บไซด์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทำงแจ้งข้อร้องเรียนและเบำะแสกำรกระท ำผิดหรือ
กำรทุจริต (whistle-blower hotline) เป็นต้น  

นอกจำกนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นำยยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพำน ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 
9445 ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบกำรเงินประจ ำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 มิได้แสดงควำมเห็นว่ำ บริษัทมี
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ข้อบกพร่องที่มีสำระส ำคัญเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน ในรำยงำนกำรสอบบัญชีดังกล่ำวแต่ประกำรใด 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่  9/2558 เมื่อวันที่  21 ธันวำคม  พ.ศ. 2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ว่ำเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมำะสม
ส ำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภำยในของบริษัท ส ำหรับปี 2559  ซึ่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ำกัด ได้มอบหมำย
ให้ นำงสำวกรกช วนสวัสด์ิ ต ำแหน่ง ผู้จัดกำร เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรปฏิบัติหน้ำที่ผู้ตรวจสอบภำยใน
ของบริษัท 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำคุณสมบัติ และขอบเขตบริกำรที่ทำงบริษัท สอบบัญชี  
ธรรมนิติ จ ำกัด และนำงสำวกรกช วนสวัสด์ิ แล้วเห็นว่ำ มีควำมเหมำะสมเพียงพอกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
ดังกล่ำว เนื่องจำกมีควำมเป็นอิสระ และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน เป็นระยะเวลำ 13 ปี เคย
เข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนตรวจสอบภำยใน ได้แก่ หลักสูตร COSO 2013 
ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี หลักสูตรประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน 
CPIAT โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยในของหน่วยงำน หลักสูตรมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่ปรับปรุงใหม่ หลักแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น และหลักสูตรแนวทำงกำร
ประเมินระบบบัญชีกำรเงิน โดยบริษัทยังได้มอบหมำยให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดส ำนักตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำที่
ประสำนงำนกับผู้ตรวจสอบที่ว่ำจ้ำงภำยนอก (outsource) ด้วย  

ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)  ปัจจุบันประกอบด้วย
กรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมข้อก ำหนดและแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบของตลำดหลักทรพัย์
แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้มีประสบกำรณ์ด้ำน
กำรบริหำรกิจกำร ด้ำนบัญชีและกำรเงิน และด้ำนกฎหมำย จ ำนวน 4 ท่ำน ดังนี้ 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยอรัญ     เพิ่มพิบูลย์   กรรมกำรตรวจสอบ   
3. นำงสำวนฤมล  วังศธรธนคุณ  กรรมกำรตรวจสอบ   
4. นำงสำวนิโลบล  ตั้งประสิทธิ์   กรรมกำรตรวจสอบ   

 ในปี 2559  คณะกรรมกำรตรวจสอบจัดให้มีกำรประชุม 11 ครั้ง กำรประชุมดังกล่ำวเป็นกำรร่วมประชุมกับ
ผู้บริหำร  ผู้สอบบัญชี  และผู้ตรวจสอบภำยในตำมควำมเหมำะสม คณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนผลกำร
ประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นวำระประจ ำ และในปี 2559 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมกับ
ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ำยบริหำรเข้ำร่วม 1 ครั้ง ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยำยน พ.ศ. 2559
เพื่อหำรือและพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรสอบทำนงบกำรเงิน 

สำมำรถสรุปสำระส ำคัญในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ 

1. การสอบทานงบการเงิน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี  โดยได้เชิญผู้บริหำร
และผู้สอบบัญชี  เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อซักถำมในเรื่องของนโยบำยกำรบัญชีที่ใช้ รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญในระหว่ำงปี ควำมถูกต้องเชื่อถือได้ของรำยงำนกำรเงินกำรบัญชี  กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอและ
ทันเวลำ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบัญชีตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ควำม
เห็นชอบงบกำรเงินดังกล่ำว  

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนและทบทวนระบบกำรควบคุมภำยใน  โดยพิจำรณำจำกรำยงำนผล
กำรตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2559 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภำยในจำกบริษัทที่มีควำมเป็นอิสระเพื่อท ำหน้ำที่ใน
กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในและติดตำมผลกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลกำรสอบทำนพบว่ำ 
บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสมเพียงพอ โดยไม่พบปัญหำหรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส ำคัญ  
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3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 2 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่ำบริษัทฯ 
ได้ก ำหนดนโยบำยและกรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยง ระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่ำงเหมำะสมและชัดเจน รวมถึง
มำตรกำรรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ทรำบ เพื่อน ำกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงไปปฏิบัติ
ในบริษัทฯ อย่ำงทั่วถึง 

4. การสอบทานรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้
มั่นใจว่ำบริษัทฯได้ด ำเนินกำรตำมเง่ือขปกติ และมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงครบถ้วนเพียงพอ   

5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ กำร
ฝึกอบรมและทรัพยำกร กำรประชุม กิจกรรมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ควำมสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภำยใน 
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหำร ซึ่งจำกผลกำรประเมิน พบว่ำ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ครบถ้วนตำมที่
ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมีผลกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับแนวทำงปฏิบัติที่ดี อันมีส่วน
ช่วยเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีได้อย่ำงมีประสิทธิผล 

6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560   

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้มีกำรให้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้สอบบัญชี โดยค ำนึงถึงควำมน่ำเชื่อถือ 
ควำมเป็นอิสระ ซึ่งผลเป็นที่น่ำพอใจ และได้พิจำรณำเห็นชอบให้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ประจ ำปี 2560  และน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทฯ เพื่อพิจำรณำ
และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ต่อไป 
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รายงานของคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ 

 
 เม่ือวันที่ 11 สิงหำคม 2559 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรก ำกับ
ดูแลกิจกำร เพื่อช่วยในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ ระเบียบนโยบำยต่ำงๆ ที่มีผลบังคับใช้กับบริษัท 
รวมทั้งช่วยสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยั่งยืน แสดงถึงควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท  ณ 
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำรประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน ซึ่งเป็นกรรมกำร 1 
ท่ำน กรรมกำรอิสระ 1 ท่ำนและเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน ได้แก ่

1.  ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร รองประธำนกรรมกำรบริหำร  
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรรมกำรผู้จัดกำร 
ประธำนกรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำร 

2. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน  
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร  

3. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน  ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร กรรมกำรผู้จัดกำร 
รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท 

ในรอบปี 2559 คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร ได้ปฏิบัติหน้ำที่ภำยใต้กฎบัตรและขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่
ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยได้จัดให้มีกำรประชุม รวม 2 ครั้ง (กรรมกำรเข้ำร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง) เพื่อพิจำรณำเรื่องส ำคัญตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท 
สรุปได้ดังนี้ 

1. พิจำรณำกฎบัตรคณะกรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
2. พิจำรณำคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ  
3. พิจำรณำนโยบำยกำรรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบำะแสกำรกระท ำผิดและกำรทุจริต 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการท่ีบริษัทรับและให้บริการ 

บุคคล/นิติบคุคลที่ม ี
ผลประโยชน์ร่วม 

ลักษณะ 
ความสัมพนัธ ์

ลักษณะของ 
รายการระหว่างกนั 

มูลค่ารายการ 
ระหว่างกนั  
(พนับาท) 
ปี 2559 

นโยบาย 
การก าหนดราคา 

 

1. กิจกำรท่ีเกีย่วข้องกัน1 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ ่ ค่ำเช่ำวงจรสื่อสำร 
ระหว่ำงประเทศ 
และในประเทศ 

58,662 รำคำตลำด 

รำยได้จำกกำรให ้
บริกำรอินเทอร์เนต็ 
และสัญญำจ้ำง 
ด ำเนินกำร 

6,603 รำคำตลำด 

2. บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

บริษัทร่วม รำยได้จำกกำรให ้
บริกำรอินเทอร์เนต็ 

5,545 รำคำตลำด 

3.บริษัท ไอเน็ต เมแนจด์ 
เซอร์วิสเซส จ ำกัด 

กำรร่วมค้ำ รำยได้จำกกำร
ให้บริกำรอินเทอร์เน็ต 

722 รำคำทุนบวกก ำไร
ตำมทีต่กลงร่วมกัน 

หมำยเหตุ :  

