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ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

ความเป็นมา 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซี
ทีแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพ่ือเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการคลาวน์และดิจิทัลเซอร์วิส การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
เต็มรูปแบบ การให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและ
มาตรฐานในระดับสากล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ 

 บริษัทได้ก ่อต ั ้งมาตั ้งแต่ว ันที ่ 1 มีนาคม 2538 ในชื ่อของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตประเทศไทย  
(Internet Thailand Service Center : ITSC) ซึ ่งได ้ให ้บร ิการอินเทอร ์เน ็ตในเช ิงพาณิชย ์ จนกระทั ่งว ันที่   
14 พฤษภาคม 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ดำเนินการจัดตั้งเป็นบริษัทและได้จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันที่ 13 
พฤษภาคม 2540 โดยมีทุนชำระแล้วเท่ากับ 16 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริษัทได้รับอนุมัติจาก
การสื ่อสารแห่งประเทศไทย เมื ่อวันที ่ 9 ตุลาคม 2540 ให้ดำเนินการเป็นผู ้ให้บริการเชื ่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
แก่ลูกค้าประเภทนิติบุคคลหรือองค์กรและประเภทบุคคลโดยไม่มีการสิ้นสุดของอายุการได้สิทธิดำเนินการดังกล่าว 
ต่อมาในวันที่ 28 สิงหาคม 2544 บริษัทได้แปรสภาพเปน็บริษัทมหาชนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามมติคณะรัฐมนตรี 
โดยเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2544 เป็นต้นมา  

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียน
บริษัทจำนวน 262,520,799 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 250,020,799 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จำนวน 262,520,799 หุ้น บริษัทมีทุนจดทะเบียน 512,541,598 บาท ทุนเรียกชำระแล้ว 500,041,575 บาท 
โดยมีจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 500,041,575 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

และวันที่ 21 เมษายน 2560 บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติการลดทุน 
จดทะเบียนของบร ิษ ัทฯ จำนวน 12,500 ,023 บาท จากเด ิมทุนจดทะเบียน 512,541 ,598 บาท เป็น 
500,041,575 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 12,500,023 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท สัดส่วนการถือหุ้น ดังนี้ 

• พนักงานและผู้ลงทุนทั่วไปถือหุ้นในอัตราร้อยละ 51 
• สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 17 
• บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16 
• บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 16 
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บริษัททำธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. บริการ Cloud Solutions  
2. บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
3. บริการ Co-Location 

 
1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและคุณค่าหลัก 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่า
บริษัทมีความพร้อมต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ 
(Vision) ภารกิจ (Mission) และคุณค่าหลัก (Core Value) ที่มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในการดำเนิน
ธุรกิจ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที ชั้นนำ มีความน่าเชื่อถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพ้ืนฐาน

ไอที เพ่ือพัฒนาคนไอทีรุ่นต่อไป 
 

ภารกิจ (Mission) 
• ดำเนินธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอที ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 
• เรียนรู ้และพัฒนาการให้บริการพื ้นฐานผ่าน Platform ขนาดใหญ่เพื ่อเกิด Eco System ภายใน 

ประเทศ  
• สร้างความสามารถในการแข่งขันของไทยโดยเชิญชวนลูกค้าให้นำข้อมูลกลับเข้าประเทศเพื่อให้ตลาด 

Digitize เติบโตในประเทศอย่างยั่งยืน 
• เป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม ยึดหลักธรรมาภิบาล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพ่ือประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคม

โดยรวมอย่างแท้จริง 
 

คุณค่าหลัก (Core Value) 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการในลักษณะที่ใช้นวัตกรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายของ
บริษัทเพ่ือสร้างความม่ันคงท่ียั่งยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการ ดังนี้ 

1. นวัตกรรม (Innovation) เรายกย่องและรับฟังความคิดทุกความคิดเพ่ือพัฒนาทางออกที่ดีขึ้นและ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น นวัตกรรมมีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือ
บริการที่ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจจนอยู่ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย 
นวัตกรรมเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนของบริษัท 

2. ความเป็นกลาง (Neutral) เราเชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คู่ค้าและสังคมไทยโดยรวม บริษัทพยายามที่สุดที่จะประสาน
ประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน 

3. ความกระตือรือร้น (Energetic) เราใช้ประโยชน์สูงสุดจากความหลากหลายทางประสบการณ์ของ
บุคลากร กิจการของบริษัทประสบความสำเร็จโดยการสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำงาน
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ทั้งร่วมกันและกับลูกค้า มีความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองกับลูกค้าทั้งภายใน
และภายนอกด้วยความรู้สึกกระตือรือร้น ทำงานตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่องและทำให้
มั่นใจว่า การดำเนินภารกิจของเราจะเสร็จอย่างรวดเร็ว เพ่ือที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ของเราในปัจจุบันและในอนาคต 

4. ความซ่ือสัตย์เชื่อถือได้และการยึดม่ันในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลากรของบริษัทปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัท
จะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาก็สามารถนำพาองค์กร
ไปสู่ความสำเร็จได้ บริษัทปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าด้วยความเป็นธรรมตามหลักของการแข่งขันเสรี
ซึ่งจะนำประโยชน์สู่ผู้บริโภค 

 
กลยุทธ์ 

1.  บริหารตลาด 
2.  มุ่งเน้นคุณภาพบริการ 
3.  บริหารต้นทุน 
 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
 

ปี 2562 
เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้บริษัท

ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน และให้บริษัทเข้าทำธุรกรรมกับกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เดือนมีนาคม บริษัทได้รับการประกาศรับรองให้เป็นผู ้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์   

จากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Thailand National Root Certification Authority : 
Thailand NRCA) ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)  
หรือ ETDA ซึ่งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate) ถือเป็น Certificate สำหรับใช้เป็นลายมือชื่อดิจิทัล 
(Digital Signature) ที่มีความม่ันคงปลอดภัย และเป็นมาตรฐานสากลให้กับภาคธุรกิจ และบุคคลที่มีความสนใจ
ในการทำธุรกรรมออนไลน์ หรือยืนยันการสั่งซื้อต่าง ๆ โดยปัจจุบันมีผู้ที่มีสิทธิออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์เพียง 
2 รายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองซึ่งบริษัทได้รับการประกาศการรับรองเป็นรายที่ 2 ในนาม INET CA 

และในเดือนเดียวกัน บริษัทได้รับรางวัล “FY18 Most Innovative Cloud Partner of the Year” 
จากบริษัท Cisco ภายในงาน Cisco Thailand & Indochina partner Appreciation Event 2019 ซึ่งเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัท ในการให้บริการ 

เดือนกรกฎาคม บริษัทได้รับประกาศเพื่อแสดงการเป็นพันธมิตรระดับ Gold จาก DELL EMC เพ่ือ
นำเสนอบริการ INET Dell Cloud ซึ่งเป็นการยกระดับไปสู่การใช้ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของ Infrastructure ของ Big Data ที่พร้อมให้บริการ 

เดือนกันยายน บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Non-Rate) ประเภทไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือ
หุ้นกู้  เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2564 ในอัตราดอกเบี้ย 5.75% 
ต่อปี เพ่ือใช้ชำระหนี้สินระยะยาวของบริษัท 

บริษัทได้รับใบรับรองมาตรฐาน PCIDSS-Cloud ซึ่งเป็นมาตรฐาน PCI DSS หรือ Payment Card 
Industry Data Security Standard ถือว่าเป็นมาตรฐานหลัก ที่ได้ถูกออกแบบโดย Payment Card Industry 
Security Standards Council หรือ PCI SSC มาเพื่อควบคุมการใช้งานข้อมูลของผู้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
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บัตรเครดิต บัตรเดบิต และบัตรเงินสด เพื่อเข้ามาช่วยในการป้องกันการใช้งานข้อมูลบัตรอย่างเหมาะสม และ
เพื่อลดการเกิดการฉ้อโกงการใช้จ่ายผ่านบัตรอิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้น ซึ่งจะรวมถึงบัตรประเภท Visa, Master 
Card, American Express, Discovery และ JCB 

และบริษัทได้รับ“ประกาศเกียรติคุณเชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิง
สังคม” ประจำปี 2562 จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพ่ือเชิดชูการทำประโยชน์ทางสังคมในฐานะที่เป็นสถาน
ประกอบการที่ได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนนี้ถือว่าเป็นการสร้าง
โอกาสให้คนพิการมีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน อีกทั้งยังช่วยทำให้คนพิการเหล่านั้นมีรายได้สามารถพึ่งพา
ตนเอง  
 

ปี 2561 
ในเดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการรับรองเป็นบริษัทใน “โครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการ

ต่อต้านทุจริต” 
เดือนมิถุนายน บริษัทได้รับรางวัล SIA Pacific Service Provider of the year 2018 จาก ฮิวเลตต์ แพค

การ์ด เอนเตอร์ไพรส์ (HPE) เป็นการตอกย้ำความสำเร็จผู้นำด้านการให้บริการ Infrastructure as a Service อย่าง
ครบวงจร ในฐานะเป็นผู้ให้บริการรายแรกในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคและมียอดขายในส่วนของ HPE Cloud Solution 
เติบโตจากปีที่แล้ว 

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน PCI Data Security Standard (PCIDSS) สำหรับการให้บริการ Cloud 
และ Online Payment ในเดือนกันยายน 

ในเดือนตุลาคมบริษัทได้รับรางวัล NX Asean Cloud Provider of the Year 2018 จากบริษัท นูทานิกซ์ 
ประเทศไทย จำกัด เป็นการตอกย้ำการเป็นผู้ให้บริการ Cloud ที่เติบโตสูงสุดในภูมิภาคเอเซีย ทั้งจำนวนของ
ผู้ใช้บริการและบริการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าในประเทศด้วยความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพสูงสุด นอกจากนี้ในเดือนเดียวกันบริษัทได้รับรางวัล  Innovative Organization 2018 จากสำนักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับ
ผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เดือนพฤศจิกายน บริษัทได้รับการแต่งตั้งจาก เดลล์ อีเอ็มซี ประเทศไทย เป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud 
Service Provider หรือ CSP) รายแรกของประเทศไทย เพื่อนำเสนอบริการคลาวด์ คอมพิวติ้งที่ครบวงจร พร้อม
รูปแบบการให้บริการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที หรือ Infrastructure-as-a-Service (Iaas) และบริการ
ด้านแพลตฟอร์ม หรือ Platform-as-a-Service (PaaS) โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้องค์กร
ธุรกิจขนาดใหญ่ รวมทั้งบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMBs) สามารถเพ่ิมคุณค่าสูงสุดให้กับระบบนิเวศด้านไอที
ในสภาพแวดล้อมแบบมัลต-ิคลาวด์ ได้อย่างเต็มรูปแบบ 

เดือนธันวาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27018:2014 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศ
ไทย จาก Certification Body (SGS) และเป็นรายที่ 5 ของโลก การได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยัน
ให้กับผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ เนื่องจาก
มาตรฐานดังกล่าว เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ ในบริการระบบ 
Cloud ของบริษัท 
 

ปี 2560 

เดือนกุมภาพันธ์ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22301:2012  การบริหารจัดการความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ ขอบเขตการให้บริการ Cloud ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์  
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เดือนมีนาคมบริษัทได้เปิดให้บริการศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต 3 (INET-IDC3) ระยะที่ 1 ที่ได้
มาตรฐานระดับสากลอย่างเต็มรูปแบบ  ทำให้บริการของบริษัทและระบบของลูกค้ามีเสถียรภาพมากขึ้นด้วย 
IDC 3 แห่งเชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกัน 

เดือนมิถุนายน บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO27799:2016 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ด้าน Health Informatics ขอบเขตการให้บริการ Cloud ที่ทั้งอาคาร
ไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ 

บริษัทผ่านการรับรองมาตรฐาน PCI DSS รายแรกในประเทศไทย ภายใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS 
ครอบคลุม ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์และอาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ ในเดือนกันยายน เป็นการยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการความปลอดภัยทางธุรกรรมด้านการเงิน ด้วยการขอรับรองมาตรฐาน PCI DSS ซ่ึงเป็น
มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศที่แพร่หลายทั่วโลก ในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของบัตรเครดิต เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในเขตภูมิภาคเอเซียน ได้ใช้บริการ PCI 
Cloud IaaS ของไทยในราคาย่อมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย มั่นใจได้ว่าข้อมูลสำคัญของผู้ใช้บัตร
อิเล็กทรอนิกส์ ถูกบริหารจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยอย่างเข้มงวด  

เดือนตุลาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Uptime TIER III Certification of Design Documents 
(TCDD) สำหรับอาคาร 1 ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET-IDC3 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน 
 

บจก. ไทยดอทคอม 
 

99.99% 

99.97% 

กลุ่มบริษัทท่ีถือหุ้นโดย 
บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน 
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 

2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อยโดยสรุป  

รายละเอียดของรายได้ 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม1 งบการเงินรวม 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

บริการ Cloud Solutions   1,006.26  50.0 843.17 50.4 480.84 31.2 

บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต  
(Internet Access ) 

     375.61 18.7 333.03 19.9 212.78 13.8 

บริการ Co-Location      318.64 15.8 208.81 12.5 185.28 12 

บริการ EDC Network Pool       20.03  1.0 39.86 2.4 34.9 2.3 

รายได้จากการให้บริการอื่น ๆ2      161.39  8.0 41.14 2.5 74.65 4.8 

รวมรายไดจ้ากการดำเนินการ    1,881.93  93.5 1,466.01 87.6 988.45 64.1 

รายได้อื่น3      131.45  6.5 206.8 12.4 553.04 35.9 

รายได้รวม   2,013.38  100.0 1,672.81 100 1,541.49 100 

ส่วนแบ่งผลกำไรในบริษัทร่วมและร่วมค้า4         4.10  0.2 -0.67 0 4.02 0.3 
 
หมายเหตุ : 
1. งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินเฉพาะของบริษัท และของบริษัทย่อย ได้แก ่ 

• บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
• บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด   
• บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชั่น จำกัด  
• บริษัท สวัสดีคลาวด ์ดอท คอม จำกัด  
• บริษัท ว๊อกซ่ี ดอท เอ ไอ จำกัด 

2. รายได้จากการให้บริการอื่นๆ ได้แก่ รายได้บริการ Software Services, รายได้บริการ Managed Services และรายได้จากการขายอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง เป็นต้น 

3. รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย กำไร 
(ขาดทุน) จากการซ้ือ/ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ร่วม ร่วมค้า และรายได้อื่น 

4. ในปี 2562 บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในผลกำไรของบริษัทร่วม และร่วมค้า (Equity Method) ได้แก่ 
 

บริษัท สัดส่วน ความสัมพันธ ์

บริษัท ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมตคิส์ จำกัด 49.99 การร่วมค้า 

บริษัท คอมไพลแอนซ์ คอลซัลติง จำกัด 29.99 บริษัทร่วม 

บริษัท แชท มี จำกัด 47.49 บริษัทร่วม 

บริษัท ซอฟต์เวย์ คอลซลัติง จำกดั 45.00 บริษัทร่วม 

บริษัท เซอร์วิส วัน โซลูช่ัน จำกัด 39.99 บริษัทร่วม 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                               แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

ส่วนท่ี 1 หน้า 7 

บริษัท สัดส่วน ความสัมพันธ ์

บริษัท ดาต้า เน็กซ์ จำกดั 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ดี โซลูช่ัน ดอท คอม จำกัด 29.97 บริษัทร่วม 

บริษัท ทอล์คทูมี จำกัด 24.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ จำกัด 35.98 บริษัทร่วม 

บริษัท ไทยไอเด็นติตีส้์ จำกัด 42.74 บริษัทร่วม 

บริษัท เน็กซ์พาย จำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท บลิชเทค จำกัด 37.49 บริษัทร่วม 

บริษัท ปาเชติ จำกัด 29.99 บริษัทร่วม 

บริษัท มาย แพลตฟอรม์ จำกัด 39.99 บริษัทร่วม 

บริษัท แมเนจ เอไอโซลูช่ัน จำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท โลกา (ประเทศไทย) จำกดั 39.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน ดีซี จำกัด 18.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 39.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน ออเทน จำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด 36.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วัน อีเมล จำกัด 29.99 บริษัทร่วม 