1 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชำติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกดั (มหำชน) (“บมจ. กสท”) 
และบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) (“บมจ. ทีโอท”ี) ถือหุ้นของบริษทัเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 และมี
ผู้บริหำรเป็นกรรมกำรของบรษิัท จึงถือว่ำเป็นกิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกนั  

            รายการท่ีเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน1      (หน่วย : พันบำท) 
- ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  2,830 

- รำยได้จำกกำรให้บริกำรที่ยังไม่เรียกเก็บ 0 

- เจ้ำหนี้กำรค้ำ 1,755 

บริษัท เน็ตเบย์ จ ำกัด (มหำชน)  (หน่วย : พันบำท) 
- ลูกหนี้กำรค้ำ-บริษัทร่วม     1,379 

บริษัท ไอเน็ต เมแนจด์ เซอร์วิสเซส จ ำกัด (หน่วย : พันบำท) 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                 แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 2 หน้ำ 82 

- ลูกหนี้กำรค้ำ-กำรร่วมค้ำ     456 

14.2 ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวเป็นไปตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจทั่วไปในกำรให้บริกำร
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแก่ประชำชน ซึ่งบริษัทได้ค ำนึงถึงควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมเพื่อประโยชน์สูงสุด
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยบริษัทได้รับและจ่ำยค่ำตอบแทนในรำคำตลำดที่ยุติธรรมตำมที่แสดงใน
ตำรำงข้ำงต้น 
14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 ในอนำคต รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวจะยังคงเกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมกำร
ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรำยกำรเกี่ยวโยงกัน หรือ
รำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน นอกจำกนี้ บริษัทมีมำตรกำร
และขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต โดยเลือกด ำเนินกำรตำมวิธีดังต่อไปนี้ 

 ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมลักษณะธุรกิจกำรค้ำปกติทั่วไป 
 อนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันโดยคณะกรรมกำรบริษัท (ตำมควำมจ ำเป็น) 
 เปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมกฎระเบียบของส ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย 
 เปิดเผยมำตรฐำนกำรบัญชีที่ก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชีโดยผ่ำนกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบ

บัญชี 

14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน 
 ขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกำศค ำสั่งหรือข้อก ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้ 
เสียในกำรท ำรำยกำรใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติกำรท ำรำยกำรนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้ก ำหนดมำตรกำร
ดังกล่ำว ในข้อบังคับของบริษัท 

14.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 
 บริษัทมีข้อก ำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันในข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมกำรซึ่งมี

ส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

 บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่ำของรำยกำรระหว่ำงกันที่มีกำรแสดงควำมเห็นจำกผู้สอบ
บัญชี พร้อมทั้งเหตุผลในกำรเลือกท ำรำยกำรดังกล่ำวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรำยงำน
ประจ ำป ี 
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ส่วนท่ี 3 ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญ 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา) 
 ฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนที่น ำเสนอประกอบด้วย ผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด บริษัท ไทย 
ดอท คอม จ ำกัด และ บริษัท ไทยสตำร์ทเตอร์ดอทคอม จ ำกัด ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
จำก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด และแสดงเปรียบเทียบกับผลกำรด ำเนินงำนจำกงบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2559 และ 31 ธันวำคม 2558  ที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำตจำกบริษัท  
เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกัด  

หน่วย : พันบำท 
งบแสดงฐานะการเงนิ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

   จ านวน % จ านวน % จ านวน % 

สินทรัพย ์           
 

สินทรัพยห์มนุเวียน           
 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 213,934 8.26 8,355 0.71 24,457 2.32 

เงินลงทุนชัว่ครำว 
      

     เงินลงทุนระยะส้ัน  - - - - - - 

     เงินลงทุนในหลักทรัพยเ์ผ่ือขำย 215,772 8.34 2,846 0.24 3,580 0.34 

ลูกหนี้กำรคำ้ 
      

     กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 4,665 0.18 5,762 0.49 5,810 0.55 

     กิจกำรท่ีไมเ่กี่ยวข้องกัน 173,262 6.69 104,665 8.84 68,141 6.46 

ลูกหนี้และเงินใหกู้้ยืมแก่กจิกำรท่ีไม่
เกี่ยวข้องกัน 

 
- 

 
- - - - - 

สินค้ำคงเหลือ 150 0.01 1,559 0.13 4,267 0.40 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 60,740 2.35 18,733 1.58 23,381 2.21 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 668,523 25.82 141,920 11.99% 129,636 12.28 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน             

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค้ ำ
ประกัน 

66,708 2.58 114,379 9.66 119,820 11.35 
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ลูกหนี้ตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน - สุทธิจำก
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปีเงิน

ให้กู้ยมืแก่กจิกำรท่ีไม่เกีย่วข้องกนั -  -  - - - - 

ภำษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืน 71,055  2.74 63,610 5.37% 51,467 4.88% 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ 2,461  0.10 - - - - 
ค่ำบริกำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์รอตดัจ่ำย-

สุทธ ฺ
17,370 0.67     

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 52,550  2.03 39,344 3.32% 26,630 2.52 

ส่วนปรับปรุงอำคำรเชำ่และอุปกรณ์ - 
สุทธ ิ

1,611,552  62.25 750,075 63.35% 659,321 62.46 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 79,724  3.08 49,539 4.18% 37,874 3.59 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญช ี - - 7,801 0.66% 14,644 1.39 

สินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่น 18,779  0.73 17,285 1.46% 16,226 1.54 

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 1,920,199  74.18 1,042,033 88.01 925,983 87.72 

รวมสินทรัพย์ 2,588,722  100 1,183,953 100 1,055,619 100 

หนี้สนิและส่วนของผู้ถือหุ้น             

หนี้สนิหมุนเวียน             

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน 

445,755 17.22 264,440 22.34 242,003 22.93 

เจ้ำหน้ีกำรคำ้        

     กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน 37,931 1.47 35,239 2.98 44,850 4.25 

     กิจกำรท่ีไมเ่กี่ยวข้องกัน 205,539 7.94 88,444 7.47 86,137 8.16 

รำยได้คำ่บริกำรรับล่วงหน้ำ 8,303 0.32 10,075 0.85 6,606 0.63% 

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงนิท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งป ี

136,468 5.27 94,001 7.94 54,599 5.17 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินท่ี
ถึงก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี - - 

22,308 1.88 19,008 1.80 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 31,757 1.23% 13,519 1.14 12,949 1.23 

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 865,753 33.44 528,026 44.60 466,152 44.16 

หนี้สนิไมห่มุนเวียน       

หน้ีสินตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงนิ-สุทธ ิ 352,488 13.62 119,050 10.06 70,295 6.66 

เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - 27,425 2.32 49,740 4.71 
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ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 10,704 0.41 7,485 0.63 5,890 0.56 
หน้ีสินภำษีเงินได้รอตดับัญชี - สุทธ ิ 6,997 0.27 - - - - 

หน้ีสินอื่น 207 0.01 207 0.02 207 0.02 

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 370,396 14.31 154,167 13.02 126,132 11.95 

รวมหนีส้ิน 1,236,149 47.75 682,193 57.62 592,284 56.11 

ส่วนของผู้ถือหุ้น             

ทุนเรือนหุ้น 500,042 19.32 250,021 21.12 250,021 23.68 

ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมญั 770,205 29.75 272,134 22.99% 272,134 25.78 

ขำดทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใตก้ำร
ควบคมุเดยีวกันของบรษิัทร่วม 

-11,759 -0.45 -19,208 -1.62 -19,208 -1.82 

ก ำไรสะสม 
      

     จัดสรรแล้ว - ส ำรองตำมกฎหมำย 10,921 0.42 6,794 0.57 25,492 2.41 

     ยังไม่ได้จัดสรร 72,848 2.81 -3,766 -0.32 -61,476 -5.82 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 10,247 0.40 -4,215 -0.36 -3,627 -0.34 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,352,504 52.25 501,760 42.38 463,336 43.89 