บริษัท วันจีโอ เซอร์เวย์ จำกดั 30.00 บริษัทร่วม 

บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรช่ัน จำกดั 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ออลเดมิคส์ จำกัด 24.99 บริษัทร่วม 

บริษัท อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด 47.49 บริษัทร่วม 

บริษัท อินเทลลิจสิต์ จำกดั 34.99 บริษัทร่วม 

บริษัท เอวิลอน อินโนเวช่ัน จำกัด 47.49 บริษัทร่วม 

บริษัท แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรช่ัน จำกัด 29.99 บริษัทร่วม 

บริษัท โอเพ่นแลนดส์เคป จำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ จำกดั 24.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ไอเน็ต แมเนจด์  เซอร์วิสเซส จำกัด 44.99 บริษัทร่วม 

บริษัท ไอมาร์ทเทคโนโลยี จำกัด 49.00 บริษัทร่วม 

บริษัท ไอรีครูท จำกดั 30.00 บริษัทร่วม 
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2.2 ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริการ 

ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญของประเทศให้มีความมั่งคง
และปลอดภัยจากภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ ด้วยบริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เพื่อให้สอดคล้องกับ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในยุคดิจิทัลที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด บริษัทมีการพัฒนาบริการเทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการทำธุรกิจให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านไอซีที แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

 

บริการ Infrastructure as a Service 
บริการ Knowledge as a Service 

(บริการใหม่ปี 2562) 
• ธุรกิจบริการ Cloud Solutions   
• ธุรกิจบริการ Co-Location  
• ธุรกิจบริการ Internet Access 

• บริการบุคลากรด้านการพัฒนาระบบ (Developer)  
• บริการบุคลากรด้านเจ้าหน้าที่ IT Support 

 
1. บริการ Infrastructure as a Service 

การให้บริการ Infrastructure as a service เกิดจากการควบรวมการให้บริการทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 
บริการ Cloud Solutions  บริการ Co-Location และ บริการ Internet Access ในปี 2562 
1.1 ธุรกิจบริการ Cloud Solutions  

Cloud Solutions เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001, ISO/IEC 20000 และ 
ISO/IEC 27018 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

• Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการให้บริการการใช้โครงสร้างพื้นฐานด้านไอที เช่น 
Server, Storage ช่วยให้ผู ้ใช้บริการประหยัดการลงทุนทางด้าน IT และบริหารรายได้ให้
สัมพันธ์กับรายจ่าย 

• Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการที ่ให้ผู ้ใช้บริการสามารถนำ Application มา
ทำงานอยู่บนระบบนี้ โดยจะช่วยให้ผู้ใช้บริการ ใช้งานได้โดยไม่ต้องลงทุนทางด้าน Hardware 
และ Software  

• Software as a Service (SaaS) เป็นการให้บริการทางด้าน Application เช่น  Email on Cloud, 
ERP on Cloud เป็นต้น 

บริษัทให้บริการระบบ Cloud Solutions ในลักษณะสาธารณะ (Public Cloud) สำหรับ Enterprise  
มาเป็นเวลากว่า 7 ปี โดยได้รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน ISO/IEC 
27001 :2013 และยังได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27018 : 2014 เรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เป็น
รายแรกของประเทศไทย สำหรับการให้บริการระบบ Cloud ของ INET และสำหรับในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
ไอเน็ต (INET-IDC) ที่อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และท่ีแก่งคอย สระบุรี   

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ด้านการให้บริการ Cloud 
Solutions และมาตรฐาน ISO 20000-1:2011 ด้านการบริการจัดการสารสนเทศ และการให้บริการด้าน Cloud 
Solutions ทั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์ และที่แก่งคอย ซึ่งเป็นการรับประกัน
คุณภาพและมาตรฐานของการให้บริการ Cloud Solutions ของบริษัทว่าลูกค้าจะได้รับบริการที่ดีและมีคุณภาพ  
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อีกทั้งยังได้การรับรองมาตรฐาน Cloud Security Alliance – Security, Trust & Assurance Registry (CSA-
STAR) เป็นรายแรกของประเทศไทย CSA-STAR เป็นมาตรฐานความปลอดภัยทางสารสนเทศสำหรับระบบ 
Cloud Solutions โดยเฉพาะ  

บริษัทยังมีการพัฒนาบริการใหม่ๆ บนระบบ Cloud เพื ่อให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้เพิ ่มขึ ้น เช่น 
Infrastructure for Big Data, Chatbot as a Service, Document management as a Service ที่ลดการใช้
กระดาษและเพิ่มความเร็วในการบริหารจัดการมากขึ้นอย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ บริษัทได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO27799:2016 ด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ เพื่อให้สร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพที่มุ่งเน้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลด้านสุขภาพโดยเฉพาะ 
อีกท้ัง บริษัทยังได้รับการรับรองมาตรฐาน PCIDSS ภายใต้ขอบเขต PCI Cloud IaaS และสำหรับบริการ Online 
Payment เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการด้านธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น และเป็นการยกระดับมาตรฐาน
การให้บริการความปลอดภัยทางธุรกรรมด้านการเงิน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในเขตภูมิภาคเอเซียน ได้ใช้บริการ PCI Cloud IaaS ของไทยในราคาย่อมเยา รวดเร็ว ทันสมัย 
และปลอดภัย  

ทั้งนี้ บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์การลงทุนบริการ Cloud Solutions จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ทำให้สามารถยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลในส่วนของบริการ Cloud Solutions เป็นเวลา 8 ปี  

1.2 บริการ Co-Location 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นศูนย์กลางการให้บริการสำหรับหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจ

ต่างๆ ที ่ต ้องการนำเสนอข้อมูลผ่านเครือข่าย Internet/Intranet ทั ้งที ่เป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public 
Network) และเครือข่ายส่วนบุคคล (Private Network) มีบริการในรูปแบบต่างๆ เช่น  

• Co-Location : บริการแบบรับฝากเซิร ์ฟเวอร์ สำหรับองค์กรที ่ต ้องการความปลอดภัยและมี
เสถียรภาพโดยนำเครื่องที่มีอยู่แล้วมาฝากในพื้นที่ท่ีจัดไว้ 

• Business Continuity Planning / Disaster Recovery Center : ศูนย์สำรองข้อมูลเพื่อการบริหาร
จัดการฐานข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ด้วยพื้นที่การทำงานสำรองพร้อมอินเทอร์เน็ต
และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และรองรับการทำงานของพนักงานในทุกสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น 
วิกฤตน้ำท่วม วิกฤตการเมือง 

 ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ของบริษัท 3 แห่งคือ อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์  (INET-IDC1) 
อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ (INET-IDC2) และแก่งคอย สระบุรี (INET-IDC3) นอกจากนี้การออกแบบมุ่งเน้นให้ทั้ง 
3 ศูนย์สามารถเชื ่อมต่อถึงกันได้ที ่ความเร็วสูงและมีเสถียรภาพสูง พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลและมีบริการอำนวยความสะดวกครบวงจร 24 ชั่วโมง ทั้ง 3 ศูนย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างกันใน
หลายเส้นทางอย่างสมบูรณ์แบบในรูปแบบ Full Redundancy ด้วย Dark Fiber ขนาด 10 Gbps. จำนวน 4 
เส้นทาง (Fiber Route) หมายความว่าหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทำให้เส้นทางใดๆ ขาดหายไป จะมีเส้นทาง
เครือข่ายอื่นทำหน้าที่สำรองได้ทันที โดยให้บริการสำหรับองค์กรชั้นนำของประเทศที่ทำการซื้อขายธุรกรรม
หลักทรัพย์อินเทอร์เน็ตไปจนถึงผู้ให้บริการเว็บไซด์ที่มีผู ้เข้าเยี่ยมชมจำนวนมาก รวมถึงลูกค้าผู้ใช้บริการจาก
ต่างประเทศที่ต้องการเผยแพร่ต่อผู้ใช้ในประเทศไทย โดยทั้ง 3 ศูนย์มีแนวคิดการออกแบบและก่อสร้าง โดยอิง
มาตรฐานระดับโลกและเน้นให้เรื่องของความคุ้มค่าและปลอดภัยทั้งต่ออุปกรณ์ มนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การ
สร้าง Substation เองเพ่ือสร้างความเสถียรในการให้บริการระบบไฟฟ้าได้มากขึ้นอีกด้วย 
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ทั้งนี้ บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน Up Time Tier III Design ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า การออกแบบ
ศูนยป์ฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

 
1.3 บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (Internet Access) 
บริษัทดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับธุรกิจด้วยความเร็วที่หลากหลาย มีพื้นที่

ให้บริการอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกจังหวัด ทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ทั่ว
ประเทศ บริการอินเทอร์เน็ตนี้สามารถเชื่อมต่อโดยผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ โครงข่ายสายวงจรเช่า 
(MPLS) ความเร็วสูง และบริการแบบ SD Wan ที ่ม ีความยืดหยุ ่นในการให้บริการด้วยการค่าใช้จ่ายที่
สมเหตุสมผล และมีการบริหาร Bandwidth ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า สามารถตรวจสอบ
สถานะการใช้งานแบบ Real Time ได้ตลอดเวลา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษาด้านเทคนิค ตลอด 24 ชั่วโมงทกุวัน 
รับประกันคุณภาพสูงด้วย Service Level Agreement (SLA) Uptime 99.90% 

และเป็นการยกระดับการให้บริการ บริษัทนำระบบ Software-defined network เข้ามาช่วยบริหาร
จัดการเครือข่ายที่เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของบริษัทได้แบบอัตโนมัติ ลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดของคนลงได้ ส่งผลให้บริการได้รับการยอมรับและเลือกใช้งานจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ของประเทศ
หลายองค์กร 

ปี 2562 บริษัทมีการเติบโตด้าน Cloud Solutions ที่สูงขึ้นส่งผลให้การให้บริการอินเทอร์เน็ตเติบโต
เพ่ิมข้ึนไปในระนาบใกล้เคียงกัน เนื่องจากเป็นการเชื่อมต่อเครือข่ายเพ่ือสนับสนุนให้บริการ cloud solution ใช้
ประโยชน์ได้ดีขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนการให้บริการ Co-Location ที่ลดลงเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทั้งนี ้การให้บริการ Cloud Solutions และ บริการ Co-Location เป็นการให้บริการในรูปแบบที่
คล้ายคลึงกัน บริษัทมีแผนที่จะควบรวมการให้บริการให้อยู่ในประเภทเดียวกัน เนื่องจากเป็นกลุ่มการให้บริการที่
สามารถทดแทนกันได้  

 
2. บริการ Knowledge as a Service 

ในปัจจุบันนี้สังคมไทยและเศรษฐกิจในช่วงยุคดิจิทัลมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด ผู้บริโภคใช้ชีวิตอยู่บน
แพลตฟอร์มออนไลน์ทุกขณะ รูปแบบการทำธุรกิจเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากมาย หากธุรกิจไม่สามารถปรับตัว
ได้ จะส่งผลกระทบสำคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจได้ ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของวงการมีเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ 
การเงินการธนาคาร เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ภาคธุรกิจต้องปรับตัวให้
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำธุรกิจและสร้างรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ (Digital Disruption)  
อย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มธุรกิจส่วนใหญ่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อันเป็นปัจจัย
สำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้  ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถท ี ่จะเข ้ามาช ่วยเป ็นท ี ่ปร ึกษาด ้านกลย ุทธ ์ด ิจ ิท ัล (Digital Strategy) เพ ื ่อทำ Digital 
Transformation ให้องค์กร  

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับไอเน็ตมีบุคลากรด้านไอทีที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญ ทั้งด้าน
ผู้พัฒนาระบบ, ด้านไอที ซัพพอร์ท, ซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน และพัฒนาแพลตฟอร์ม เป็นจำนวนมาก ประกอบ
ก ับเล ็ง เห ็นว ่าการให ้บร ิการเพ ื ่ อ เป ็น  Digtial Transformation Enabler จะช ่วยให ้ธ ุรก ิจทำ  Digital 
Transformation ได้เร็วขึ้น ธุรกิจจะสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เข้มแข็งขึ้น บริการใหม่ในปี 
2562 คือ Knowledge as a Service ซึ่งเป็นการให้บริการความรู้ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
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1. Developer หรือนักพัฒนาระบบ เป็นบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านซอฟท์แวร์ต่างๆ เช่น 
UX/UI, Laravel, Java, JavaScript, SA, Python, NodeJs, PHP, Swift, Vue, React native, 
Angular, CSS, C#, .Net เป็นต้น 

2. IT Support หรือเจ้าหน้าที่ IT เป็นบริการบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน IT ที่พร้อม
ให้บริการทันที โดยมีให้บริการแยกตามทักษะ ได้แก่ Project Manager, Business Analyst, System 
Analyst, Mobile Development, Digital Marketing, Tester เป็นต้น 

ปีที ่ผ่านมาบริการ Knowledge as a Service ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง  

2.3 การตลาดและการแข่งขัน 
บริษัทได้มุ ่งเน้นการให้บริการในลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน Infrastructure as a Service เพื่อเป็น

เครื่องมือสำคัญด้านไอซีทีที่ธุรกิจไทยสามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจและ
บริหารจัดการต้นทุนในธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อเป็นการนำเทคโนโลยีด้านไอซีทีมาปรับใช้ภายใน
องค์กรให้สอดคล้องกับสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ได้อย่างมั่นใจ เริ ่มต้นจากการใช้บริการ 
Cloud Solutions ในลักษณะ IaaS ที่ได้มาตรฐานระดับสากล มีความปลอดภัยสูง และตั้งอยู่ในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นบริการหลักที่บริษัทมีความมุ่งมั่นจะนำเสนอเป็นทางเลือกใหม่ให้กับองค์กรต่างๆ  จนปัจจุบันบริษัทฯ ถือว่า
เป็นผู้นำด้านการให้บริการ Cloud Service  

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรธุรกิจ บริษัทจึงเสนอบริการให้องค์กรธุรกิจที่สนใจได้ทดสอบระบบ
ก่อนใช้บริการ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี ส่งผลให้ลูกค้ารายใหม่เข้ามาทดสอบและใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และบริษัทยังสามารถนำเสนอบริการอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมตามความต้องการและเหมาะสมกับแนวโน้มการใช้งานของ 
Cloud Solutions ที ่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดย Gartner ซึ ่งเป็นบริษัทวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำของโลก ไดร้ายงานว่าอุตสาหกรรมบริการของ Cloud จะเติบโตแบบก้าวกระโดดไป
จนถึงปี 2022 โดยที่ตลาดของการให้บริการ Public Cloud จากทั่วโลก คาดว่าจะโตขึ้น 17.5% 

บริษัททำการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมและการแข่งขันที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรทั้ง
ภายในและภายนอก และได้กำหนดกลยุทธ์ธ ุรกิจหลักเพื ่อรับมือกับสภาพแวดล้อมการแข่งขันที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายได้ 
1. เน้นการเป็น Trusted Cloud Provider ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากลในประเทศไทย 
2. เน้นการให้บริการ Cloud Solutions ในกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ที่ต้องการใช้ไอทีเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มค้าปลีก กลุ่ม SMEs เป็นต้น  
3. เน้นการให้ความรู้และความเข้าใจ Cloud Solutions ในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มที่สนใจ

นวัตกรรมใหม่ๆ  
4. เน้นการสร้าง Platform ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลด

ค่าใช้จ่ายการดูแล IT เอง  เช่น collaboration services, Data Analytic, IoT 
5. เพ่ิมบริการให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้ามากขึ้น เช่น  cloud platform ที่หลากหลาย VMware, 

Microsoft Azure, Openstack, Acropolis บริการด้าน storage ต่างๆ เช่น Object Storage  
6. เปิดให้ลูกค้าได้ทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Container, Big Data & Analytic, IoT,  Artificial 

Intelligence  รวมถึง การเชื่อมต่อ  API  ให้สะดวกต่อการใช้งาน เป็นต้น 
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7. เพ่ิมบริการทางด้านบุคลากรด้าน IT เพ่ือช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าไปสู่เป้าหมาย ในยุค 4.0 ได้ง่าย
ขึ้น เช่น บริการ IT Outsource Service เป็นต้น 

ลักษณะลูกค้าและกลุ่มเป้าหมาย 
ลูกค้าของบริษัทประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน บริษัทเน้นลูกค้าที่มีโอกาสขยายบริการ