ส่วนได้เสียที่ไม่มิอ ำนำจควบคุม 69 0.0027 - - - - 

รวมส่วนของผู้ถือหุน้  1,352,573 52.25 501,760 42.38 463,336 43.89 

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือหุน้ 2,588,722 100.00 1,183,953 100 1,055,620 100 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        บริษัท อินเทอร์เนต็ประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                               แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

ส่วนท่ี 3 หน้ำ 86 

 
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 853,651 99.55 598,404 98.10 482,099 97.94 

รำยได้จำกกำรขำย 3,859 0.45 11,559 1.90 10,126 2.06 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน 857,510 100 609,963 100 492,225 100 

ต้นทุนในกำรให้บริกำร 657,134 76.63 441,678 72.41 374,999 76.18 

ต้นทุนขำย 3,884 0.45 8,669 1.42 8,111 1.65 

รวมต้นทนุในการให้บริการและต้นทุนขาย -661,018 -77.09 -450,347 -73.83 -383,110 -77.83 

ก าไรขั้นตน้ 196,492 22.91 159,616 26.17 109,115 22.17 

ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 121,832 14.21 - - - - 

รำยได้อื่น 22,022 2.57 14,076 2.31 15,181 3.08 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน 340,346 39.69 173,692 28.48 124,296 25.25 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรขำย 84,965 9.91 50,348 8.25 50,017 10.16 

ค่ำใช้จำ่ยในกำรบริหำร 144,622 16.87 69,966 11.47 62,092 12.61 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนสว่นแบง่ก าไรจาก
บริษัทร่วม 

110,759 12.92 53,378 8.75% 12,187 2.48 

ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ -39 -0.0045 - - - - 

ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบรษิัทร่วม 19,318 3.17 16,314 2.67 4,838 0.98 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนคา่ใช้จ่ายทางการเงนิ 
130,038 15.16 69,692 11.43 17,025 3.46 

 และภาษีเงินได้นติิบุคคล 

ต้นทุนทำงกำรเงิน -29,698 -3.46 -23,590 -3.87 -17,822 -3.62 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงนิได้นติิบุคคล 100,340 11.70 46,102 7.56 -797 -0.16 

ภำษีเงินได้นิติบุคคล -15,972 -1.86 -6,990 -1.15 -6,612 -1.34 

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธ ิ 84,368 9.84 39,112 6.41 -7,409 -1.51 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม             

ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 98,953 11.54 38,425 6.30 -9,078 -1.84 

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม -14 0.00 - 
 

- 
 

ก าไร / ขาดทุนสทุธ ิ 98,939 11.54 38,425 6.30 -9,078 -1.84 

ก าไร(ขาดทุน)ตอ่หุน้ขั้นพืน้ฐาน             

ก าไร (ขาดทนุ )สุทธิส าหรับปี (บาท) 0.23 
 

0.16 
 

-0.03 
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งบกระแสเงินสด 2559 2558 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน       

ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษเีงินได้  100,340 46,102 (797) 

รำยกำรปรับกระทบก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ - - - 
  ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 39 - - 
  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม (121,833) - - 

  ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนในบรษิัทร่วม (19,318) (16,314) (4,838) 

  รำยได้เงินปันผลรับ - - - 

  ค่ำเส่ือมรำคำและรำยจ่ำยตัดบญัชี 181,616 109,489 64,373 

  ตัดจ ำหน่ำยค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ - - - 

  หน้ีสงสัยจะสูญ(กลับรำยกำร) (319) 1,578 (1,596) 

  หน้ีสูญ 128 - - 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผ่ือขำย (158) - (625) 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพย์สิน (3,710) (385) (259) 

  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - (28) 

  กลับรำยกำรส ำรองค่ำเผ่ือผลเสียหำยทำงคดคีวำม - (3,492) - 

  ประมำณกำรภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 3,198 1,511 1,272 

  รำยได้ดอกเบี้ยรับ (2,986) (1,997) (2,894) 

                ดอกเบี้ยจ่ำย 29,698 23,590 17,822 

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง       

  ในสินทรัพย์และหนี้สินด ำเนินงำน 166,695 160,082 72,431 

สินทรัพย์ด ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง       

  ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น (66,492) (38,157) 6,586 

  สินค้ำคงเหลือ 1,409 2,709 4,265 

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (42,007) 4,647 2,434 

  ค่ำบริกำรบ ำรุงรกัษำอุปกรณ์รอตดัจ่ำย (17,370) - - 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น (1,494) (1,059) (1,161) 

  ภำษีเงินได้ถูกหกั ณ ที่จ่ำย รอขอคืน - - - 

หน้ีสินด ำเนินงำนเพิม่ขึ้น(ลดลง)       

  เจ้ำหน้ีกำรคำ้และเจ้ำหน้ีอื่น 39,252 (9,768) (6,064) 

  รำยได้คำ่บริกำรรับล่วงหน้ำ    (1,771)   3,469     3,234  
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  หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 18,238 570 3,385 
เงินสดรับจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 96,460 122,493 85,109 
  ดอกเบี้ยรับ 2,169 2,100 2,599 
  จ่ำยช ำระภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน - - - 
  จ่ำยดอกเบีย้ (5,554) (23,590) (17,822) 

  จ่ำยภำษีเงินได ้ (8,086) (12,159) (10,811) 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมด าเนนิงาน 84,989 88,844 59,075 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       

เงินลงทุนชัว่ครำวลดลง - - - 

เงินฝำกสถำบันกำรเงินท่ีติดภำระค้ ำประกันเพิ่มขึ้น 47,671 5,441 (23,622) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนเผ่ือขำย 20,128 - 5,335 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขำยเพิ่มขึ้น (234,908) - - 

เงินสดจำ่ยเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ (2,500) - - 

เงินสดจำ่ยเพื่อลงทุนในบรษิัทร่วม - - - 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทร่วม 137,225 - - 

เงินปันผลรับ 
 

14,240 3,600 2,600 

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์ (543,925) (53,315) (169,392) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 5,880 611 427 

เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มตีวัตน (43,708) (18,846) (23,295) 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตวัตน - - 28 

เงินสดสทุธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (599,897) (62,509) (207,919) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ         

เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น - สุทธ ิ   170,454 22,437 135,104 

เงินสดจำ่ยหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงิน   (144,658) (45,860) (42,860) 

เงินสดรับจำกเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - - 112,000 

เงินสดจำ่ยช ำระเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน (49,733) (19,015) (43,252) 

เงินสดรับจำกกำรเพิม่ทุนหุ้นสำมญั 748,092 - - 

เงินปันผลจ่ำย (3,750) - - 

ส่วนของผู้มีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น 82 - - 

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 720,487 (42,438) 160,992 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สทุธ ิ   205,579    (16,103)   12,148  
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เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 8,355 24,457 12,309 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นป ี 213,934 8,354 24,457 

     

การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกบักระแสเงินสดเพิ่มเติม       
รำยกำรท่ีไม่ใชเ่งินสด       
เจ้ำหน้ีซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 80,533 5,957 (18,515) 

สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกหนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน         407,281  
       

134,016  
         

96,659  
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14. การวิเคราะห์และค าอธบิายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) เป็นผู้ให้บริกำรโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนไอซีทีแบบครบ
วงจร โดยบริกำรของบริษัทครอบคลุมต้ังแต่บริกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตเต็มรูปแบบ (Internet 
Access) กำรให้บริกำรศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่ำงๆ Co-Location และบริกำร Cloud Solutions 
ปัจจุบันองค์กรต่ำงๆ มีแนวโน้มที่จะใช้กลยุทธ์ทำงธุรกิจแบบดิจิทัลมำกขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ รวมถึงนโยบำยภำครัฐที่ผลักดันนโยบำย ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้บริกำรคลำวด์ของ
บริษัทมีอัตรำกำรเติบโตที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

บริษัทให้บรกิำรระบบ Cloud Solutions มำเป็นเวลำมำกกว่ำ 5 ปี โดยบริษัทได้รับใบประกำศรับรอง
มำตรฐำนด้ำนควำมมั่นคงปลอดภัย ISO/IEC 27001:2013 และได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 20000-1:2011 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรให้บริกำรด้ำน Cloud Solutions ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันคุณภำพ
และมำตรฐำนกำรให้บริกำรว่ำลูกค้ำจะได้รับบริกำรที่ดี มีควำมปลอดภัยและมีคุณภำพ รวมทั้งยังได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน Cloud Security Alliance- Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) รำยแรก
ในประเทศไทย ซึ่งเป็นมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงสำรสนเทศส ำหรับระบบ Cloud โดยเฉพำะ ถือเป็น
เครื่องหมำยยืนยันควำมพร้อมในกำรให้บริกำรของบริษัท โดยมีองค์กรขนำดใหญ่ให้ควำมไว้วำงใจใช้บริกำร
หลำยแห่ง และมีแนวโน้มกำรใช้บริกำรเพิ่มขึ้น รวมทั้งบริษัทได้เปิดโอกำสให้องค์กรที่ต้องกำรใช้บริกำรร่วม
ทดสอบกำรใช้งำนด้วย 
ผลการด าเนินงาน 

ในปี 2559  บริษัทมีรำยได้รวมเท่ำกับ 1,001.36 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.47 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2558  โดยรำยได้หลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกรำยได้กำรให้บริกำร Cloud  Solutions ซึ่งมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 77 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรำยได้จำกบริกำร EDC Network Pool และบริกำร Co-Location ก็ยังคงมี
อัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องโดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และร้อยละ 21 ตำมล ำดับ จำกรำยได้ที่เพิ่มขึ้นท ำ
ให้ต้นทุนในกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยผันแปรเพิ่มขึ้นตำมรำยได้ที่เติบโต โดยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 46.78   เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2558  เนื่องจำกบริษัทมีกำรรับรู้ค่ำเสื่อมเพิ่มขึ้นจำกกำรรับโครงกำรระหว่ำงก่อสร้ำงจ ำนวน
หลำยโครงกำรเป็นสินทรัพย์ในระหว่ำงปี จึงท ำให้บริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 26.17 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 22.91 ในปี 2559   ในขณะเดียวกันค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
คิดเป็นร้อยละ 90.82  เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนด้ำนบุคลำกรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจของ
บริษัทในปี 2560  และในส่วนต้นทุนทำงกำรเงินท่ีเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนซื้ออุปกรณ์เพื่อปรับปรุง
ศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) และปรับปรุงระบบเครือข่ำยเพื่อให้มีเสถียรภำพและมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยระดับสำกลยิ่งขึ้น  โดยภำพรวมในปี 2559 บริษัทมีก ำไรสุทธิ 84.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีผล
ก ำไรสุทธิจ ำนวน  39.11 ล้ำนบำท หรือมีก ำไรเพิ่มขึ้น 45.26 ล้ำนบำท โดยอัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 8.43 ของ
รำยได้รวม 
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   บริษัทไม่มีค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้นิติบุคคลส ำหรับปี 2559 เนื่องจำกมีผลขำดทุนสะสมยกมำ โดย
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ที่ปรำกฏในงบกำรเงินส ำหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2559 เป็นผลจำกภำษีเงินได้รอ
กำรตัดบัญชีจำกผลแตกต่ำงชั่วครำว ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 เรื่องภำษีเงินได้  

รายได้จากการให้บริการและการขาย 
บริษัทมีรำยได้รวมส ำหรับปี 2559 จ ำนวน 1,001.36 ล้ำนบำท แบ่งเป็นรำยได้จำกกำรให้บริกำรและ

กำรขำย 857.51 ล้ำนบำท และรำยได้อ่ืน 143.85 ล้ำนบำท โดยรำยได้จำกกำรให้บริกำรและกำรขำยแยกตำม
ประเภทบริกำรได้ตำมตำรำง โดยมีสัดส่วนของรำยได้หลักอยู่ที่บริกำร Cloud Solutions คิดเป็นร้อยละ 50 
และมีอัตรำกำรเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ของบริษัทที่
มุ่งเน้นกำรให้บริกำรในลักษณะ IaaS ( Infrastructure as a Service ) โดยเน้นกำรให้บริกำร Cloud Solutions 
ที่วำงอยู่บน Infrastructure ขนำดใหญ่ที่ได้รับมำตรฐำนระดับสำกล  

สัดส่วนรายได้จากการให้บริการและการขาย 

บริกำร Cloud Solutions 50% 
บริกำร เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 18% 
บริกำร Co-Location 17% 
บริกำรอ่ืน 12% 
บริกำร EDC Network Pool 3% 
 
ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย 

ในปี 2559 บริษัทมีต้นทุนกำรให้บริกำรและต้นทุนขำยรวมจ ำนวน 661.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 
หรือคิดเป็นร้อยละ 46.78 โดยแปรผันตำมรำยได้ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยต้นทุนหลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกค่ำเสื่อมรำคำ
เนื่องจำกมีกำรรับรู้โครงกำรระหว่ำงสร้ำงจ ำนวนหลำยโครงกำรที่แล้วเสร็จเป็นสินทรัพย์ในระหว่ำงป ี  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2559 บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 90.82 เนื่องจำก

บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับพนักงำนเพิ่มขึ้น อันเนื่องมำกจำกกำรสรรหำพนักงำนเพิ่มเพื่อรองรับกำรเติบโตของ
ธุรกิจในอนำคตและต้นทุนทำงกำรเงินที่สูงขึ้นจำกกำรลงทุนพัฒนำธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องโดยจัดหำอุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภำพและได้มำตรฐำนควำมปลอดภัยระดับสำกลแก่ผู้ใช้บริกำร 

ก าไร(ขาดทุน)สุทธิส าหรับปี 
ส าหรับงบการเงินรวม ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2559 เท่ำกับ 84.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 45.26  

ล้ำนบำท จำกปี 2558 ที่มีผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 39.11 ล้ำนบำท   
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ส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2559 เท่ำกับ 83.06 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นเป็นจ ำนวน 
60.44 ล้ำนบำท จำกปี 2558 ที่มีก ำไรสุทธิจ ำนวน 22.62 ล้ำนบำท เนื่องจำกในปี 2559 บริษัทมีก ำไรจำกกำร
ขำยเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ ำนวนเงิน 127.83 ล้ำนบำท ท ำให้บริษัทมีก ำไรสะสมเพิ่มขึ้น 74.66 ล้ำนบำท 
จำกปี 2558 โดยมีก ำไรสะสม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เป็นจ ำนวน 85.68 ล้ำนบำท 

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย ์

 ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 2,588.72 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ ำนวน 1,404.77 ล้ำน
บำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 118.65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558  โดยมีรำยละเอียดกำรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส ำคัญ
มีดังนี้ 

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิ่มขึ้น 212.93 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 7,482.63 เนื่องจำกบริษัท 
มีกำรลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขำยเพิ่มขึ้น 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เพิ่มขึ้น 205.58 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 2,460.67 เนื่องจำกบริษัท
ได้รับเงินมำจำกกำรเพิ่มทุน 
          สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้น 42.01 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 266.58 เนื่องจำกบริษัทมีลูกหนี้
ภำษีมูลค่ำเพิ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจำกบริษัทมีกำรจ่ำยภำษีซื้อเพิ่มขึ้นจำกกำรลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
หน้ิสิน 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวมจ ำนวน 1,236.15 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน 865.75 ล้ำนบำท 
คิดเป็นร้อยละ 63.96 และหนี้สินไม่หมุนเวียนจ ำนวน 370.40 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 140.26  ของหนี้สินรวม 

บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกกำร
ลงทุนเพื่อขยำยและพัฒนำธุรกิจ โดยเป็นกำรออกต๋ัวแลกเงินกับสถำบันกำรเงินโดยไม่มีหลักประกัน  และมี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต 
(INET-IDC) และซื้ออุปกรณ์เครือข่ำยเพื่อขยำยกำรบริกำรให้กับลูกค้ำและเพิ่มเสถียรภำพในกำรให้บริกำรใน
มำตรฐำนระดับสำกล โดยสัญญำเช่ำดังกล่ำวมีระยะเวลำ 3 - 5 ปี  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,352.57 ล้ำนบำท ประกอบด้วยทุนที่ออกจ ำหน่ำยและ
ช ำระเต็มมูลค่ำแล้วจ ำนวน 500 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 770 ล้ำนบำท ส ำรองตำมกฎหมำย
จ ำนวน 10.92 ล้ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เนื่องจำกบริษัทมีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนระหว่ำงปี โดยงบ
กำรเงินรวม ณ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทมีก ำไรสะสมคงเหลือจ ำนวน 72.85 ล้ำนบำท และส ำหรับงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร บริษัทมีก ำไรสะสมคงเหลือจ ำนวน 85.68 ล้ำนบำท และส ำหรับมูลค่ำตำมบัญชีงบกำรเงินรวม
หุ้นละ 3.76 บำท และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 3.80 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ 1 บำทต่อหุ้น) 
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งบกระแสเงินสด 
ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 213.93  ล้ำนบำท โดยมีกระแสเงินสดรับต้นปี 8.35 ล้ำน

บำท และมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่ำงปีอีก 205.58 ล้ำนบำท โดยกระแสเงินสดรับระหว่ำงปี มำจำกกระแส
เงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 84.99 ล้ำนบำท  ลดลงจำกปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 4.34 เนื่องจำกบริษัทมี
ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ในขณะที่บริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 599.90 
ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 2558 เป็นจ ำนวนเงิน 537.39 ล้ำนบำท และบริษัทมีเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรม
จัดหำเงินเป็นจ ำนวน 720.49 ล้ำนบำท เป็นกำรรับเงินจำกกำรเพิ่มทุนของบริษัท   
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อัตราส่วนทางการเงนิ 2559 2558 2557 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  (Liquidity Ratios)       
อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เทำ่) 0.77 0.27 0.28 

อัตรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็ (เท่ำ) 0.70 0.23 0.22 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สนิทรัพย์ (Activity Ratios)       

อัตรำส่วนหมุนเวยีนลูกหนี้กำรคำ้ (เทำ่)  5.95 6.62 6.45 

ระยะเวลำเก็บหน้ีเฉล่ีย (วัน)   61 55 57 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพยถ์ำวร (เท่ำ) 0.85 0.89 0.90 

อัตรำกำรหมุนเวียนของสินทรัพย ์(เท่ำ) 0.53 0.56 0.53 

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)       

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่ำ) 0.91 1.36 1.28 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่ำ) 0.48 0.58 0.56 

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 1/ 33.60 9.59 N/A 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร (Profitability Ratio)       

อัตรำก ำไรขั้นต้น (%) 22.91 26.17 22.17 

อัตรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (%) 12.92 8.75 2.65 

อัตรำก ำไรสุทธิ (%)   8.43 6.27 -1.46 
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%)   4.47 3.49 -0.78 

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 9.10 8.11 -1.57 

ข้อมูลต่อหุ้น         
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (บำท)  3.76 2.01 1.85 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิต่อหุ้นสำมัญ (บำท) 1/ 0.23 0.16 -0.03 

เงินปันผลต่อหุ้น (บำท)  0.0789 0.015 N/A 

หมำยเหต ุ: 1. ค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉล่ียถว่งน้ ำหนกัทีอ่อกจ ำหน่ำยและได้รับช ำระแล้วระหว่ำงงวด 
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จำกตำรำงอัตรำส่วนทำงกำรเงินพบว่ำ ในปี 2559 อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริษัทใกล้เคียงกับปีก่อน 
และมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกบริษัทมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนใน
ปี และเนื่องจำกบริษัทมีกำรลงทุนในศูนย์ปฏิบัติกำรข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) และอุปกรณ์เครือข่ำยเพื่อ
พัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำรกับลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง  ท ำให้บริษัทมีกำรใช้แหล่งเงินทุนจำกสถำบันกำรเงิน
โดยกำรท ำสัญญำเช่ำทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้จำกกำรลงทุนดังกล่ำวท ำให้บริษัทได้รับควำมเชื่อมั่นจำกลูกค้ำ
ในกำรให้บริกำรจนมีรำยได้รวมท่ีเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 60.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส ำหรับอัตรำส่วน
ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรในภำพรวมเพิ่มขึ้น มีเพียงอัตรำก ำไรขั้นต้นลดลงจำกร้อยละ 26.17 ในปี 2558 
เป็นร้อยละ 22.91 ในปี เนื่องจำกบริษัทมีกำรรับค่ำเสื่อมเพิ่มขึ้นจำกกำรรับโครงกำรหลำยโครงกำรเป็น
สินทรัพย์ และอัตรำก ำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 6.27 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 12.92 ในปี 2559 ท ำให้บริษัท
สำมำรถด ำเนินกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของปี 2559 โดยมีอัตรำกำรจ่ำยปันผลอยู่ที่ร้อยละ 
33.60 และพิจำรณำจ่ำยที่ 0.0789 บำทต่อหุ้น เป็นจ ำนวนเงินทั้งสิ้น 39.45 ล้ำนบำท 

จำกภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนที่ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำรจ่ำยเงินปันผลที่สูงขึ้นและมีอัตรำส่วน
หนี้สินต่อผู้ถือหุ้นลดลงจำก 1.36 เท่ำ เป็น 0.91 เท่ำ ในปี 2559  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

บริษัทได้สอบทำนข้อมูลในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยควำมระมัดระวัง
บริษัทขอรับรองว่ำ ข้อมูลดังกล่ำวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท ำให้ผู้อ่ืนส ำคัญผิด หรือไม่ขำดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสำระส ำคัญ นอกจำกน้ี บริษัทขอรับรองว่ำ 

(1) งบกำรเงินและข้อมูลทำงกำรเงินที่สรุปมำในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี ได้แสดง
ข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสด
ของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วน
ที่เป็นสำระส ำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมระบบดังกล่ำว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยที่ดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมระบบ
ดังกล่ำว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2559 ต่อ
ผู้สอบบัญชีและกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและกำรเปลี่ยนแปลงที่
ส ำคัญของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำที่มิชอบที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 

ในกำรนี้ เพื่อเป็นหลักฐำนว่ำเอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองควำม
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมำยให้ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลำยมือชื่อก ำกับเอกสำรนี้ไว้ทุกหน้ำ
ด้วย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือชื่อของ นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ก ำกับไว้ บริษัทจะถือว่ำไม่ใช่ข้อมูลที่
บริษัทได้รับรองควำมถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่ำวข้ำงต้น 

 
 
_____________________________   _______________________________ 
           ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ์     ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ์         
                   กรรมกำร                          กรรมกำร 
 
 

__________________________________ 
นำงมรกต กุลธรรมโยธิน 

กรรมกำรผู้จัดกำร 
(ผู้รับมอบอ ำนำจ) 
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รายละเอียดโดยย่อของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

1. ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร 
สภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด) 
 
 

72 
  
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก  
สำขำอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ 
มหำวิทยำลัยเคมบริดจ ์สหรำชอำณำจักร 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

- 
  
  
  

  
  

- 2544 – ปัจจุบัน  
2551 – ปัจจุบัน 

 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2550 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 
2551 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรทรัพยำกรบุคคลและ
ก ำหนดอัตรำคำ่ตอบแทน 

 ประธำนกรรมกำร 

 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 ธนำคำรกสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน) 
 
 บมจ.เน็ตเบย์ 

บริษัทอื่น 

2549 - ปัจจุบัน  กรรมกำรบริหำร  บจก.คลื่นปัญญำ 
องค์กรอื่น 

2552 – ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
 

2552 – ปัจจุบัน 
 

2548 – ปัจจุบัน 
 
 

2548 - ปัจจุบัน 

 ประธำนกรรมกำรบริหำร  
 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร 

 

 กรรมกำรบริหำร 
 

 ผู้เช่ียวชำญและที่ปรึกษำ
อำวุโส  

 
 กรรมกำรสภำ 

 สถำบันวิจัยแสงซินโครตรอน 
(องค์กำรมหำชน) 