เพิ่มขึ้นในส่วน Cloud Solutions และเสริมด้วยบริการต่างๆ รวมไปจนถึงลูกค้าที่ต้องการความคล่องตัวในการ
ใช้บริการ เพื่อตอบสนองการทำธุรกิจของลูกค้า 

1. ลูกค้าองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนทางด้าน IT Infrastructure พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ และต้องการ
นวัตกรรมใหม่ เพ่ือช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัว รวดเร็วและต้องการบริการที่ได้มาตรฐาน  

2. องค์กรที ่ต้องการบริหารต้นทุนให้สัมพันธ์กับรายได้ และใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ Cloud 
Solutions โดยเน้นบริการที่ได้ SLA น่าเชื่อถือ มีเสถียรภาพ และคล่องตัว 

3. ลูกค้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ต้องการใช้ IT Infrastructure และหรือ Software as a Service 
เพ่ือความคล่องตัว นวัตกรรม และ Time to market 

4. ลูกค้าองค์กรที่ต้องการลดต้นทุนบุคลากรด้าน IT อีกท้ังยังช่วยลดปัญหาบุคลากรขาดทักษะ 

การจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย 
บริษัทเน้นทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง โดยใช้วิธีการนำเสนอสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

แต่ละกลุ่ม ผ่านพนักงานขายของบริษัทและหน้า WebSite ผ่าน Thaidotcom Marketplace  ซึ่งบริษัทจะแบ่งลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจนในการนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์และให้ครอบคลุมกับความต้องการ
ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการของบริษัทสามารถช่วยลูกค้ากลุ่มเป้าหมายบริหารจัดการ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังร่วมมือกับพันธมิตรในการให้บริการ Cloud Solutions เพื่อขยายฐานลูกค้า
และบริการโดยมุ่งเน้นลูกค้าเอกชน และกลุ่มที่สนใจนวัตกรรม 

ภาวะการตลาดและการแข่งขัน 
จากสภาพเศรษฐกิจและรูปแบบความต้องการของผู้บริโภคในด้านการใช้เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส่งผลต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  โดยในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการความ
รวดเร็วในการสื่อสารเพ่ิมข้ึน ทำให้รูปแบบการให้บริการด้านไอซีทีมีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ส่งผลทำให้เกิด
การปรับตัวของผู้ประกอบการกลาง-เล็ก หรือ SMB ซึ่งผู้ให้บริการด้านสารสนเทศได้พยายามตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคท้ังระดับองค์กรและรายย่อยในด้านการเลือกซ้ือสินค้าและบริการเหล่านี้   

นับตั้งแต่ปีนี ้เป็นต้นไปธุรกิจต่างๆ เริ ่มต้องนำเอาเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นมาปรับใช้ภายในองค์กร (IT 
Consumerization) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยการเติบโตและการใช้งานทางด้านไอซีที จะมาจากแรงขับเคลื่อน
หลักทั้ง 4 ประการ ได้แก ่Cloud Computing, AI, Social Business และ Big Data เห็นได้จากการผู้ประกอบการ
รายใหญ่ด้าน Social Media ต่างๆ ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี AI เช่น Chatbot หุ่นยนต์ที่ปฏิบัติตามคำสั่ง ระบบ
โปรแกรมท่ีควบคุมการบริหารจัดการ เป็นต้น มาให้บริการอย่างเห็นได้ชัด การใช้ Facebook Twitter Youtube 
และ Line เข้ามาช่วยในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ หรือแม้กระทั่งการเปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เพ่ือให้ข้อมูลกับผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยจะทำให้ธุรกิจเหล่านั้นมีข้อมูลจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามา ดังนั้นจะ
ทำให้เกิดเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า Big Data Technology ซึ่งจะเป็นแหล่งการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาล 
จนกลายเป็นเครื่องมือจะใช้เพื่อทำ Data Analytic เพื่อสร้างกลยุทธ์การเข้าถึงลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ Social 
หรือสื่อออนไลน์ได้ในปัจจุบัน 
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จากสภาพเศรษฐกิจและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปในสังคม ควบคู่ไปกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของ
รัฐบาลเพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน (Thailand 4.0) ทำให้บริการด้านไอทีซีของประเทศไทยมี
โอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน Hard Infrastructure และ Soft Infrastructure รวมไปถึงบริการด้าน 
ไอทีซีต่างๆ ซึ่งบริการด้านไอซีทีที่กล่าวถึงมาทั้งหมดนั้นมีความสอดคล้องกับธุรกิจหลักของบริษัท ได้แก่ Cloud 
Solutions, Internet Access และ Co-Location ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจต่างๆ เลือกสรร
เทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่นำไปปรับใช้กับธุรกิจของตนได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล   

บริษัทให้บริการ Cloud Solutions มาเป็นเวลา 8 ปี โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน Security ISO/IEC 
27001, มาตรฐานบริการ ISO/IEC 20000 และมาตรฐาน ISO/IEC 27018: 2014 ซ่ึงเป็นการสร้างความม่ันใจให้
องค์กรทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความไว้วางใจในการใช้บริการกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้บริษัทได้
ปรับปรุงและดูแลคุณภาพการบริการในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เพ่ือตอบรับกับความไว้วางใจของลูกค้า
ที่มีอยู่และเป็นการรักษามาตรฐานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาสให้องค์กรที่ต้องการใช้บริการร่วม
ทดสอบการใช้งานเพื่อการเรียนรู้และประกอบการตัดสินใจในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ บนระบบ Platform และ
เป็นรูปแบบ Platform as a service ได้อีกด้วย 

ในส่วนของบริการ Internet Access และการให้บริการเชื่อมต่อเฉพาะ Network ปัจจุบันมีการแข่งขัน
สูงมาก เนื่องจากมีคู่แข่งหลายรายเพิ่มขึ้น ตั้งแต่รายใหญ่ไปจนถึงรายเล็ก ซึ่งผู้ให้บริการที่มีโครงข่ายการสื่อสาร 
(Network Provider) จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันสูง โดยกลยุทธ์ของบริษัท คือการเสนอบริการ Internet 
access เป็นส่วนหนึ่งใน IT transformation solution ให้กับลูกค้า 

กลยุทธ์การแข่งขันของบริษัท  
 เพ่ือบรรลุเป้าหมายบริษัทที่วางไว้ จึงได้กำหนดกลยุทธ์การแข่งขัน ดังนี้ 

• บริหารตลาด  
• มุ่งเน้นคุณภาพบริการ  
• บริหารต้นทุน 

จำนวนคู่แข่งขันโดยประมาณ ขนาดของบริษัทเม่ือเทียบกับคู่แข่งขัน และสถานภาพและศักยภาพในการแข่งขัน 
ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทมีผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการอินเทอร์เน็ตจาก กสทช . 

เช่นเดียวกับบริษัท เป็นจำนวน 222 ราย (ข้อมูลจาก รายชื่อผู้ที ่ได้รับใบอนุญาตอินเทอร์เน็ตแบบที่ 1 จาก
สำนักงานกสทช.)  บริษัทจัดว่าเป็นบริษัทขนาดกลางในกลุ่มคู่แข่งขัน และบริษัทมีศักยภาพเพียงพอที่จะแข่งขัน
กับคู่แข่งขันได ้

2.4 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
บริษัทมีความมุ่งมั่นในการจัดหาอุปกรณ์เพื่อมาให้บริการแก่ลูกค้า ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและเป็นที่

ยอมรับในระดับสากล ในการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ บริษัทจัดให้มีหน่วยงานจัดซื้อที่เป็นหน่วยงานที่มีความรู้ความ
เข้าใจในตัวอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงสามารถแนะนำอุปกรณ์อื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าสำหรับประกอบการ
ให้บริการโดยเฉพาะ ทำให้บริษัทได้เปรียบในเรื่องของคุณภาพสินค้าท่ีมีต้นทุนต่อหน่วยดีขึ้น  

อย่างไรก็ตาม นอกจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว เพ่ือให้กระบวนการจัดหามีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการจัดหา 3 แนวทางปฏิบัติ 

1. ใช้วิธีตกลงราคาโดยเทียบราคากลางหรือราคาตามท้องตลาด ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุสามารถ
จัดหา โดยพิจารณาด้านราคา คุณภาพ ความเหมาะสม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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2. ใช้วิธีการสอบราคาเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุสามารถจัดหา โดยพิจารณา
ด้านราคา คุณภาพ ความเหมาะสม และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้ และผู้ใช้งานจะต้อง
ดำเนินการคัดเลือกและให้เหตุผลในการพิจารณา 

3. ใช้วิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถกำหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการ
จัดการให้เหมาะสมกับการจัดหาพัสดุได้ 
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3. ปัจจัยความเสี่ยง 
บริษัทตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจได้ตาม  

กลยุทธ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากบริษัทจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง การเงิน การเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมและเทคโนโลยี  ทั้งนี้  การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล 
จะต้องได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  โดย
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น  เพื่อกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยง
และสนับสนุนให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอยู่ในระดับที่เหมาะสม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
มีการระบุความเสี่ยง ประเมินปัจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นความเสี่ยงทั่วไปและความเสี่ยง
เฉพาะกิจการ กำหนดมาตรการตอบสนองกับความเสี่ยง และติดตามอย่างเหมาะสม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว
เป็นไปตามหลักการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (Enterprise Risk Management) ครอบคลุมความเสี่ยงใน
ทุกมิติและประเด็นสำคัญขององค์กรได้อย่างครบถ้วน ซึ่งบริษัทได้แบ่งประเภทของความเสี่ยง ดังนี้  

3.1 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื ้นฐานด้านไอทีแบบครบวงจร  (ICT Infrastructure as a 

Service Provider) ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยทำธุรกิจด้านนวัตกรรมพื้นฐานไอทีเพื่อพัฒนาคนไอทีรุ ่นต่อไป 
รวมถึงให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้งระบบโครงข่าย เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าทุกระดับ
และสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง  จากการที่บริษัทมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี และให้บริการ Cloud Services 
หลากหลาย Platform สำหรับลูกค้าที่ต้องการบริการที่มีเสถียรภาพ ได้มาตรฐาน มีความยืดหยุ่น ในราคา
เหมาะสม แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการแข่งขันจากผู้ให้บริการ Cloud Services ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มีความได้เปรียบด้านขนาดและเทคโนโลยีก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการ Cloud Services นั้น ลูกค้าจะต้องปรับเปลี่ยนจากระบบเดิมของ
ลูกค้ามาใช้บริการ Cloud Services จำเป็นต้องอาศัยการให้คำปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจ มีความ
เชื่อมั่นในบริการ บริษัทจะช่วยให้คำปรึกษา วางแผนและพัฒนาร่วมกันกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง บริการ 
Cloud Services ของบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO/IEC 
27001:2013 และมาตรฐาน ISO 27017:2015 รวมถึงมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2013 ซ ึ ่งเป็น
มาตรฐานสากลด้านการจัดการการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ, มาตรฐาน ISO 22301:2012 รับรองด้านการ
จัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ หรือการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ, มาตรฐาน ISO 27018:2014 ที่ได้รับการ
รับรองในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล, มาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016 รับรองด้านการ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม Best Practice ด้าน Health Informatics, มาตรฐาน ISO 
27018:2014 รับรองในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทได้มีการจัดเก็บข้อมูลอยู่
ภายในประเทศ ทำให้บริษัทเชื่อว่า บริการ Cloud Services ของบริษัทสามารถแข่งขันกับผู้ให้บริการจาก
ต่างประเทศได ้

นอกจากนี้ บริษัทได้ลงทุนด้าน software defined infrastructure เพ่ือใช้ซอฟต์แวร์ควบคุมการทำงาน
ของโครงสร้างพ้ืนฐานไอทีทั้งหมด ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาดในการให้บริการ ส่งผลให้บริการ Cloud services 
ของบริษัทมีเสถียรภาพสูงขึ้น สามารถให้การรับประกันคุณภาพด้านบริการด้วย Service Level Agreement 
(SLA) Uptime 99.90 % 
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3.2 ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operations Risk) 
บริษัทเป็นผู้ให้บริการ Cloud Services และ Infrastructure as a Service ที่มีเสถียรภาพ ช่วยเพ่ิม

ความมั่นใจให้ลูกค้าในการนำระบบงานมาทำงานบน Cloud Services ได้อย่างปลอดภัย บริษัทได้ออกแบบ
ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมให้มีโครงข่ายหลัก และโครงข่ายสำรองในจุดหลักของโครงข่ายที่สำคัญ มีระบบ 
Network Monitoring ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายและการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์
สุดวิสัยขึ้น บริษัทได้วางระบบเครือข่าย โดยวางเส้นทางหลักและวางเส้นทางสำรอง เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นในอนาคต รวมถึงพัฒนาบุคลากรในทักษะความชำนาญต่อระบบเทคโนโลยี Software-Defined 
Network (SDN) เพื่อลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน รวมทั้งทำให้ระบบเป็น
อัตโนมัติ  

นอกจากนี้บริษัทได้จัดตั้ง Security Operation Center (SOC) เพื่อเฝ้าระวังการโจมตีทางเครือข่าย
สำหรับระบบของบริษัทและลูกค้าอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชม. เพ่ือการตรวจสอบสภาพของระบบและแก้ไขปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจน
การเตรียมพร้อมสู่มาตรฐานใหม่ด้านเทคโนโลยี เพ่ือตอบรับการขยายตัวของธุรกิจและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน
อนาคต 

3.3 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง (Compliance Risk) 
เนื่องจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งในปัจจุบันการประกอบ

กิจการโทรคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กรอิสระที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม คือ 
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“กสทช.”) ที่เป็นองค์กร
อิสระที ่ทำหน้าที ่กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมภายในประเทศ ซึ ่งหากมีการประกาศนโยบายหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ โดย กสทช. อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท   

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจ
ดำเนินการใดๆ รวมถึงการติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวในประเด็นต่างๆ เหล่านี้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
เพื่อให้สามารถกำหนดแผนในการปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างเหมาะสมหากมีการเปลี่ยนแปลงในข้อกฎหมาย
หรือนโยบายของรัฐ 

3.4 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) 
บริษัทดำเนินธุรกิจโดยใช้แหล่งเงินทุนของบริษัท และจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินทั้งเงินกู้ยืม

ระยะสั้นและระยะยาว จึงทำให้ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของบริษัท 
อย่างไรก็ตาม เงินกู้ยืมส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว โดยบริษัทได้รับอัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ยืม
ระยะยาวสำหรับลูกค้าชั้นดี (MLR) โดยหักส่วนต่างที่ตกลงไว้ล่วงหน้า จึงเกิดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้บริษัทได้ทำการติดตามสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากมีสัญญาณของ
ความผันผวนเกิดข้ึน บริษัทสามารถใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ เพ่ือจำกัดความเสี่ยงดังกล่าว 

3.5 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  
ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทอยู่ในช่วงของการขยายธุรกิจ และหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ บริษัทจึง

จำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินทุนบางส่วนมาจากการกู้ยืมสถาบันการเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งอาจมีความ
ผันผวนของอัตราดอกเบี้ย ผนวกกับการขยายตัวของธุรกิจเพื่อพร้อมตอบรับความต้องการด้านบริการต่างๆ 
อย่างรวดเร็ว  การบริหารสภาพคล่อง (Cash flow Management) จึงเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทตระหนัก และ
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ติดตามอย่างใกล้ชิด ดังนั้นหากมีสัญญาณ ความผันผวนของกระแสเงินสด หรือ มีโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่ม ลด
ค่าใช้จ่าย อย่างมีนัยสำคัญ บริษัทมีแผนการและเครื่องมือทางการเงินในการบริหารจัดการได้อย่างทันท่วงที 

3.6 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) 
แม้ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ไม่อาจระบุหรือประเมินเป็นปริมาณความเสียหายทางการเงินได้อย่างชัดเจน 

แต่เป็นสิ่งที่กระทบความน่าเชื่อถือต่อสาธารณชน โดยอาจเกิดจากการละเลยต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ต่อ
จรรยาบรรณ หรือความคาดหวังของสังคม หรือความบกพร่องในการให้บริการที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้  
ตกลงไว้กับคู่ค้าหรือลูกค้า  บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการรักษาภาพลักษณ์และชื่อเสียง โดยดำเนินธุรกิจตาม
แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเร่งดำเนินการหาแนวทางจัดการ
ต่อภาพลักษณ์ ชื่อเสียงด้านลบทันที (ถ้ามี) นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ติดตามประเด็น
ผลกระทบต่อชื่อเสียงและรายงานต่อฝ่ายบริหารรับทราบ 