 สถำบันวิจัยดำรำศำสตร์แห่งชำติ 
(องค์กำรมหำชน) 

 สถำบันสำรสนเทศทรัพยำกรน้ ำและ
กำรเกษตร (องค์กำรมหำชน) 

 ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยสีุรนำร ี
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

2. ดร.ทวีศักดิ ์ กออนันตกูล 
 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กรรมกำรผู้จัดกำร 

 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด) 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก  
สำขำ Digital Communication  
Imperial College of Science and Technology 
มหำวิทยำลัยลอนดอน สหรำชอำณำจกัร 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Role of the Chairman Program (RCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2553 – ปัจจุบัน 

 
 

2559 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 รองประธำนกรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำรอิสระและกรรมกำร

ตรวจสอบ 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) 

องค์กรอื่น 
2553 – 2559  ผู้อ ำนวยกำร  ส ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ     

เทคโนโลยีแห่งชำติ กระทรวง 
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 

 
2559 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบ 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด 
(มหำชน) 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

3. ดร.ก ำธร ไวทยกุล 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร : 
28 เมษำยน 2558 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 Diplome de Docteur, Computer , 

L’Universite Paris VI,France 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรประกำศนยีบัตร  
Financial Statements for Directors (FSD) 
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตรกฎหมำยปกครองและวธิีพิจำรณำคดีทำง
ปกครองตำมมำตรฐำนที่ก.ศป.รับรอง รุ่นที่ 4 ของ
มูลนิธิวิจัยและพัฒนำกระบวนกำรยุตธิรรมทำง
ปกครอง โดยได้รับกำรสนับสนุนทำงวชิำกำรจำก
ส ำนักงำนศำลปกครอง 

 โครงกำรอบรมผู้บริหำรระดับสูงในยุคโลกำภิวัตน์ 
ของมูลนิธิสถำบันวิจัยนโยบำยเศรษฐกิจกำรคลัง 
กระทรวงกำรคลัง  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2558 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 

2555 – ปัจจุบัน 
2556 - 2557 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
 กรรมกำร 

 บมจ.ทีโอที 
 บจก.ไทยลองดิสแทนส์ เทเลคอม
มิวนิเคชั่นส์ 

องค์กรอื่น 

2558 – ปัจจุบัน 
 

2555 

 กรรมกำรบริหำร ชุดที่ 12 
 
 ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมำธิกำร
ส่งเสริมกำรใช้วิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีสู่ควำมเป็นเลิศ 
(องค์กรภำคเอกชน) ภำยใต้
คณะกรรมำธิกำรกำร
วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำร
สื่อสำร และโทรคมนำคม 
ของวุฒิสภำ 

 สมำคมโทรคมนำคมแห่ง 
ประเทศไทย ในประบรมรำชูปถัมภ์ 

 วุฒิสภำ 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนนของกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
2559 – ปัจจุบัน 

 

 
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฎิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 99 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์
 กรรมกำร 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร : 
13 มิถุนำยน 2559 
 

57 คุณวุฒิการศึกษา 
 M.S. Electronical Engineering, The George 

Washington University 

 Ph.D. Electronical Engineering, Florida 
Atlantic University  

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร Director Certification 

Program (DCP) จัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร Financial Statements 
for Directors (FSD) จัดโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร How to Develop a 
Risk Management Plan (HRP) จัดโดยสมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบรษิัทไทย 

- - 2559 – ปัจจุบัน  กรรมกำร  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทอื่น 
2558 – ปัจจุบัน 
 
 
 
2556 – 2558 
 
 
2555 – 2556 
 
 
 
2555 
 
 
2553 - 2555 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ส ำนักพัฒนำโทรศัพท์ประจ ำ
ที่และบรอดแบนด์ สำยงำน
พัฒนำผลิตภัณฑ์และบริกำร 

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ส ำนักกลยทุธ ์
สำยงำนประสิทธผิลองค์กร  

 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ภำคขำยและบริกำรนครหลวง
ที่ 3 สำยงำนขำยและบริกำร
ลูกค้ำนครหลวง 

 ผู้จัดกำรฝำ่ยวำงแผน
โครงข่ำยส ำนักวิศวกรรม   
สำยงำนโครงข่ำย 

 ผู้จัดกำรสถำบันนวตักรรม ที
โอที ส ำนักวศิวกรรม   
สำยงำนโครงข่ำย 

 บมจ.ทีโอที 
 
 
 
 บมจ.ทีโอที 
 
 
 บมจ.ทีโอที 
 
 
 
 บมจ.ทีโอที 
 
 
 บมจ.ทีโอที 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 กรรมกำร 

 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 กรรมกำร 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 100 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 5. นำงสำวธันวด ีวงศ์ธีรฤทธิ์ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
ของกรรมกำรผู้จัดกำร 

 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
24 เมษำยน 2552 

55 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต  
สำขำวิชำวศิวกรรมไฟฟ้ำ  
University of Miami, U.S.A. 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Financial Statements for Directors (FSD)  
จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Advance Management Program รุ่นที่ 177 
Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
 
 
 
 
 

- 
  
  
  
  
  
  

- 
  
  
  
  
 

2552 – ปัจจุบัน  
2552 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของกรรมกำร
ผู้จัดกำร 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 – ปัจจุบัน  กรรมกำร  บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

บริษัทอื่น 

2558 – ปัจจุบัน 
 
 

2556 – 2558 
 

2552 – 2555 
 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   
สำยงำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ 
สำยงำนกลยทุธ์องค์กร 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่   
สำยงำนธุรกิจโทรศัพท ์

 บมจ.กสท โทรคมนำคม 
 
 
 บมจ.กสท โทรคมนำคม 
 
 บมจ.กสท โทรคมนำคม 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 101 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

6. นำยอนิรุทธ์  หิรัญรักษ์ 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษทั 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
24 เมษำยน 2552 

44 
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of Engineering (Electrical – 

Communications) Cornell University U.S.A. 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

- -  2552 – ปัจจุบัน  กรรมกำร  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทอื่น 

2556 – ปัจจุบัน 
 
 

2552 – 2556 

 ผู้จัดกำรฝำ่ย 10  
ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ
เพ่ือบริหำรองค์กร  

 ผู้จัดกำรฝำ่ย 10  
ฝ่ำยโครงข่ำยระหว่ำงประเทศ 

 บมจ.กสท โทรคมนำคม 
 
 
 บมจ.กสท โทรคมนำคม 

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
27 เมษำยน 2549 
 
 
 
 
  
  
  
  
  

68 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำเอก สำขำ Quantitative Business  

Analysis  Arizona State University,  
สหรัฐอเมริกำ 

 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

Audit Committee Program (ACP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Certification Program (DCP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
  

 

2549 – ปัจจุบัน 
2552 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2556 – ปัจจุบัน 
 

2550 – 2559 

 กรรมกำรอิสระและประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระและประธำน 
กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.สหยูเนี่ยน 
 
 บมจ.ไดเม็ท (สยำม) 

บริษัทอื่น 

2548 – ปัจจุบัน 
 

ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

 บมจ.แพน  รำชเทวี กรุ๊ป 
 
 บมจ.เจ้ำพระยำมหำนคร 

องค์กรอื่น 

2549 – ปัจจุบัน  ศำสตรำจำรย์กิตติคณุ    
หลักสูตรเทคโนโลยีและกำร  
จัดกำรนวัตกรรม 

 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 102 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

 
26 ก.พ. 2559 

 
 กรรมกำรอิสระและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 บมจ.ไดเม็ท (สยำม) 

8. นำยอรัญ เพ่ิมพิบูลย์ 
 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด) 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำรัฐประศำสนศำสตร์  
สถำบันพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management  

(MFM) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร 
บริษัทไทย  

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial  
Reporting  (MFR) จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit  
Function (MIA) จัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบัน 
กรรมกำรบริษัทไทย  

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal     
Control and Risk Management (MIR) จัดโดย    
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ    
Audit Committee Program (ACP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2548 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 
2551 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 
 
  