3.7 ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อการทำธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ให้บริการ Cloud 

Solutions, Infrastructure as a Service และ Knowledge as a Service ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงนี ้อาจส่งผล
กระทบต่อทิศทางของบริษัท บริษัทจึงต้องกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน
และในอนาคต จึงกำหนด Roadmap ในการทำธุรกิจ เตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านบุคลากรให้มีความพร้อม
ที่จะรับกับการเปลี่ยนแปลงให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 

3.8 ความเสี่ยงจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจท่ีแข่งขันกันเอง 
บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“กสท”) และ บริษัท ทีโอที 

จำกัด (มหาชน) (“ทีโอที”) ที่ประกอบธุรกิจโทรคมนาคมเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยแต่ละบริษัทถือหุ้นบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 16 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว โดยทาง กสท และ ทีโอที ได้ส่งตัวแทนมาเป็น
กรรมการและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ดำเนินการป้องกันโดยกำหนด
แนวทางการกำกับดูแลที่ดี (Code of Conduct) เกี่ยวกับการรักษาความลับและข้อมูลภายในบริษัท และการ
กำหนดให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเรื่องที่มีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในระเบียบของบริษัท 
โดยคณะกรรมการบริษัทได้ลงนามรับทราบข้อกำหนดตามระเบียบดังกล่าวแล้ว ซึ่งกรรมการทุกท่านได้รับการ
แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนเข้ารับตำแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด  

นอกจากนี้ บริษัทกับ กสท และทีโอที ได้มีความร่วมมือทางธุรกิจในลักษณะพันธมิตรในการให้บริการ
ลูกค้าร่วมกัน เพ่ือเป็นมาตรการป้องกันความเสี่ยงในส่วนนี้อีกทางหนึ่ง  
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ทรัพย์สินถาวรหลัก สินทรัพย์ท่ีไม่มีตัวตนที่สำคัญ 
1.1.1 ลักษณะสำคัญของทรัพย์สินถาวรหลักที่บริษัทใช้ในการประกอบธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ลักษณะสำคัญของทรัพย์สิน  มูลค่าสนิทรัพย์* (ล้านบาท)  ลักษณะกรรมสิทธิ์  

ที่ดิน 322.65 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

ส่วนปรับปรุงอาคาร 354.09 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

อุปกรณ์เครือข่าย  2,196.70 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

คอมพิวเตอร ์ 31.83 บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิ  

หมายเหตุ : *ราคาทุน 

1.1.2 รายชื่อโดเมน 

รายชื่อโดเมน 
(Domain Name) 

หน่วยงานที่รับจดชื่อโดเมน วันที่จดชื่อโดเมน วันที่หมดอาย ุ

INET – TH.COM บริษัท ดอทอะไร จำกดั 6 มิถุนายน 2540 5 มิถุนายน 2569 

INET – TH.NET บริษัท ดอทอะไร จำกดั 14 มกราคม 2538 13 มกราคม 2569 

THAI.COM บริษัท ดอทอะไร จำกดั 25 พฤษภาคม 2538 24 พฤษภาคม 2569 

THAI.NET บริษัท ดอทอะไร จำกดั 22 เมษายน 2538 23 เมษายน 2569 

INET.CO.TH บริษัท ดอทอะไร จำกดั 17 มกราคม 2543 16 มกราคม 2569 

INET.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จำกดั 2 พฤษภาคม 2544 1 พฤษภาคม 2569 

INET – TH.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จำกดั 2 พฤษภาคม 2544 1 พฤษภาคม 2569 

INTER.NET.TH บริษัท ดอทอะไร จำกดั 17 มกราคม 2543 16 มกราคม 2569 

INTERNETTHAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จำกดั 2 พฤษภาคม 2545 1 พฤษภาคม 2569 

INTERNET-THAILAND.IN.TH บริษัท ดอทอะไร จำกดั 2 พฤษภาคม 2545 1 พฤษภาคม 2569 

หมายเหตุ : กรณีที่ช่ือโดเมนใดหมดอายุลง บริษัทจะพิจารณาการต่ออายุตามความเหมาะสม 
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1.1.3 เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ 

รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

 

    

เครื่องหมายการค้า บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

เครื่องแปลงสญัญาณข้อมลูคอมพิวเตอร์ 
(โมเดม็) 

ค356527/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

การหักบัญชีการใช้บริการหรือการซื้อ
สินค้าผา่นทางอินเทอร์เน็ต การรบัชำระ
เงิน 

บ27956/ไทย 18 มีนาคม 2548 –  
17 มีนาคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาต่ออายุ
จากนายทะเบียน 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

การบริการประสานการรับและส่งสินค้า
บริการจองที่น่ังเพื่อการเดินทาง, การ
บริการให้เช่าคลังสินค้า,  
การบริการให้ข้อมูลเกีย่วกับการ
ท่องเที่ยว, การบริการคำนวณค่าระวาง
การขนส่งสินค้า 

บ27957/ไทย 18 มีนาคม 2548 –  
17 มีนาคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาต่ออายุ
จากนายทะเบียน 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

การจัดการดำเนินการประชุมทาง
วิชาการ, การจัดการและดำเนินการ
ประชุม, การจดัการและดำเนินการ
สัมมนา, การจัดการและดำเนินการ
อภิปราย, การจัดนิทรรศการทางการ
บันเทิง, การจัดนิทรรศการทางการ
ศึกษา, การจัดพิมพ์หนังสือ(สำนักพิมพ์), 
การผลิตเทปภาพยนตร์วีดีโอ 

บ27958/ไทย 18 มีนาคม 2548 –  
17 มีนาคม 2558 
ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพิจารณาต่ออายุ
จากนายทะเบียน 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริการโอนเงินแบบอิเล็กทรอนิกส ์ บ51920/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริการดา้นเครือข่ายข้อมูล 
(อินเทอร์เน็ต) ให้บริการด้านการสือ่สาร
แบบอินเตอร์แอคทีฟมีเดียที่ใช้การตอบ
โต้อย่างรวดเร็วระหว่างผู้ใช้งานกบัตัว
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบ Real Time 
System 

บ51921/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริการข้อมลูธุรกิจบันเทิง บ51922/ไทย 22 กรกฎาคม 2553 –  
21 กรกฎาคม 2563 

 

บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บัตรบรรจุหมายเลขและตัวอักษรเพื่อใช้
บริการที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต 

ค43114/ไทย 20 กันยายน 2553 –  
19 กันยายน 2563 
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รูปแบบเคร่ืองหมาย/
ประเภทการคุ้มครอง 

ชื่อเจ้าของ ประเภทสินค้า/บริการ 
เลขทะเบียน/

ประเทศท่ี 
จดทะเบียน 

ระยะเวลาคุ้มครอง 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

การหักบัญชีการใช้บริการหรือการซื้อ
สินค้าผา่นอินเทอร์เน็ต 

บ14245/ไทย 20 กันยายน 2553 –  
19 กันยายน 2563 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

การจัดซื้อและขายสิ่งพิมพ์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่อง
แต่งกายผ่านอินเทอรเ์น็ต, การจัดซื้อ
และขายพืชและดอกไมผ้่านอินเทอรเ์น็ต, 
การจัดซื้อและขายของชำร่วยและของที่
ระลึกผ่านอินเทอรเ์น็ต, การจัดซื้อและ
ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่อง
คอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์
และอุปกรณ์รอบข้างผา่นอินเทอรเ์น็ต, 
การจัดซื้อและขายเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่าน
อินเทอร์เน็ต, การจัดซื้อและขายเครื่อง
เขียนและเครื่องใช้สำนักงานผ่าน
อินเทอร์เน็ต, การจัดซื้อและขายงาน
ศิลปะและสินค้าหัตถกรรมผ่าน
อินเทอร์เน็ต, การจัดซื้อและขาย
อุปกรณ์และสื่อบันทึก ภาพ เสียง และ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจัดซื้อและขายอญัมณีและ
เครื่องประดับผ่านอินเทอร์เน็ต,  
การจัดซื้อและขายยารักษาโรคผ่าน
อินเทอร์เน็ต, การจัดซื้อและขาย
เครื่องสำอางผ่านอินเทอร์เน็ต,  
การจัดซื้อและขายเครื่องใช้ในครัวเรือน,
ผ่านอินเทอร์เนต็, การจดัซื้อและขาย
อาหารผ่านอินเทอร์เน็ต,  
การจัดซื้อและขายยานพาหนะและ
อุปกรณ์ประดับยนต์ผา่นอินเทอร์เน็ต, 
การจัดซื้อและขายอุปกรณ์กีฬาและ
เครื่องสันทนาการผ่านอินเทอรเ์นต็, 
การจัดซื้อและขายผลติภณัฑส์ำหรบัแม่
และเด็กผ่านอินเทอร์เน็ต,  
การจัดซื้อและขายอุปกรณ์ก่อสร้างบ้าน
และที่อยู่อาศัยผ่านอินเทอร์เนต็, การ
จัดซื้อและขายเครื่องดนตรผี่าน
อินเทอร์เน็ต 

บ48918/ไทย 20 กันยายน 2553 –  
19 กันยายน 2563 

เครื่องหมายบริการ บมจ.อินเทอร์เนต็
ประเทศไทย 

บริการรบัจองช่ือ Domain Name  บ15072/ไทย 20 กันยายน 2553 –  
19 กันยายน 2563 
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สิทธิในการประกอบธุรกิจของบริษัท  

บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่าย
โทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่น) ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 
และจะสิ้นสุดการอนุญาตในวันที่ 6 กรกฎาคม 2567 ซึ่งสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้คราวละ 5 ปี 

บริษัทได้ร ับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรคมนาคม แบบที่หนึ่ง และเมื่อวันที่ 
10 ตุลาคม 2561 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ได้มีมติอนุญาตให้ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มบริการศูนย์ข้อมูล
(Data Center) ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่งของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
จำกัด (มหาชน) โดยเงื ่อนไขการอนุญาตดังกล่าวได้เพิ ่มเติมเป็นภาคผนวก ก ภาคผนวก ค ภาคผนวก ง 
ภาคผนวก จ ภาคผนวก ช แนบท้ายใบอนุญาต โดยใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 และจะสิ้นสุด
การอนุญาตในวันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้คราวละ 5 ปี 

นอกจากนี้ บริษัทได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นผู้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริการการชำระ
เงินภายใต้กำกับประเภทการให้บริการการรับชำระเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  – การให้บริการสนับสนุน
บริการแก่ผู้รับบัตร โดยใบอนุญาตมีผลตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2561 เป็นต้นไป 

สิทธิใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด 
บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด 

(มหาชน) ประกอบธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย
เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้เป็นผู ้ร ับใบอนุญาตการให้บริการ
อินเทอร์เน็ตแบบที่หนึ่ง คือ เป็นประเภทไม่มีโครงข่ายโทรคมนาคมเป็นของตนเอง (เช่าใช้ผ่านโครงข่าย
โทรคมนาคมของผู้ให้บริการอื่นๆ) ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2549 ปัจจุบันได้รับการต่ออายุ
จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งสามารถต่ออายุใบอนุญาตได้คราวละ 5 ปี  

1.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
1.2.1 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษัทมีนโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต สำหรับลูกค้าขนาดกลาง
และเล็ก รวมทั้งบริการอ่ืนๆ ที่เก่ียวเนื่องแก่ผู้ใช้บริการ ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใน
บริษัทย่อย 

1.2.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีนโยบายลงทุนในบริษัทร่วมเพื่อประกอบธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มต่างๆ ที่เป็นบริการ ซึ่งแต่ละ

บริษัทร่วมจะมีความชำนาญเฉพาะทางแต่ยังคงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาบริการต่างๆ ให้อยู่ในทิศทางเดียวกันกับ
ของบริษัท  

ทั้งนี้บริษัทยังได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทร่วม 

1.3 ราคาประเมินทรัพย์สิน หากมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือมีการตีราคาทรัพย์สินใหม่  
ไม่มี 
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ไม่มี 
 
6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอ่ืน 

 
6.1 ข้อมูลทั่วไป 
 
ชื่อบริษัท บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT  

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร 10310 

ประเภทธุรกิจ ผู้ให้บริการเชื่อมต่อโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารครบวงจร 

เลขทะเบียนบริษัท 0107544000094 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 
Home page http://www.inet.co.th 
ทุนจดทะเบียน 500,041,575 บาท  
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,041,575 บาท 
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว 500,041,575 หุ้น 
ชนิดของหุ้น หุ้นสามัญ 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น หุ้นละ 1 บาท 
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ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
1. บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  
ชั้น ไอที ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-7222 

ให้บริการกิจการ
โทรคมนาคม และ
ให้บริการท่ีเกี่ยวข้อง 

100,000,000 94,960,000 10,000,000 99.99 
 

2. บจก. ไทย ดอท คอม  
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-7222 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์  

10,000,000 10,000,000 100,000 99.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

3. บจก. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส  
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-7222 

ให้บริการออกแบบ 
ติดตั้ง งานระบบ ให้
คำปรึกษาและ
ให้บริการหลังการ
ขายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

20,000,000 5,000,000 2,000,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

15 
 (ถือหุ้นโดย บจก. 
ไทย ดอท คอม) 

4. บจก.ไอรีครูท 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

5,000,000 2,750,000 500,000 15 
 (ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

15 
 (ถือหุ้นโดย บจก. 
ไทย ดอท คอม) 

5. บจก. ไทย ดอท คอม เพย์เมนท์ 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2,000,000 500,000 20,000 35.98 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

6. บจก. ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์สำหรับ
การผ่าตัดศัลยกรรม
ทางช่องปาก 

1,000,000 500,000 10,000 99.97 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                               แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

ส่วนท่ี 1 หน้า 24 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
7. บจก. ไทยไอเด็นติตี้ส์ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 10,000 42.74 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

8. บจก. ดี โซลูชั่น ดอท คอม 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1,000,000 250,000 10,000 29.97 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

9. บจก. อินเทลลิจิสต์ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

10,000,000 2,500,000 1,000,000 34.99 
 (ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

10. บจก. ทอล์คทูมี 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 24.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

11. บจก. โอเพ่นแลนด์สเคป 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

12. บจก. วัน อีเมล 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
13. บจก. วันจีโอเซอร์เวย์ 

1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-1379 

    โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 30 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น 

 
 

 
14. บจก. ไอเน็กซ์ บรอดแบนด์ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์  

ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการออกแบบ 
ติดตั้ง งานระบบ ให้
คำปรึกษาและ
ให้บริการหลังการ
ขายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,000,000 250,000 100,000 24.99 
 (ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

15. บจก. เน็กซ์พาย 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 
ชั้น 14 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

16. บจก. วัน ดีซี 
1788 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ 
ชั้นท่ี 20 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 18.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

17. บจก. เซอร์วิส วัน โซลูชั่น 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการจัดทำและ
พัฒนาระบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 39.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

18. บจก. แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอร์ปอเรชั่น 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบ
คอมพิวเตอร์เสมือน 
(Cloud) 

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

19. บจก.  เอวิลอน อินโนเวชั่น  
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ให้บริการพร้อม
จำหน่ายอุปกรณ์ 

1,000,000 250,000 100,000 47.49 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

เครื่องบินไร้คนขับท่ี
ควบคุมด้วยวิทยุ
ทางไกล 
(Unmanned 
Aerial Vehicle) 

(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

20. บจก. วัน ออเทน 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการ พร้อมให้
คำปรึกษาการออก
ใบรับรอง
อิเล็กทรอนิกส์ 
(Digital 
Certificate) 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

21. บจก. วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบการ
จัดเก็บข้อมูลท่ี
สามารถเข้าถึงข้อมูล
เดียวกัน แบบไม่ผ่าน
ตัวกลาง 
(Blockchain) 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

22. บจก. วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบ
ใบกำกับภาษี
อิเล็กทรอนิกส์ (e-
Tax Invoice) 

1,000,000 250,000 100,000 36.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

23. บจก. ว๊อกซี่ ดอท เอไอ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบ AI 
System เพื่อช่วยใน
การรักษาทางทันตก
รรม 