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 

 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 103 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร    
Director Certification Program (DCP) จัดโดย      
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

9. นำงสำวนฤมล วังศธรธนคุณ 
 กรรมกำรอิสระ  
 ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
26 กุมภำพันธ์ 2552 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท ศศ.ม. (เศรษฐศำสตร์) สำขำวิชำเอก 
เศรษฐศำสตร์ระหว่ำงประเทศ Marquette  
University, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

 ปริญญำโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้ำ) สำขำวิชำเอก  
 Data Communication, University of  
 Wisconsin, Milwaukee, Wisconsin, U.S.A. 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

Audit Committee Program (ACP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

0.01 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 

- 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

2552 – ปัจจุบัน  
2554 – ปัจจุบัน 

 
2556 – ปัจจุบัน 
2552 – 2554 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2551 – 2557 
 

2546 – 2557 

 ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรอิสระและกรรมกำร 
ตรวจสอบ 

 บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี่ จ ำกัด 
 
 กลุ่มบริษัท ACAP Advisory Group 

บริษัทอื่น 

2545 – ปัจจุบัน 
2553 - 2555 

 Chief Information Officer 
 กรรมกำรบริษัท 

 บจก.ไทยสมำร์ทคำร์ด 
 บจก.ไอทีบีซี บิซิเนส 
คอนซัลแทนต์กรุ๊ป 

 
 
 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 104 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

10. นำยสหัส  ตรีทิพยบุตร 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร : 
28 สิงหำคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร
สภำพเป็นบรษิัทมหำชนจ ำกัด) 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำ Computer and Information  

Science ,Syracuse University, สหรฐัอเมริกำ  
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Successful Formulation & Execution of 
Strategy (SFE) จัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
How to Measure the Success of Corporate 
Strategy (HMS) จัดโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย  

- - 2544 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน  
2549 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 
2556 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ 
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรอิสระ 

 

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

บริษัทอื่น 
2551 – 2555 
2551 – 2555 

2559 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.เทรดสยำม 
 บจก.กรุงไทยธุรกิจบริกำร 
 บจก.ไทย ดอท คอม 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 ประธำนกรรมกำร 

 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 ประธำนกรรมกำร 

 
 บจก.ไทย ดอท คอม 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 105 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

11. นำงสำวนิโลบล   ตั้งประสิทธิ ์
 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 
 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
12 พฤษภำคม 2557 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำนิตศิำสตร์มหำบัณฑติ (“LL.M.”) 
โรงเรียนกฎหมำยมหำวิทยำลัยเทมเปิล, 
ฟิลลำเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวำเนีย  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ (Temple University School 
of Law, at Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A.) 

 เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law) 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

- 
 
 
 
 
 

- 
  
 
 
 
 

 

2557 – ปัจจุบัน 
2557 – ปัจจุบัน 

 
2557 – ปัจจุบัน 
2559 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำรอิสระ 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนด 
ค่ำตอบแทน 

 กรรมกำรตรวจสอบ 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

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

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

2552 – ปัจจุบัน  เลขำนุกำรบริษัท  บมจ.สยำมแม็คโคร 
บริษัทอื่น 

2548 – ปัจจุบัน 
2549 – ปัจจุบัน 

 
2550 – ปัจจุบัน 
2550 – ปัจจุบัน 

 
2552 – ปัจจุบัน 
2554 – ปัจจุบัน 
2555 – ปัจจุบัน 

 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 กรรมกำร 
 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 
 กรรมกำร 

 บจก.ส ำนักงำนกฎหมำยสยำมซิตี้ 
 บจก.ฮำนนำ อินสทรูเม้นทส ์  

(ประเทศไทย) 
 บจก.ชวลิต แอนด์ พำร์ทเนอร์ส 
 บจก.เซเบอร์ ทรำเวล เนทเวิร์ค  

(ไทยแลนด์) 
 บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 
 บจก.โทนำมิ (ไทยแลนด์) 
 บจก.ส ำนักงำนที่ปรึกษำภำษีเอสซีแอล 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 106 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

12. นำงมรกต  กุลธรรมโยธิน 
 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท 
 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำร :  
23 เมษำยน 2546 
  
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำ Computer Science University 

of Missouri Columbia, U.S.A. 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร ์

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร   
Effective Minutes Taking (EMT) จัดโดย 
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย  

 หลักสูตรประกำศนียบัตร    
Company Secretary Program (CSP) จัดโดย  
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร    
Director Certification Program (DCP) จัดโดย      
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร ภูมิพลังแผ่นดิน  
ศูนย์บริกำรแห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 

 หลักสูตร นักบริหำรระดับสูง “ธรรมศำสตร์เพ่ือ
สังคม” (นมธ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

0.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 กรรมกำร 
 กรรมกำรบริหำร 
 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 รักษำกำรเลขำนุกำรบริษัท 
 รักษำกำรกรรมกำรผู้จัดกำร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

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

บริษัทอื่น 

ปัจจุบัน 
2551 – ปัจจุบัน 

 
 
 
 

 กรรมกำร 
 ประธำนกรรมกำร 

 
 
 
 

 บจก.ไทยดอทคอม 
 บจก.แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น 

 
 
 
 
 



     

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                             แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 1 หน้ำ 107 

ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
2559 – ปัจจุบัน 

 
 กรรมกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

13. นำยวัลล์ชัย  เวชชีวะด ำรงค์ 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
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คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติการอบรม 
 หลักสูตรประกำศนียบัตร  

Director Accreditation Program (DAP) จัดโดย
สมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย 

 หลักสูตรประกำศนียบัตร  
Leadership Succession Program (LSP) จัดโดย
มูลนิธิสถำบนัวิจัยและพัฒนำองค์กรภำครัฐ 

- 
 

  
 
 
 
  
  
  

- 
  
  
  
 
 
  
  
  

2556 – ปัจจุบัน 
2555 – 2556 
2554 – 2555 

 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ผู้ช่วยกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 

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

 กรรมกำร 
 กรรมกำรผู้จัดกำร 
 กรรมกำร 
 รองกรรมกำรผู้จัดกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและ
กำรตลำด 

 บจก.ไทยดอทคอม 
 บจก.แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น 
 บมจ.เน็ตเบย์ 
 บจก.วอลล์ เทคโนโลย ี
 บจก.วอลล์ เทคโนโลย ี

การด ารงต าแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอื่นในปีที่ผ่านมา 
 ลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำร  

 
2555 – 2559 

 
 กรรมกำร 

 
 บมจ.เน็ตเบย์ 

14. นำยศักดิ์นนท์  กังสัมฤทธิ ์
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

49 
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท สำขำบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 

- 
  
  

- 
  
  

2555 – ปัจจุบัน 
2554 – 2555 
2550 – 2554 

 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 
 ผู้อ ำนวยกำร  
 ที่ปรึกษำอำวุโส 

 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
 บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

15 นำยอรรถวุฒิ  ค ำประดิษฐ ์
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

 
 
 
 
 

46 
  
 
 
 
 

คุณวุฒิการศึกษา 
 ปริญญำโท วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต    
มหำวิทยำลัยหอกำรคำ้ไทย 

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

Operations 

- 
  
 
 
 
 
 

- 
  
 
 
 
 
 
 

2557 – ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 

 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บริษัทอื่น 
2552 – 2556  Services Management 

Director 
 บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี 

16. นำยปิยเรศ  แซ่หล ี
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

51 
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 วุฒิบัตร มินิเอ็มบีเอ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
ประวัติการอบรม : 
 TOI solaris by SUN Micro System 
 ITIL foundation by Pink 
 Informix / Oracle Administor 
 

- 
  
  

- 
  
  

2557 – ปัจจุบัน  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย  

บริษัทอื่น 

2556 – 2557 
2552 – 2556 

 ผู้อ ำนวยกำร 
 ผู้อ ำนวยกำร 

 บจก.จีเอเบิล  
 บจก.จีเอเบิล 

17. นำยอรรถพงษ์  หำบสำ 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

45 
  
  

คุณวุฒิการศึกษา 
 Master of MIS & Marketing City University of 

Seattle, U.S.A. 
ประวัติการอบรม  
 Consulting Sale  จัดโดย Microsoft Cooperation 
 Project Management จัดโดย Project Decision 

(PMI Certify) 

- 
  
  

- 
  
  

ปัจจุบัน  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทอื่น 

2557 – 2558 

 

2555 - 2557 

 

2553 – 2555 

  Head of Commercial 

 
 Business Development 

Director 

  True Internet Data Center 

Company Limited 
 MFEC Public Company Limited 
 
 Sawasdeeshop Limited 
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ช่ือ-สกุล/ต าแหน่ง/วันท่ีได้รับ 
แต่งตั้ง 

อาย ุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวัติอบรม 

สัดส่วน 
การถือ
หุ้น 

ในบริษัท 
(%) 

ความสัมพันธ์ 
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 
ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ช่ือหน่วยงาน/บริษัท 

 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) 

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

 

2548 - 2553 
  

 Business Development 
Director 

 Business Development 
Manager 

  

 
 
 MFEC Public Company Limited 

 

18. นำงวรำภรณ์ ปิ่นโฑละ 
 ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส 

 

55 คุณวุฒิการศึกษา 
 Business Computer (BBA) 

Assumption University 
 Marketing (MBA) 

Assumption University 

0.02 - 2559 – ปัจจุบัน  ผู้อ ำนวยกำรอำวุโส  บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
บริษัทอื่น 
2553 – 2559  General Manager  Hewlett-Packard (Thailand) 
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ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

รำยชื่อ 
จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ ณ 

ต้นปี  
จ ำนวนหุ้นทีม่ีกำร
ซื้อขำยระหว่ำงป ี

จ ำนวนหุ้นทีถ่ือ ณ 
ส้ินปี 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์ - - - 

2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล - - - 

3. ดร.ก ำธร  ไวทยกุล - - - 

4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์ - - - 

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ - - - 

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ ์ - - - 

7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย - - - 

8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย ์ - - - 

9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร - - - 

10. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคุณ 60,000 - 60,000 

11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ - - - 

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน1 416,000 416,000 832,000 

13. นำยวัลล์ชยั เวชชวีะด ำรงค์  - - - 

14. นำยศกัดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ ์ - - - 

15. นำยอรรถวฒุิ ค ำประดิษฐ์ - - - 

16. นำยปิยเรศ แซ่หลี - - - 

17. นำยอรรถพงษ ์ หำบสำ - - - 

18. นำงวรำภรณ์ ป่ินโฑละ 107,562 - 107,562 

1นำงมรกต กุลธรรมโยธิน ได้ซื้อหุน้แบบจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น (Right Offering: RO) 
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ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

รำยชื่อ 
บมจ. อินเทอร์เน็ต

ประเทศไทย 

บริษัทย่อย 
บจก. แมนดำลำ 
คอมมูนิเคชั่น 

บจก. ไทย ดอท คอม 

1. ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ ์ C   

2. ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล D   

3. ดร.ก ำธร  ไวทยกุล D   

4. ดร.อภิรักษ์ ปรีชญสมบูรณ ์ D   

5. นำงสำวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ D   

6. นำยอนิรุทธ์ หิรัญรักษ ์ D   

7. ศ. กิตติคุณ ดร.อัจฉรำ จันทร์ฉำย D   

8. นำยอรัญ เพิ่มพิบูลย ์ D   

9. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร D  C 

10. นำงสำวนฤมล วงัศธรธนคุณ D   

11. นำงสำวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ D   

12. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน D, MD C  

13. นำยวัลล์ชยั เวชชวีะด ำรงค์  M MD D 

14. นำยศกัดิ์นนท์ กังสัมฤทธิ ์ M   

15. นำยอรรถวฒุิ ค ำประดิษฐ์ M   

16. นำยปิยเรศ แซ่หลี M   

17. นำยอรรถพงษ ์ หำบสำ M   

18. นำงวรำภรณ์ ป่ินโฑละ M   
 

หมำยเหตุ  :  C = ประธำนกรรมกำร MD = กรรมกำรผู้จัดกำร  
       D = กรรมกำร       M = ผู้บริหำร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

 

รำยชื่อ บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น บจก. ไทย ดอท คอม 

1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน C  

2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์ D, MD D 

3. นำยทรงศักด์ิ ทนุบ ำรุงสำสน์   D  

4. นำงสำวหรรษำ นวำระพรรณ D D,MD 

5. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  C 

6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ  D 

C = ประธำนกรรมกำร         D = กรรมกำร          MD = กรรมกำรผู้จัดกำร 

หมำยเหตุ :   

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมู

นิเคชั่น จ ำกัด และบริษัทไทย ดอท คอม จ ำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท มีรำยได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวม

ตำมงบก ำไรขำดทุนรวมของปีบัญชีล่ำสุด 

 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                      แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  
 

รำยชื่อ บจก. แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น บจก. ไทย ดอท คอม 

1. นำงมรกต กุลธรรมโยธิน C  

2. นำยวัลล์ชัย เวชชีวะด ำรงค์ D, MD D 

3. นำยทรงศักด์ิ ทนุบ ำรุงสำสน์   D  

4. นำงสำวหรรษำ นวำระพรรณ D D,MD 

5. นำยสหัส ตรีทิพยบุตร  C 

6. นำงสำววิลำวรรณ วนดุรงค์วรรณ  D 

C = ประธำนกรรมกำร         D = กรรมกำร          MD = กรรมกำรผู้จัดกำร 

หมำยเหตุ :   
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมนดำลำ คอมมูนิเคชั่น 
จ ำกัด และบริษัทไทย ดอท คอม จ ำกัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัท มีรำยได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรำยได้รวมตำมงบก ำไร
ขำดทุนรวมของปีบัญชีล่ำสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                       แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 3 หน้ำ 113 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559  

 

ชื่อ-สกุล/ต าแหน่ง/วันที่ได้รับ
แต่งตั้ง 

อายุ
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 
ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ 
1. นำงสำวกรกช วนสวัสด์ิ  37 คุณวุฒิการศึกษา 

 ปริญญำตรี คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ สำขำวิทยำกำร
คอมพวิเตอร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนคร
เหนือ 

 ปริญญำตรี คณะบริหำรธุรกิจ สำขำบัญชี มหำวิทยำลัย
รำมค ำแหง 

Certificate 
 ประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยในของประเทศไทย 

(CPIAT) 
ประวัติการอบรม 
 หลักสูตร COSO 2013 ภำคทฤษฎีและปฏิบัติ 
 อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภำวิชำชีพบัญชี 
 อมรมประกำศนียบัตรผู้ตรวจสอบภำยใน CPIAT  
 โครงกำรด ำรงและปรับปรุงคุณภำพงำนตรวจสอบภำยใน

ของหน่วยงำน 
 แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร

คอร์รัปชั่น 
 แนวทำงกำรสืบสวน สอบสวน กำรทุจริต 
 Leading Your Professional Way 
 Asian Confederation of Institutes of Internal Auditors 

(ACIIA) Conference 2016 
 The Power Of Professional Alliances 

พศ.2559 - ปัจจุบัน 
พศ.2559-3/6/2559 
พศ.2555-พศ.2558 
พศ.2553-พศ.2554 
 

 รองประธำนกรรมกำร 
 ผู้จัดกำรอำวุโส 
 ผู้ช่วยผู้จัดกำร 
 ผู้จัดกำร 

 
 

 บจก.ตรวจสอบภำยในธรรมนิติ /ให้บริกำรตรวจสอบบัญชี
และตรวจสอบภำยใน 

 แผนกตรวจสอบภำยใน/บจก.สอบบัญชีธรรมนิติ/ให้บริกำร
ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบภำยใน 
 
 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 4 หน้ำ 114 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน) ไม่ได้มีกำรประเมินรำคำทรัพย์สินในปี 2559 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ ำกัด (มหำชน)                                                  แบบ 56-1 ประจ ำปี 2559 

เอกสำรแนบ 5 หน้ำ 115 

เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ 
 

ไม่ม ี