1,000,000 250,000 100,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

24. บจก. ปาเชติ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบการ
แสดงข้อมูลระหว่าง
ผู้ใช้บริการและ
เป้าหมายผ่าน
อุปกรณ์ส่ง
สัญญาณบลูทูธ  

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

25. บจก. แมเนจ เอไอ โซลูชั่น 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  

ให้บริการระบบ
ประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ระบบคอมพิวเตอร์ 

2,000,000 500,000 200,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

เพื่อช่วยในการ
บริหารจัดการ
องค์กร 

26. บจก. วัน เซ็นทริค 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบการ
สนทนาเพื่อการ
สื่อสารบนระบบ
เครือข่าย 
 

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

15 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
ไทย ดอท คอม) 

27. บจก. ดาต้า เน็กซ์ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบการ
ทดสอบและ
ประเมินผลข้อมูล
ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

28. บจก. อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอร์วิส
เซส 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 
โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการระบบใน
การบริหารจัดการ 
และให้คำปรึกษา
ทางด้านการเกษตร
ครบวงจร 
 

1,000,000 250,000 100,000 47.49 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

29. บจก. ออลเดมิคส์  
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
ให้บริการระบบการ
เรียนรู้ออนไลน์และ
ระบบการทดสอบ
รับรองคุณวุฒิ
วิชาชีพ 

1,000,000 250,000 100,000 24.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

30. บจก. บลิชเทค  
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการการขาย
เวลาและพื้นท่ี
สำหรับการโฆษณา
เพื่อใช้สื่อโฆษณา
ประเภทอื่นๆ อย่าง
หลากหลาย 

1,000,000 250,000 100,000 37.49 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
31. บจก. แชท มี  
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
อัตโนมัติผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

1,000,000 250,000 100,000 47.49 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

32. บจก. คอมไพลแอนซ์ คอนซัลติง 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการให้
คำปรึกษา จัดอบรม 

1,000,000 250,000 100,000 29.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

33. บจก. ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส์ 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการให้
คำปรึกษา การ
ออกแบบ และ
วางแผนภาพรวมใน
ด้านระบบบริหาร
จัดการคลีนิคครบ
วงจร 

1,000,000 250,000 100,000 49.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู

นิเคชั่น) 

34. บจก. ไอมาร์ทเทคโนโลยี 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการให้
คำปรึกษา การ
ออกแบบ และ
วางแผนภาพรวมใน
ด้านระบบบริหาร
จัดการสำหรับ
ผู้ประกอบการ
ร้านค้า 

1,000,000 250,000 100,000 48.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

35. บจก. โลกา (ประเทศไทย) 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการประกอบ
กิจการค้าซอฟต์แวร์
สำเร็จรูป 

1,000,000 250,000 100,000 39.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนจดทะเบียน
ชำระแล้ว 
(บาท) 

จำนวนหุ้นสามัญท่ี
จำหน่ายได้แล้ว 

(หุ้น) 

สัดส่วนการ 
ถือหุ้น  

(ร้อยละ) 
36. บจก. มาย แพลตฟอร์ม 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ในการ
บริหารจัดการ
โครงการท่ีพักอาศัย 

1,000,000 250,000 100,000 39.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

37. บจก. วัน มาร์เก็ตติ้ง 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการให้
คำปรึกษา แนะแนว
และช่วยเหลือในการ
ดำเนินงานเกี่ยวกับ
การวางแผนกลยุทธ์
และแผนองค์กร การ
จัดการด้าน
การตลาด 

1,000,000 250,000 100,000 39.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 

 

38. บจก. ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง 
    1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ 

ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2257-7000 

   โทรสาร 0-2257-1379 

ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ บริการ
ให้คำปรึกษาและ
ให้บริการใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน 

1,000,000 250,000 100,000 44.99 
(ถือหุ้นโดย บจก. 
แมนดาลา คอมมู
นิเคชั่น) 
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บุคคลอ้างอิง 
นายทะเบียนหลักทรัพย์ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  

อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 และชั้น 6-7 
62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย  
กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท ์0-2359-1200 
โทรสาร 0-2359-1259 

ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด  
2210/51 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2678-0750 
นางจินตนา เตชะมนตรีกุล เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 5131 
นางสาวจินตนา มหาวนิช เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4687 

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท คนึง แอนด์ พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล  
คอนซัลแตนท์ซี จำกัด 
อาคาร เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคาร บี 
เลขที่ 33/4 ชั้น 25 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง  
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
โทรศัพท์ 0-2168-1222 
โทรสาร 0-2168-1212 

 บริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ไพบูลย์ จำกัด 
43/9 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท  
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท์ 0-2651-2121 
โทรสาร 0-2651-2124 

นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)  
1222 ถนนพระรามท่ี 3 แขวงบางโพงพาง  
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพท์ 0-2296-2000, 0-2683-1000 
โทรสาร 0-2683-1304 

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ จำกัด (มหาชน)  
99/392 อาคารศรีสวัสดิ์ ชั้น 1,3,5,6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 3  
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 
โทรศัพท์ 0-2073-0677 
โทรสาร 0-2073-0670 
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6.2 ข้อมูลสำคัญอ่ืน 
 

6.2.1 ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ 
จากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ต ฮอลล์ ชั้น ไอที อาคารไทยซัมมิท 
ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้พิจารณาอนุมัติให้
บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยื่นขออนุมัติการจัดตั้งกับสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และให้บริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมกับกองทุนฯ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  

โดยบริษัท มีแผนการใช้เงินจากการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ดังนี้ 
1. เสริมความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยการชำระเงินกู้ยืมตามเงื ่อนไขในสัญญาที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ประมาณ 1,300 ล้านบาท 
2. เงินลงทุนเพิ่มเติมและเงินทุนหมุนเวียน ประมาณในช่วง 200 - 494 ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาด

กองทุน) 
ภายหลัง บริษัทต้องชะลอการยื่นเอกสาร Filing ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด

หลักทรัพย์ เนื่องจากโครงสร้างธุรกรรมกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานที่บริษัทจะจัดตั้ง บริษัทต้องรอผลการ
พิจารณาจากสำนักงาน กสทช. ว่ากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ต้องมีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจหรือไม่ 
ทำให้แผนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐาน ต้องเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด 

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2563 บริษัทได้เข้าหารือกับสำนักงาน กสทช. อีกครั้งเพ่ือหาแนวทางให้
กองทุนสามารถจัดตั้งได้สำเร็จ โดยบริษัทจะดำเนินการตามข้อแนะนำของสำนักงาน กสทช. ซึ่งอยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ  

 
6.2.2 ข้อมูลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ต่อประชาชนทั่วไป 
ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
 

7.1  หลักทรัพย์ของบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 500,041,575 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 

500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราหุ้นไว้ หุ้นละ 1 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 500,041,575 บาท ประกอบด้วย
หุ้นสามัญจำนวน 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท 

7.2  ผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด มีหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์อ้างอิงสำหรับการ

ออกใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (Non-Voting Depository Receipt : NVDR) 
จำนวน 23,018,534 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 4.60 ของหุ้นชำระแล้ว โดยผู้ลงทุนที่ถือ NVDR สามารถรับสิทธิ
ประโยชน์ทางการเงิน (Financial Benefit) ได้เสมือนลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนทุกประการไม่ว่าจะเป็น
เงินปันผล สิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) แต่ไม่มีสิทธิในการ
ออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงเพื่อพิจารณามติเกี่ยวกับการเพิกถอนหลักทรัพย์อ้างอิงจาก
การเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ 
NVDR คือเพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศแต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NVDR ได้เช่นกัน 

รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก  
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่จำนวน 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล จำนวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 
1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 85,000,000 17.00 
2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00 
3 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 80,000,000 16.00 
4 นายบุญเกียรติ เอ้ือสุดกิจ 24,900,000 4.98 
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 23,018,534 4.60 
6 นายสุรชัย ประชาสิทธิศักดิ์ 8,180,000 1.64 
7 นางพัชรา นิธิวาสิน 6,506,700 1.30 
8 นายสมจินต์ โภควนิช 5,000,000 1.00 
9 นายเผ่าสิงห์ เนื่องจำนงค์ 4,620,000 0.92 
10 นายเจริญ ศศิลักษณานุกุล 4,201,100 0.84 

ที่มา : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 
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7.3  การออกหลักทรัพย์อ่ืน 

ปัจจุบัน บริษัทมีหุ้นกู้สกุลเงินบาท เป็นหุ้นกู้ (Non-Rate) ประเภทไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  
เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทหุ้นกู้ท่ียังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน จำนวน 500,000,000 บาท 1 รายการ ดังนี้ 

หุ้นกู้ครั้งที่ วงเงิน 
(ล้านบาท) 

อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี 

งวดการจ่าย
ดอกเบี้ย 

อายุ 
(ปี) 

วันออกหุ้นกู้ วันไถ่ถอน 

1/2562 500 5.75% ไตรมาสละ  
1 ครั้ง 

2 11 ก.ย. 62 11 ก.ย. 64 

 

7.4  นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักภาษีหาก

ไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด โดยขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจและโครงการดำเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อย 
และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท  

ทั้งนี ้ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีมติงดจ่ายเงินปัน
ผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยจะนำเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทต่อไป 

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
จ่ายเงินปันผลประจำปี อัตราหุ้นละ (บาท) 

งดจ่ายเงินปันผล 
0.1325 0.1259 

คิดเป็นเงินปันผลจำนวน (ล้านบาท) 66.24 62.94 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%) 30 21 
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8. โครงสร้างการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

โครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  

 

 

 

คณะกรรมการบริษัท 

เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการสรรหา 
กำหนดค่าตอบแทนและ

กำกับดแูลกิจการ 

คณะกรรมการ 
ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
ของกรรมการผู้จัดการ 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

กรรมการผู้จัดการ 

รองกรรมการผู้จัดการ 

สายงาน
ธุรกิจ 

สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 

สายงานพัฒนา
ธุรกิจ 

Operation 

สายงานพัฒนา
มาตรฐาน

คุณภาพบริการ 

สายงานพัฒนา
องค์กร 

สำนักกรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบภายใน 
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8.1 คณะกรรมการบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

หมายเหตุ :  
1ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
2นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 
3นายชวลิต จินดาวณิค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

 

จำนวนกรรมการดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้มีกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 11 ท่าน 
และไม่เกิน 15 ท่าน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ที่มี
คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการ
กำกับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ทุกประการ  

 

 
 

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล1 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน

และกำกับดูแลกิจการ / กรรมการบริหาร / กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

3. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  กรรมการ / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล
กิจการ/ กรรมการบริหารความเสี ่ยง / กรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

4. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ กรรมการ 
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ กรรมการ / ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ผู้จัดการ  
6. นายมรกต เธียรมนตรี   กรรมการ / กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
7. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ2 กรรมการ  
8. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
9. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

ตรวจสอบ 
10. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กำหนด

ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
11. นายชวลิต จินดาวณิค 3 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง  
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กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม 
 กรรมการผู ้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ประกอบด้วย "นายทวีศักดิ ์ กออนันตกูล หรือ นายณรงค์  
ศิริเลิศวรกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ นางมรกต กุลธรรมโยธิน หรือ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นาย
อนิร ุทธ ์ ห ิร ัญร ักษ์ คนใดคนหนึ ่งรวมเป็นสองคน และประทับตราสำค ัญของบร ิษ ัท หร ือ นางมรกต  
กุลธรรมโยธิน ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ หรือ นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ คนใดคนหนึ่งรวมเป็น
สองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท" 

ขอบเขต อำนาจ หน้าที่การอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท  
 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที ่จ ัดการบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้อบังคับของบริษัท และ  
มติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น และให้รวมถึงอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. กำหนดทิศทางธุรกิจของบริษัท 
2. อนุมัติแผนธุรกิจของบริษัท 
3. กำหนดแผนการลงทุน และจัดหาเงินลงทุน 
4. ควบคุมการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ 
5. ดูแลจัดการ และบริหารงานของบริษัทให้ได้ผลดีที่สุด ตามแนวทางของข้อบังคับของบริษัท และตาม

มติของทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 
6. มอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน

คณะกรรมการได้  
7. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 

หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน
จำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของผู้อื่น เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

8. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา
บริษัททำขึ้นหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ 

เว้นแต่เรื่องดังต่อไปนี้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ 
1. เรื่องท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
2. การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งมีมูลค่าของรายการที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎ ระเบียบ

หรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจด
ทะเบียน 

3. การซื้อขายสินทรัพย์สำคัญ ซึ่งมีมูลค่าของสินทรัพย์ของบริษัทที่ต้องขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นทั้งนี้ 
ตามกฎระเบียบหรือประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป 
ซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 

 ทั้งนี้ บริษัทได้มีการทบทวนขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการ
กำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)  
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8.2 คณะกรรมการบริหาร 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์และสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การ
จัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร กรรมการบริหาร 
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารและเลขานุการ 

หมายเหตุ :  
1ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
1. กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ นโยบาย แผนธุรกิจและงบประมาณของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
2. บริหารการดำเนินธุรกิจใดๆ ของบริษัท ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้  
3. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และรายงานผลการ

ดำเนินงานและฐานะทางการเงินให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือนที่มีการประชุม  
4. แสวงหาและประเมินโอกาสในการลงทุนในธุรกิจใหม่  
5. พิจารณาสอบทานและอนุมัติรายการเกี่ยวกับการลงทุน จัดซื้อ จัดจ้าง และจำหน่ายทรัพย์สิน การ

บริหารทรัพยากรบุคคล การเงินและการบริหาร การบริหารงานทั่วไป และรายการอื่นใดที่เกี่ยวกับ
ธุรกิจของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท  

6. พิจารณาและให้ความเห็นต่อเรื่องที่ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ยกเว้นในกิจกรรมใดๆ 
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการชุดย่อยชุดอื่นเป็นผู้ดำเนินการไว้แล้ว 

7. ให้มีอำนาจในการจัดหาพัสดุตามระเบียบ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2545 ในโครงการที่ผ่านการพิจารณา อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว 
ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ  

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารมีกำหนดวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ให้สอดคล้องกับการดำรง
ตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 

8.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2544 มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทำหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพ่ิมมูลค่าให้องค์กร ซึ่ง
จะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงหน้าที่และ
กระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการบริษัท 
สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 4 ท่าน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 
1 ท่าน มีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านบัญชีหรือการเงิน และมีความรู้ต่อเนื่องเกี่ยวกับเหตุที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงของการรายงานทางการเงิน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย1 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ 
4. นายชวลิต จินดาวณิค2 กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ :  
1ศ.กิตติคณุ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย เป็นประธานกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท 
2 นายชวลิต จินดาวณิค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ โดยประสานงานกับ

ผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและประจำปี 
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืน
ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ 
ความเพียงพอของทรัพยากร คุณภาพและปริมาณงานตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้น 
รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท  รวมทั้งเข้า
ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. พิจารณาสอบทานการเปิดเผยรายการเกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

6. จัดทำรายงานแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือเสนอเป็น
ส่วนหนึ่งในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
และประกอบด้วยสาระสำคัญอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
(1) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(2) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท  
(3) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(4) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(5) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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(6) จำนวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบ
แต่ละท่าน 

(7) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร 
(8) รายการอื่นท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่า

จำเป็น ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท 
8. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสม และนำเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
9. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

8.4 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มี
มติรวมคณะกรรมการ 2 ชุดย่อย คือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เข้ากับคณะกรรมการกำกับดูแล
กิจการ โดยใช้ชื่อ “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ” (Nomination, Remuneration 
and Corporate Governance Committee) ทำหน้าที ่ทบทวนและเสนอนโยบาย กำหนดหลักเกณฑ์ด ูแลให้
คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที ่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี ่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ เพ่ือพิจารณาทบทวนนโยบายโครงสร้างและแนวปฏิบัติโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัท อีกทั้ง
ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องต่อสาธารณะและให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ มีจำนวน 3 
ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นายสหัส ตรีทิพยบุตร ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
1. ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา คัดเลือกและกลั่นกรอง ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทั้งกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัทหรือกรรมการ
อ่ืนใดที ่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการนั ้นๆ ขึ ้น เพื ่อเสนอให้ที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างๆ 

2. ดูแลให้คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ ยนให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่างๆ 

3. เสนอแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
และ/หรือท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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4. เสนอนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนของคณะจัดการ (Management Incentive) โดยให้สอดคล้อง
กับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของคณะจัดการ เพื ่อเสนอให้ที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

5. พิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบัติโดยรวมเกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัท รวมถึงดูแล
ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะ และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ 

6. จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ รวมทั้ง นโยบายอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องภายใต้กรอบ
ของกฎหมาย หลักเกณฑ์ระเบียบและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากลเพื ่อเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัติ 

7. กำกับดูแล สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้พนักงานได้รับรู้ และจัดทำ
คู่มือเพ่ือใช้ในการสื่อสาร 

8. พิจารณาทบทวน และปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ นโยบายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจตามความจำเป็นและ
เหมาะสม เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบังคับต่างๆ และธุรกิจของบริษัท 

9. จัดทำรายงานประจำปีว่าด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดี เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื ่อรับฟัง
ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

10. แต่งตั้งคณะทำงานหรือจ้างที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อมีความจำเป็น โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบ     
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน 

8.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทางและให้ข้อเสนอแนะแก่
คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัททั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกให้มีความเสี่ยงที่เหลืออยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้ 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง 
3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารความเสี่ยง 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
1. พิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) ของบริษัท เพ่ือ

นำเสนอคณะกรรมการบริษัท 
2. ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
3. ติดตามกระบวนการบ่งชี้และประเมินความเสี่ยง 
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4. ประเมินและอนุมัติแผนการจัดการความเสี่ยง 
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยง เพ่ือทราบเป็นประจำในกรณีที่

มีเรื่องซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาโดยเร็วที่สุด 
6. สื่อสารและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ 
7. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนและทำงานสอดประสานกับคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
8. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็นและเหมาะสม 
9. ดำเนินการอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

8.6 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 มีมติ
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพ่ือทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีในการ
ประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ทุก 6 เดือน  
 ณ ว ันที่  31 ธ ันวาคม 2562 คณะกรรมการประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของกรรมการผ ู ้จ ัดการ  
มีจำนวน 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 
3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  
4. นายมรกต เธียรมนตรี 

ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 
กรรมการประเมินผลการปฏิบัตงิานของกรรมการผู้จัดการ 

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
1. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ และเสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
2. แจ้งหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่

กรรมการผู้จัดการรับทราบ 
3. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน และเสนอความเห็นต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลการประเมิน 
4. แจ้งผลการประเมินตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบแล้วให้แก่กรรมการผู้จัดการรับทราบ  

8.7 คณะกรรมการที่เป็นอิสระ  
 คณะกรรมการที ่เป ็นอิสระมีหน้าที ่ด ูแลไม่ให้เก ิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบร ิษัท  
จดทะเบียนกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือกับบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และ
เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รวมถึงการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
ทุกรายให้เท่าเทียมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่จริง
ของบริษัทและไม่น้อยกว่า 3 คน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะกรรมการที่เป็นอิสระ 4 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย กรรมการอิสระ 
2. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ กรรมการอิสระ 
3. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ กรรมการอิสระ 
4. นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ 

หมายเหตุ :  

นายชวลิต จินดาวณิค ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 

8.8 การเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2562 
 คณะกรรมการบริษัทมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ
จำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนไว้ล่วงหน้าและมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ประธาน
กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และรองกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวาระการประชุมโดยพิจารณา
ให้มั่นใจว่าเรื่องที่สำคัญจะได้นำเข้าสู่วาระการประชุม นอกจากนี้ กรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่อง
เข้าสู่วาระการประชุมได้ เลขานุการบริษัทได้จัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูล
อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ จัดให้มีการ
จดบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากประธาน
กรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ 

รายชื่อกรรมการ 

จำนวนคร้ังท่ีเข้าร่วมประชุม/จำนวนคร้ังท่ีจัดประชุม 

คณะกรรมการ
บริษัท 

คณะกรรมการ
บริหาร 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการ
สรรหาและ

กำหนด
ค่าตอบแทน  

คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
ประเมนิผล

การปฏิบัติงาน
ของกรรมการ

ผู้จัดการ 

คณะกรรมการ
กำกับดแูล

กิจการ 

ร่วมระหว่าง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
คณะกรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหา 
กำหนด

ค่าตอบแทน 
และกำกับ

ดูแลกจิการ7 

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์1 7/8 4/5 - - - - - - - 
ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล2 2/2 1/1 - - - - - - - 
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 8/10 - - - 3/3 2/2 1/1 1/1 1/1 
นายมรกต เธียรมนตรี 6/10 - - - - 2/2 - - - 
นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา3 6/8 - - - - - - - - 
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 9/10 - - - - 2/2 - - - 
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 10/10 - - - - - - - - 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 9/10 - 8/8 - - - - 1/1 - 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์4 3/4 - 2/3 1/1 - - - 1/1 - 
นายชวลิต จินดาวณิค5 6/6 - 1/1 - - - - - - 
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 7/10 - 6/8 - 3/3 - - 1/1 - 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร 10/10 7/8 - 4/4 - 2/2 - - 1/1 
นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ 9/10 - 8/8 4/4 - - 1/1 1/1 1/1 
นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ6 1/1 - - - - - - - - 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน 10/10 8/8 - - 3/3 - 1/1 1/1 - 
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หมายเหตุ :          
1 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป     
2 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป        
3 นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป    
4 นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป      
5 นายชวลิต จินดาวณิค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป        
6 นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   
7 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติที่ประชุมให้รวมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับคณะกรรมการกำกบัดูแล
กิจการ โดยใช้ช่ือ “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ”      

8.9 กรรมการผู้จัดการ 
 ที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 3/2556 เมื ่อวันที ่ 19 มีนาคม 2556 มีมติแต่งตั ้งนางมรกต  
กุลธรรมโยธิน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 
อำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 14 
กันยายน 2544 ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ มีมติมอบอำนาจให้แก่กรรมการผู้จัดการทำหนา้ที่
ในการบร ิหารจ ัดการกิจการให้เก ิดประสิทธ ิภาพและกระทำการแทนในนามของบร ิษ ัท  เช ่น การทำ 
นิติกรรม สัญญา ข้อตกลง เอกสาร และหลักฐานใดๆ ที่บริษัททำกับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ การออกระเบียบ 
ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ พร้อมทั้งมีการกำหนดวงเงินสำหรับการจัดหาวัสดุ เป็นต้น ทั้งนี้ การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็น
การมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการ ซึ่งผู้รับมอบอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งมี
ส่วนได้เสีย หรือมีอำนาจความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท 

8.10 ผู้บริหารบริษัท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 
1. นางมรกต กุลธรรมโยธิน  กรรมการผู้จัดการ  
2. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดํารงค์   รองกรรมการผู้จัดการ 
3. นายปิยเรศ แซ่หลี ผู้อำนวยการอาวุโส 
4. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ ผู้อำนวยการอาวุโส 
5. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ผู้อำนวยการอาวุโส 

หมายเหตุ :  

 1นางสาวหรรษา นวาระพรรณ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการอาวุโส มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป 

8.11 เลขานุการบริษัท 
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ครั ้งที ่ 1/2556 เมื ่อวันที่  
7 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติแต่งตั้งนางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
บริษัท เพื่อทำหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดทำรายงานการประชุม
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คณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี ตลอดจนจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และ
ดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการ
บริษัทได้ในเอกสารแนบ 1 

8.12 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการ  
ชุดย่อยสำหรับปี 2562 จากความเหมาะสมเกี ่ยวกับประเภทและขนาดขององค์กร เพื ่อให้สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งให้เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจน
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน
กรรมการในวงเง ินไม่เกิน 6.50 ล้านบาท และโบนัสกรรมการสำหรับปี 2561 จำนวน 10 ล ้านบาท แก่
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยสำหรับเป็นค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอ่ืน โดยค่าตอบแทนใน
ปี 2562 ได้มีมติอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้ 

ค่าเบี้ยประชุม  
คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 
กรรมการ 25,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 17,500 บาท/คน/เดือน 
กรรมการ 15,000 บาท/คน/เดือน 
คณะกรรมการชุดย่อย  
ประธานกรรมการ 17,500 บาท/คน/ครั้ง 
รองประธานกรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
กรรมการ 15,000 บาท/คน/ครั้ง 
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รายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคลในปี 2562 มีดังนี้ 
รายชื่อกรรมการ เบี้ยประชุม ค่าตอบแทน

พิเศษและ
บำเหน็จ 

รวม 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
บริหาร 

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาและ 

กำหนด
ค่าตอบแทน 

กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ
ผลการ
ปฏิบัติ

ประเมิน
งานของ
กรรมการ
ผู้จัดการ 

กรรมการ
กำกับดูแล

กิจการ 

ประชุมร่วม
ระหว่าง
กรรมการ
ตรวจสอบ

และ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการ
สรรหา 
กำหนด

ค่าตอบแทน 
และกำกับดูแล

กิจการ7 

  

ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์1 240,000.00 70,000.00  -   -   -   -   -   -   -  1,025,000.00 1,335,000.00 
ดร.ทวีศักด์ิ กออนันตกูล2 60,000.00     15,000   -   -   -   -   -   -   -   -  75,000.00 
ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 290,000.00  -   -   -  45,000.00  30,000.00  15,000.00 15,000.00 15,000.00 820,000.00 1,230,000.00 
นายมรกต เธียรมนตรี 300,000.00  -   -   -   -  30,000.00   -   -   -  546,666.67 876,666.67 
นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา3 250,000.00  -   -   -   -   -   -   -   -   273,333  523,333.33 
นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 300,000.00  -   -   -   -  35,000.00   -   -   -  820,000.00 1,155,000.00 
นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ 300,000.00  -   -   -   -   -   -   -   -  820,000.00 1,120,000.00 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 300,000.00  -  210,000.00  -   -   -   -  17,500.00  -  820,000.00 1,347,500.00 
นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์4 100,000.00  -   60,000.00  17,500.00  -   -   -  15,000.00  -  820,000.00 1,012,500.00 
นายชวลิต จินดาวณิค5 200,000.00  -  15,000.00  -   -   -   -   -   -   -  215,000.00 
นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 300,000.00  -  180,000.00  -  52,500.00  -   -  17,500.00  -  820,000.00 1,370,000.00 
นายสหัส ตรีทิพยบุตร 300,000.00 105,000.00  -  60,000.00  -  30,000.00   -   -  15,000.00 820,000.00 1,330,000.00 
นางสาวนิโลบล ต้ังประสิทธิ์ 300,000.00  -  180,000.00 60,000.00  -   -  15,000.00 15,000.00 15,000.00 820,000.00 1,405,000.00 
นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ6 25,000.00  -   -   -   -   -   -   -   -   -  25,000.00 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน 300,000.00 120,000.00  -   -  45,000.00  -  15,000.00 15,000.00  -  820,000.00 1,315,000.00 

หมายเหตุ :          
1 ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป     
2 ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป แล ะได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริหาร มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป        
3 นางสาวกัลยาณี กิตติศาสตรา ได้ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 18 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป    
4 นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์ ลาออกจากกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป      
5 นายชวลิต จินดาวณิค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป และได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป        
6 นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ มีผลตั้งแต่วันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป   
7 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 มีมติที่ประชุมให้รวมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกับคณะกรรมการกำกบัดูแล
กิจการ โดยใช้ช่ือ “คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ”  

 

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของกรรมการ 
 ไม่มี 

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหาร 
 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร รวม 5 ท่าน เท่ากับ 28.8 ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบของ
เงินเดือน ค่าประจำตำแหน่ง และโบนัส 
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ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน/หรือสิทธิประโยชน์อื่นของผู้บริหาร 
 ไม่มี 

ค่าตอบแทนอ่ืนของผู้บริหาร 
บริษัทได้จัดให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการและหลักประกันแก่

พนักงานและผู้บริหารเมื่อออกจากงาน ทุพพลภาพ ปลดเกษียณ ตาย หรือลาออกจากกองทุน โดยสามารถเลือก
สมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

8.13 บุคลากร 

 จำนวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 1,504 คน แยกเป็นแต่ละสายงานหลัก ดังนี้ 

1. ฝ่ายบริหารระดับสูง 5 คน 
2. สายงานธุรกิจ 346 คน 
3. สายงานพัฒนาธุรกิจ 399 คน 
4. สายงานสนับสนุนธุรกิจ 176 คน 
5. สายงานพัฒนามาตรฐานคุณภาพบริการ 578 คน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทร่วมและบริษัทย่อย มีพนักงานรวม 586 คน 

 ในปี 2562 ค่าตอบแทนรวมของพนักงานจำนวน 1,499 คน (ไม่รวมฝ่ายบริหารระดับสูง) เท่ากับ 523.95 
ล้านบาท โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปแบบเงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินช่วยเหลือพิเศษ เงินประกันสังคม 
และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 ทั ้งนี ้ บริษัทได้พิจารณาเงินเดือนพนักงาน เป็นไปตามหน้าที ่ ความรับผิดชอบตามตำแหน่งงาน 
ประสบการณ์ทักษะ ซึ่งทำการจ่ายเป็นเงินสดเข้าบัญชีทุกเดือน โดยมีการทบทวนเป็นประจำทุกปี จากการ
พิจารณาตามผลการปฏิบัติงานตามดัชนีชี ้ว ัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี และอัตราการขึ ้นเง ินเดือนใน
ตลาดแรงงาน สำหรับเงินโบนัส เป็นค่าตอบแทนที่แปรผันตามความสำเร็จของผลงานในระยะสั้น เงินโบนัสนี้จะ
ขึ้นอยู่กับดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ประจำปี และผลประกอบการโดยรวมของบริษัท 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะพนักงานที่เริ่มงานกับบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2550 
เป็นต้นไป พนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตรา ดังนี้ 

อายุงาน อัตราเงินสะสม (ร้อยละของค่าจ้าง) 

ผ่านทดลองงาน ตั้งแต่ 2 ไม่เกิน 15 
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บริษัทจ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกันกับอัตราเงินสะสมของพนักงาน ในกรณีพนักงานพ้นจากการเป็น
สมาชิกกองทุน พนักงานมีสิทธิได้รับเงินสมทบ และผลประโยชน์ของเงินสมทบตามอายุการทำงาน ดังนี้ 

อายุงาน 
อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก 

(ร้อยละของค่าจ้าง) 
อัตราเงินสมทบ 

(ร้อยละของค่าจ้าง) 

น้อยกว่า 3 ปี 
2 หรือ 3 

จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับ
อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก 

4 ถึง 15 3 

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 5 ปี 
2 หรือ 5 

จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับ
อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก 

6 ถึง 15 5 

ตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป 
2 หรือ 7 

จ่ายเงินสมทบในอัตราเดียวกับ
อัตราเงินสะสมที่สมาชิกเลือก 

8 ถึง 15 7 

สวัสดิการพนักงาน 
 นอกจากค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและโบนัสแล้ว บริษัทได้จัดให้มีผลประโยชน์และผลตอบแทน
ให้กับพนักงานในรูปแบบอ่ืนๆ อีกหลายประการ ดังนี้ 

1. เพื ่อดูแลและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีสวัสดิการเงินค่ารักษาพยาบาล เพ่ือ
ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน รวมทั้งจัดหาศูนย์ออกกำลังกายและการเล่นกีฬา เพื่อให้ เป็นแหล่ง
สันทนาการในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพของพนักงานและผู้บริหาร และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจำปี เพ่ือเป็นการส่งเสริมการดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดีแบบยั่งยืนและมีคุณภาพที่ดีในระยะยาว 

2. การจัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
อย่างมั่นคง อันเป็นการส่งเสริมขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับพนักงาน และก่อให้เกิดความภักดี
ต่อองค์กร บริษัทจึงได้จัดให้มีสวัสดิการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพ่ืออำนวย
ความสะดวกให้กับพนักงานที่มีความประสงค์จะขอสินเชื ่อที ่อยู ่อาศัยโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม และได้รับความสะดวกเนื่องจากสามารถชำระคืนสินเชื่อจากยอดบัญชีเงินเดือนโดยตรง 

3. การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่บริษัท เพ่ือเสริมสร้างสภาพ
คล่อง และเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัวของผู้กู้อันช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของผู้กู้เมื่อยาม
จำเป็น ตลอดจนสนับสนุนให้สภาพความเป็นอยู่ของพนักงานดีข้ึน 

4. การจัดทำบันทึกข้อตกลงการให้สินเชื ่อกับธนาคารอิสลามเพื่อเป็นสวัสดิการแก่บริษัท เพื่อช่วย
พนักงานมีทางเลือกในการได้ใช้สินเชื่อที่เหมาะสม เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่เป็นวัยก่อร่างสร้างตัว 
โดยบริษัทที่มีอายุเฉลี่ยของพนักงานอยู่ที่ 26.3 ปี ให้ได้เลือกใช้สินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ย และมีวัตถุของ
การให้สินเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละธนาคารผู้ให้บริการ 
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5. การจัดให้มีผลประโยชน์ในรูปเงินช่วยเหลือในวาระต่างๆ เช่น การมอบเงินช่วยเหลือการสมรส การ
มอบเงินสงเคราะห์ฌาปนกิจสำหรับพนักงาน คู ่สมรส บุตร บิดา มารดา การมอบเงินช่วยเหลือ
อุปสมบท การมอบเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

6. การจัดให้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม และเงินช่วยเหลือการขาดรายได้ เนื่องจากทุพพลภาพอันมิใช่
เนื่องจากการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวหากประสบภัย 

 นโยบายการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับให้

สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพ เพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบในด้านการแข่งขัน
ให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและ
ภายนอกควบคู ่ไปกับการดำเนินการด้านการจัดการความรู้  (Knowledge Management) ให้บุคลากร มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านหลากหลายช่องทาง พร้อมทั้งให้บุคลากรมีความ
พร้อมในการรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในอนาคต  

1)   การฝึกอบรมภายในบริษัท 
1.1) สำหรับพนักงานระดับบริหาร 
บริษัทดำเนินการพัฒนาผู้บริหารโดยจัดหลักสูตรการบริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู ้นำ

ควบคู่ไปกับการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ ้น อีกทั ้ง เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับหรือเลื่อนตำแหน่งต่างๆ ในอนาคต ให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าในสายวิชาชีพและส่งเสริมธุรกิจทุกสายธุรกิจของบริษัทให้สามารถแข่งขันและพร้อมเป็นผู้นำใน
อุตสาหกรรมธุรกิจที่ดำเนินการทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยทางบริษัท ได้มีการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง  

1.2) สำหรับพนักงานระดับปฏิบัติการ 
บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการ โดยจัดหลักสูตรพัฒนาความรู้ความสามารถตามหน้าที่ 

สายวิชาชีพและกลุ่มงานที่มีความรับผิดชอบ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามวิชาชีพและเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามหน้าที่งาน อาทิ หลักสูตรการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนสำหรับ
ผู้เริ่มต้น, หลักสูตร Security Service, หลักสูตร Product & Service INET, หลักสูตร INET Roadmap & Services,  
ITIL Foundation Certificate Edition 2011, หลักสูตร Big Data, หลักสูตร MySQL for Administrator, หลักสูตร 
Cloud Streaming, หลักสูตร ISO/IEC 22301: 2012 (Business Continuity Management), หลักสูตร ISO 22301 
Awareness User and Technic, หลักสูตร Procera Training by Teohong, หลักสูตร Let’s Succeed Together 
เป็นต้น 

1.3) สำหรับพนักงานทุกคน 
บริษัทดำเนินการพัฒนาพนักงานทุกคนโดยจัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ความสามารถหลัก เพื ่อให้

พนักงานทุกคนของบริษัทปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ การ
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่, หลักสูตร INET Product & Service, หลักสูตร INET Roadmap & Services, หลักสูตร 
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การสร้างความตระหนักเกี ่ยวกับ BCP : นโยบายและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 22301 : 2012, 
หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำนักงาน, หลักสูตร เทคนิคการจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO 22301, ISO 27799 
Health informatics - Information security management , หลักสูตร Information Security awareness 
training for PCIDSS , หลักสูตร ISO 27001:2013 Awareness and Interpretation, หลักสูตร CSA Cloud 
STAR requirement and Interpretation, หลักสูตร ISO/IEC27017 Information security controls practice 
for cloud services ,หลักส ูตร Introduction & Awareness to ISO 20000 , หลักส ูตร CSA-STAR และการ
ป ล ู ก ฝ ั ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร  INET DNA, “INFORMATION SECURITY MANAGEMNET SYSTEM FOR 
SUPPORTING EU GDPR COMPLIANCE AND HEALTH INFORMATIC SECURITY”, EU General Data 
Protection Regulation (GDPR) DPO Data Protection officer , อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโปรแกรม
อย ่ างปลอดภ ัย  (Workshop Secure Coding) ,หล ักส ูตร  Incident response plan training for PCIDSS 
Workshop, หลักส ูตร Awareness Training for e-Tax Scope, หลักส ูตรวางแผนการเง ินและการลงทุน , 
หลักสูตรการเขียนโปรแกรม Phyton เบื ้องต้น, หลักสูตรการกำกับการป้องกันการปฏิบัติด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT Compliance) 

2) การฝึกอบรมภายนอกบริษัท 
นอกเหนือจากการจัดฝึกอบรมภายในบริษัทแล้ว บริษัทได้สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการ

ฝึกอบรมจากสถาบันหรือองค์กรที่มีชื่อเสียง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มธุรกิจและวิชาชีพเดียวกันอีก เช่น  

• การปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม ่
• 5 Steps New TERS 15 ผลกระทบทางบัญชี-ภาษ ี
• Boardroom success through Financing and Investment 
• สิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์ การอนุมัติ การแก้ไข โครงการส่งเสริมการลงทุน BOI 
• ขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำคัญในการประกอบธุรกิจ นำเข้า-ส่งออก อย่างมืออาชีพ 
• Audit Program Workshop 
• การบริหารงานบุคคลยุคดิจิทัล 
• Understand Each TFRS และมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย

สาธารณะ 
• การกำกับการป้องกันการปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Compliance) 

• ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ… และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล 

• HR Challenges 2019 and How to Face Them 
• กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารภาครัฐและภาคธุรกิจ 
• Thailand HR Forum 2019 
• ปรับกลยุทธ์การออกตราสารหนี้ รับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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• TLCA IR Conference 2019 
• Company Reporting Program (CRP) 
• พ้ืนฐานเลขานุการบริษัท 
• ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท 

ในปี 2562 จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท ทั้งจากหลักสูตรภายในองค์กรและหลักสูตร
ภายนอกองค์กร สรุปได้ดังนี้ 

 นอกจากนี้ ในการพัฒนาบุคลากรบริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร  โดย
ส่งเสริมการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ ์รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมี
คณะกรรมการสวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วมของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น 

ในปี 2562 อัตราการลาของพนักงานในบริษัท สรุปได้ดังนี้ 

จำนวนพนักงาน 
อัตราเฉลี่ยวันลากิจ  

ลาป่วย ลาพักร้อนต่อปี 
(วัน/คน) 

อัตราเฉลี่ยการลาประเภทอ่ืน
ต่อปี  

(วัน/คน) 

1,504 4.3 3.0 

หมายเหตุ : การลาประเภทอื่นได้แก่ ลาคลอด ลาอุปสมบท ลาทำหมัน ลาเพื่อราชการทหาร ลาอบรมพัฒนาความรู้ ลาเพื่อ
แสวงบุญตามศาสนาอิสลาม ลาเพื่อบำเพ็ญกุศลศพ 
 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
 ไม่มี 

 
  

จำนวนพนักงาน 
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

ของพนักงานทั้งปี 
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม

เฉลี่ยต่อคนต่อปี 

1,143 14,056 12.29 
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9. การกำกับดูแลกิจการ 

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัทฯ” 

ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งถือหลักในการสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
เสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงดำเนินกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ที่ดี
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  

บริษัทฯ จึงกำหนดแนวปฏิบัต ิและการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีให ้สอดคล้องกับหลักการสากลของ 
Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) รวมทั้งแนวปฏิบัติของสำนักงาน
คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
ครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และทบทวน 
เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างครบถ้วนและยั่งยืน ดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Right of shareholders) 
หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment of shareholders) 
หมวดที่ 3 การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (Role of stakeholders) 
หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and transparency) 
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท (Responsibilities of the Board) 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ได้พิจารณาทบทวนนโยบายกำกับ

ดูแลกิจการ ฉบับลงวันที ่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์ร ัปชัน ฉบับลงวันที่  
22 มิถุนายน 2560 และนโยบายการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต ฉบับลงวันที่  
11 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือปรับปรุงนโยบายให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน และนำเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัตินโยบายดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562  

รายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารงานโดยยึดมั่นในความซื่อสั ตย์ ความ
โปร่งใสในข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ และคุณค่าหลักขององค์กรเพื่อใช้เป็นหลักในการบริหารจัดการและการ
เสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ยึดมั่นในข้อพึงปฏิบัติ
สำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียนตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้หลักการกำกับดูแล
กิจการที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน  
 เพื ่อให้มีการนำนโยบายไปสู ่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริษัทจึงได้นำแนวทาง 
การบริหารงานด้วยการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาปรับใช้เพื่อให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือ
สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้างเพ่ือประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ตรงตามความมุ่งหวังของทั้ง
ภาคธุรกิจ ผู้ลงทุน  ตลอดจนตลาดทุนและสังคมโดยรวม โดยกำหนดไว้ในวิสัยทัศน์  ภารกิจ และนโยบายของ
บริษัทเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และติดตาม กำกับ
ดูแล ปรับปรุง ถ่ายทอดนโยบายการบริหารจากผู้บริหารระดับสูงสู่บุคลากรทุกท่านในองค์กร  อันจะส่งผลให้
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รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร รวมถึงประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทให้บรรลุผลสำเร็จตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  

บริษัทได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้ 
          1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยได้กำหนดไว้ในนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ซึ่งได้แก่ สิทธิในการรับสารสนเทศที่เพียงพอ 
ทันเวลา ทันเหตุการณ ์และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น 
            1.1 การเปิดเผยข้อมูล 
 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างมีคุณภาพ 
โดยเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เป็นปัจจุบันทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และที่สำคัญคือการ
เข้าถึงผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน  
 ในปี 2562 บริษัทได้ทำการเปิดเผยสารสนเทศตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด โดยนำส่งเอกสารต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งรายงานผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
โดยเป็นการเปิดเผยข้อมูลประเภทสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี (Periodic Reports) เช่น งบ
การเงินประจำปี งบการเงินรายไตรมาส รายงานประจำปี แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี เป็นต้น  

รวมทั้งประเภทสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ต่างๆ (Non-Periodic Reports) เช่น กำหนดวัน เวลา และ
สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงระเบียบวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการ
เข้าร่วมประชุม (Record Date) การจ่ายเงินปันผลและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ เป็นต้น 
 คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการปฏิบัติและการกระทำใดๆ ที่
จะต้องไม่เป็นการจำกัดโอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทได้จัดให้มีช่องทาง
ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้สนใจทั่วไป และสาธารณชน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่าง
สะดวกและทั ่วถึงเป็นปัจจุบัน โดยจัดให้มีเว ็บไซต์ (www.inet.co.th) ที ่เผยแพร่ข้อมูลทั ้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยจัดรวบรวมข้อมูลไว้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการสืบค้นข้อมูล และง่ายต่อการติดต่อสื่อสารกับทาง
บริษัท 
            1.2   การจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษัทกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นสุดของ
รอบบัญชีของบริษัท และจัดกระบวนการการประชุมผู้ถือหุ้นที่สนับสนุนให้ผู ้ถือหุ้นได้สิทธิเท่าเทียมกันทุกราย 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญและเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นโดยการส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
เพ่ือที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเจ้าของกิจการจะได้มีโอกาสรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัท มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่อง
สำคัญของบริษัท รวมทั้งตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร บริษัทได้จัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและตามแนวทางในคู่มือ AGM Checklist ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้
ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซ่ึง
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คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบที่ต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใส ชอบธรรม
และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  

ในปี 2562 บริษัทได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 
24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมไอเน็ตฮอลล์ ชั้นไอที อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ใน
การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก โดยบริษัทได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการประชุมไว้อย่าง
ครบครัน ได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการนำเสนอเรื่องต่อที่ประชุม ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ที่ใช้ในการ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการนับคะแนนเสียงทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และการนับคะแนนเสียงอย่าง
แม่นยำ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

บริษัทเปิดให้มีการลงทะเบียนก่อนเวลาเริ่มประชุมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง และผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาภายหลัง
สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้อย่างต่อเนื่องจนถึงเวลาเลิกประชุม สำหรับการตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน
การแสดงตนเพื่อเข้าร่วมประชุมนั้น บริษัทได้มอบหมายให้นิติกรของบริษัทเป็นผู้ตรวจสอบตามขั้นตอนที่พึงปฏิบตัิ 
และเป็นไปตามรายละเอียดที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม 
 ในการประชุมคราวดังกล่าว บริษัทได้จัดให้กรรมการของบริษัท ประธานกรรมการชุดย่อยทุกคณะพร้อม
ฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมในการประชุมครบทุกท่าน ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เพื่อให้
ข้อมูลเพิ่มเติมและร่วมตอบข้อซักถามในรายละเอียดแก่ท่ีประชุม 

1.2.1 ก่อนการประชุม 
 บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องสำหรับการตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่าง
เพียงพอและทันเวลา กล่าวคือ หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทมีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้แจ้งกำหนดวัน 
เวลา สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ในแต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่ อน
เวลา 9.00 น. ในวันทำการถัดจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติ  
 หนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมพร้อมความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
รายละเอียดของเรื่องเพื่อพิจารณาเหตุผลจำเป็น ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบในแต่ละวาระ หนังสือมอบฉันทะ 
และรายชื่อของกรรมการอิสระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกที่จะมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ รวมทั้งส่งแผนที่
แสดงสถานที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า 14 วันก่อนการประชุม และได้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์
รายวันภาษาไทยติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน และก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน เพ่ือบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้า  

ทั้งนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมเป็นเวลาล่วงหน้าอย่างเพียงพอ 
โดยได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบทั้งชุด ซึ่งเหมือนกับข้อมูลที่บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นใน
รูปแบบเอกสารดังกล่าวแล้วข้างต้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 บริษัทได้นำแนวทางปฏิบัติที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้ประกาศเชิญชวนผู้ถือหุ้นผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ และบนเว็บไซต์
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ของบริษัท ระบุรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการในการพิจารณา และช่องทางการเสนอเรื่องไว้อย่าง
ชัดเจน โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นพิจารณาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อย่างไรก็ดี ไม่
ปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังเปิดโอกาสให้สอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องที่ได้บรรจุไว้ในระเบียบการ
ประชุม และ/หรือเสนอแนะ ข้อคิดเห็นอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุม เพ่ือที่บริษัทจะได้ชี้แจงรายละเอียดหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในที่ประชุมต่อไป 

1.2.2 ระหว่างการประชุม 
 ประธานที่ประชุมจะแจ้งองค์ประชุมแนะนำกรรมการ ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมในการประชุม 
แจ้งให้ที่ประชุมทราบวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงวิธีล งคะแนนเสียงที ่บริษัทจัดให้มีบัตร
ลงคะแนนในทุกเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้รับเมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทได้ใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ และ Barcode ในการช่วยนับคะแนนเสียง มีผู้สังเกตการณ์ เพ่ือความโปร่งใสในการนับคะแนน 
 ในระหว่างการประชุม ประธานที่ประชุมทำหน้าที่ดำเนินการประชุมไปตามลำดับที่แจ้งไว้ในระเบียบวาระ
การประชุม โดยเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุก
รายแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ถามคำถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมเพียงพอ จากนั้น 
ฝ่ายบริหารจะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำคัญกับทุกคำถามแล้วจึงให้ผู้ถือหุ้นลงมติใน
เรื่องท่ีพิจารณาซึ่งประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการออกเสียงในแต่ละเรื่องให้ที่ประชุมทราบโดยแยกเป็น “เห็นด้วย” 
“ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” ทั้งนี้ เมื่อมีการลงมติในแต่ละวาระนั้น บริษัทได้กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนน
เสียงสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยอำนวยความสะดวกในการประมวลผลการ
ลงคะแนนเสียง 
             1.2.3 หลังการประชุม 
 บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละเรื่องแยกประเภท
คะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” พร้อมแสดงสัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทผ่าน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันเดียวกันกับวันประชุมหรือภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดไป 
 การจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้มีการจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบันทึกสาระสำคัญของ
แต่ละเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุม สรุปประเด็นสำคัญของข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและคำชี้แจงของคณะกรรมการบริษัท
และฝ่ายบริหาร ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมของที่ประชุม รวมทั้งมติที่ประชุมพร้อมคะแนนเสียงแต่ละ
ประเภทและสัดส่วนคะแนนเสียงของแต่ละเรื่องไว้อย่างชัดเจนและครบถ้วน โดยบริษัทได้นำส่งรายงานการประชุมที่
จ ัดทำแล้วเสร็จลงนามรับรองโดยประธานที ่ประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และนายทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เพื่อเป็น
เอกสารตรวจสอบและอ้างอิง พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายในกำหนด 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น  

 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดถือหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะ

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย ผู้ถือหุ้นชาวไทยและผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ ตามท่ีได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับ
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ดูแลกิจการที่ดีอย่างชัดเจนถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียมกัน เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการ
ดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญต่อสิทธิและมีความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ซึ่ง
ได้แก่สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ทันเหตุการณ์ และในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิ
ในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการโอนหุ้น  

ในการดำเนินการเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการได้รับข้อมูลข่าวสารของกิจการอย่างเท่าเทียม
กันนั ้น นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี ่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทได้เพ่ิม
ช่องทางการเข้าถึงของข้อมูลของบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งได้จัดให้มีการนำเสนอข้อมูลทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษที่ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ  

บริษัทได้จัดทำแบบหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนหรือกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งบริษัทจะระบุรายชื่อไว้
ในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพ่ือให้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือ
หุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข รายละเอียดและขั้นตอนต่างๆ ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 
วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอ่ืนๆ  

การเปดิโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพ่ือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุในระเบียบ วาระการ
ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า นับเป็นมาตรการหนึ่งในการปฏิบัติ
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้
ข้อมูลภายในเพื ่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้อื ่นในทางมิชอบ ซึ ่งเป็นการเอาเปรียบผู ้ถือหุ ้น โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดย
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544 

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บริษัทได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ พนักงาน และสังคม รวมถึงความรับ ผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยตระหนัก
ถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักการสำคัญอันเป็นมาตรฐานสากล ดังนี้  

• ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ (Accountability) 
• ความร ับผ ิดชอบในการปฏ ิบ ัต ิ งานด ้วยความสามารถและประส ิทธ ิภาพท ี ่ เพ ี ยงพ อ

(Responsibility) 
• ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity) 
• การดำเนินการที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ (Transparency) 
• การสร้างคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Creation of Long Term Value to all 

Stakeholders) 
• ส่งเสริมการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practice) 
• การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่กิจการในทุกด้านเพื่อการแข่งขัน (Vision) 
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• การส่งเสริมพัฒนาการกำกับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการประกอบธุรกิจ (Ethics) 
นอกจากหลักมาตรฐานสากลข้างต้นแล้ว บริษัท ยังยึดถือปัจจัยสำคัญภายในที่ผลักดันการเติบโตของ

บริษัท อย่างมีประสิทธิภาพ 3 ประการ อันได้แก่ 
1. ความเป็นมืออาชีพของบุคลากรทุกระดับ (Professionalism) หมายถึง การที ่บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและสำนึกในหน้าที่ความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีข้ึน 
2. ระบบความควบคุมภายในที่ดี (Good Internal Control System) หมายถึง มีความโปร่งใสในการ

ทำงาน 
3. ความเสมอภาคและเป็นที่เชื่อถือกับผู้มีประโยชน์ร่วมกัน (Fiduciary Duties towards Stakeholders) 

หมายความรวมถึง ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า/ผู้ขาย และเจ้าหนี้ 
บริษัท ให้ความสำคัญกับผู้มีประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย มีการปฏิบัติต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเท่า

เทียมกัน การกำกับดูแลกิจการที่ดีจะเกิดขึ้นก็ด้วยความร่วมมือของบุคลากรทุกระดับที่ต้องรับรู้ ทำความเข้าใจ 
และถือปฏิบัติให้ถูกต้อง จึงถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องรับรู้ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
บริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณพนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผ ลประโยชน์ขัดกัน 
นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการ
สนับสนุน กิจกรรมสาธารณะ นโยบายเกี่ยวกับความลับของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการ
ทุจริต นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 

ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct) และทบทวนให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้ง ในปี 2561 ได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงาน เพ่ือเป็นหลักเกณฑ์ 
แนวทาง กรอบความประพฤติปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ ที่บริษัทกำหนดขึ้น เพื่อใช้เป็นมาตรฐานทางศีลธรรม 
คุณธรรม ของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นการบริหารงานเพ่ือการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น เป้าหมายของบริษัท 
จึงมิได้มีเพียงการสร้างกำไรสูงสุดเท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อปัจจัยแวดล้อมทุกด้าน ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเป็น
พ้ืนฐานในการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทได้กำหนดให้คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดำเนินการประเมินการ
ปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณอย่างสม่ำเสมอ โดยรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง  

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มหลักๆ ของบริษัท  
ผู้ถือหุ้น 

 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมี
การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การ
ให้ข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพแก่ผู้ถือหุ้น การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจในเรื่องสำคัญ รวมทั้งเพื่อรับทราบการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ตลอดจนเพื่อสามารถ
ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร การจัดให้มีมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใ น
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เพื่อประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และไม่กระทำ
การใดอันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น  

ลูกค้า 
บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับลูกค้าในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยมุ่งมั่น

สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า โดยเน้นที่ความเอาใจใส่ และความรับผิดชอบ โดยพัฒนาคุณภาพ
ของบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดี บริษัทมีการสำรวจ
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของบริษัทเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุ งการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
บริษัทยังได้มีการพัฒนาบุคลากรที่จะมาให้บริการกับลูกค้า โดยมีการอบรมให้ ความรู้และความเข้าใจกับพนักงาน
ทั้งก่อนการปฏิบัติงานจริงและพัฒนาเพิ่มพูนทักษะความรู้ความสามารถของพนักงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการที่ดีที่สุด  

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากับการใช้บริการของบริษัทฯ โดย
สำรวจลูกค้าแยกตามบริการและการสนับสนุนช่วยเหลือ สรุปผลสำรวจได้ดังนี้ 

 

ภาพรวม = 89.5% 

บริการ  = 88.9% การสนับสนุนช่วยเหลือ  = 89.8% 

 
พนักงาน 
บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับพนักงานในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท โดยให้

ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและจรรยาบรรณของพนักงาน  บริษัทตระหนักถึงคุณค่าของพนักงาน
อันเป็นทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร และส่งเสริมให้พนักงานอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำ งานที่ดีเพื่อสามารถ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าในบริษัทอย่างเป็นธรรม 
บริษัทจะปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกันโดยไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด 
อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย หรือลักษณะส่วนบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และจะดูแล
ไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ต่อบุคลากรทุกระดับ ไม่ว่าจากบุคคลใด หรือโดยวิธีใด บริษัทได้ปฏิบัติต่อพนักงานใน
เรื่องของการจ้างงาน ค่าจ้างและค่าตอบแทนอย่างเป็นธรรม บริษัทจึงจัดให้มีระบบผลตอบแทนตามความสามารถ 
(Performance Evaluate) ให้กับพนักงานทุกระดับ โดยคำนึงถึงปัจจัยดังต่อไปนี้  

• ด้านความรู้ ความชำนาญเฉพาะตำแหน่ง ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย และสภาวะการทำงานปกติท่ีพึงประสบ 

• ความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดึงดูดและรักษาบุคคลที่มีความสามารถ
ตามท่ีบริษัท ต้องการให้ทำงานอยู่กับบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ  

• ในการดำเนินธุรกิจที่จำเป็นต้องให้พนักงานเดินทางเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือเพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความสามารถของพนักงาน บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่นั้น ตามความจำเป็นและความเหมาะสมแก่ฐานะทางสังคมของพนักงาน 
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• ในการปฏิบัติงานให้กับบริษัท พนักงานควรจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ือมิให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายอันเกิด
จากการปฏิบ ัต ิงานของตน ในขณะเดียวกันพนักงานก็ไม ่ควรได ้ร ับค่าตอบแทนพิเศษ
นอกเหนือไปจากค่าตอบแทนและความดีความชอบตามปกติ  

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน ให้ความสำคัญด้านสุขภาพอนามัย กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคติดต่อ และให้สิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาล ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและพลานามัยที่ดีของ
บุคลากร บริษัทมีการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัย ถูกสุขอนามัย มีการควบคุม และลดความ
เสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และสุขภาพอันอาจเกิดขึ้นในสถานปฏิบัติงาน จัดให้มีอุปกรณ์ในการป้องกันอันตราย และ
มีการฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการกำหนดแผนการบริหารความต่อเนื ่องทางธุรกิจ สำหรับรองรับ
สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดข้ึน 

บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ให้พนักงานตระหนักถึง
ความสำคัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะ
ที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี ่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุนกิจกรรมที่จะส่งเสริม
การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย ในด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทให้ความสำคัญทั้งทางตรงและทางอ้อม บริษัทส่งเสริม
สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ลดการใช้ถุงและขวดพลาสติก 
รณรงค์การแยกขยะ เพ่ือช่วยลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ ศักยภาพของ
พนักงานในทุกระดับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จ
ของธุรกิจ รวมทั้งเพื่อให้บุคลากรมีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก พัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร พัฒนาด้านร่างกายและ
จิตใจ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของทุกส่วน 

คู่ค้า 
บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่ค้าในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทให้ความสำคัญ

ในกระบวนการจัดซื้อจัดหา ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญเพื่อกำหนดค่าใช้จ่าย และคุณภาพสินค้า จึงต้องมีขั้นตอน
การดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัทให้ความสำคัญกับคู่ค้า 
อันเป็นบุคคลที่ช่วยเหลือและเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บริษัทปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานการแข่งขันที่เป็นธรรมและเคารพซึ่งกันและกัน 
รวมทั้ง ได้สื่อสารเรื่องจรรยาบรรณที่มีต่อคู่ค้าให้พนักงานเกิดความตระหนัก ทำความเข้าใจ และนำแนวทางไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

คู่แข่งทางธุรกิจ 
บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับคู่แข่งทางธุรกิจในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทให้

ความสำคัญกับคู่แข่งทางธุรกิจ โดยไม่ได้มองว่าเป็นเพียงคู่แข่งทางธุรกิจด้านเดียว แต่บริษัทมองว่าด้วยสภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจ คู่แข่งทางธุรกิจยังสามารถผันตัวมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญในอนาคต โดยสอดคล้องกับ
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หลักสากลภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้าไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้
ความลับทางการค้าของคู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

(1) ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี  
(2) ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม 
(3) ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 
เจ้าหนี้ 

 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับเจ้าหนี้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ให้
ความสำคัญกับบรรดาเจ้าหนี้ทางการค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทสามารถดำเนินไป
ได้อย่างเรียบร้อย โดยบริษัทเข้มงวดในการชำระหนี้ค่าบริการ และ/หรือค่าสินค้าท่ีได้ซื้อจากเจ้าหนี้ทางการค้าตาม
กำหนดเวลาทุกราย โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติว่าเป็นเจ้าหนี้ทางการค้ารายใหญ่หรือรายเล็ก 
 สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
 บริษัทมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสังคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อมในคู่มือจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษัทโดยตระหนักถึงความสำคัญและอิทธิพลของการใช้สื่อออนไลน์ในสังคมไทยในทุกด้าน ทั้งด้านสังคม 
ธุรกิจ และการศึกษา ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบไอซีที บริษัทเคร่งครัดในเรื่องการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และสนับสนุน
กิจกรรมที่จะส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย  

ด้านสังคม ชุมชน 
  บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของ
สังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้งานของเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นสื่อกลางในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถเรียนรู้ คุ้นเคยและสามารถใช้เทคโนโลยีชนิดนี้ 
ยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมไทยให้ดีขึ้น 

ด้านการศึกษา  
บริษัทได้เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษา และองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 

ไอเน็ต (INET-IDC) ตลอดจนเปิดอบรมให้นักเรียนมีความรู้ระดับพื้นฐานด้านเทคโนโลยี IoT (Internet of Thing) 
แบบเข้าใจง่าย ฝึกการออกแบบคำสั่งให้อุปกรณ์ KidBright ตามที่ผู้เข้าอบรมได้ออกแบบไว้ พร้อมทั้งเรียนรู้การ
ดำเนินงานของบริษัท โดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง 

ด้านสิ่งแวดล้อม  
บริษัทให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรง และทางอ้อม กล่าวคือ ทางตรง บริษัท ส่งเสริม สนับสนุน 

และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ปิด
ไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในช่วงเวลาพัก และหลังเวลางาน การใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยการใช้กระดาษท้ังสองหน้า รวมถึงกำหนดนโยบาย paperless ด้วยการรณรงค์ลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น 
ให้รับส่งเอกสารภายในบริษัทด้วยดิจิทัลไฟล์แทนการถ่ายสำเนาเอกสาร สำหรับทางอ้อม ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล 
ไอเน็ต (INET-IDC)  สร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากผนังของศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) มีคุณสมบัติสามารถป้องกันความร้อนภายนอกเข้าสู่ภายใน ทำให้เครื่องปรับอากาศ
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ภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต ( INET-IDC)  ไม่ต้องทำงานหนัก ส่งผลให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ 
ภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) บริษัทยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟฟ้า LED Motion Sensor ซึ่ง
หลอดจะสว่างเมื่อจับความเคลื่อนไหวได้และดับลงโดยอัตโนมัติหลังจากไม่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งหลอดไฟฟ้า
ดังกล่าวนอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังมีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไฟฟ้าปกติทั่วไป นอกจากนั้น 
ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้น้ำยาดับเพลิง และน้ำยาเครื่องปรับอากาศที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม 
และไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน 

3.2 ช่องทางการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อสื่อสารกับบริษัทได้โดยตรงผ่านทางหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ของ

บริษัท เลขานุการบริษัท หน่วยงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรืออาจใช้ช่องทางอื่นที่ผู้มี
ส ่วนได้เสียเห็นว่าเหมาะสมก็ได้ นอกจากนี ้บริษัทยังจัดให้ม ีช ่องทางในการแจ้งร ้องเร ียน/แจ้งเบาะแส 
(Whistleblower) ให้ผู้มีส่วนได้เสียยังสามารถแจ้งหรือร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณมายัง
กรรมการกำกับดูแลกิจการ หรือกรรมการตรวจสอบได้สะดวกและรวดเร็ว 

4. นโยบายเกี่ยวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสำคัญต่อเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และถือเป็นนโยบายหลัก 

ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายไม่ส่งเสริม สนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมในการใช้ซอฟต์แวร์ ที่เป็นการละเมิด
ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติให้พนักงานทุกคนจะต้องลงนามรับทราบนโยบายของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล นอกจากนั้นบริษัทยังมีการประกาศภายในบริษัท
เรื ่อง “ห้ามกระทำการอันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย” เนื้อหาโดยสรุปเป็นการประกาศห้ามพนักงาน
กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือกระทำการอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
5.1 คุณภาพของข้อมูลที่เปิดเผย 
คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านตระหนักดีว่าข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัทล้วนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ
พนักงานจึงตระหนักและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลให้เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศที่มีนัยสำคัญของบริษัท
อย่างมีคุณภาพโดยยึดหลักความถูกต้อง ความรวดเร็ว ความโปร่งใส และวิธีการให้ข้อมูลเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม ซึ่ง
เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่และแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น  

สารสนเทศที่เปิดเผยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง ชัดเจนไม่คลุมเครือ เป็นข้อมูลที่มีข้อสรุป
อย่างชัดเจน และเพียงพอต่อการใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนสามารถตรวจสอบได้ และผ่านการ
รับรองตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือให้การรับรู้ข้อมูลทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

5.2 ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้ยึดถือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัท

จดทะเบียนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งข้อกำหนดในการเปิดเผยสารสนเทศที่ต้องรายงานตามรอบระยะเวลาบัญชี 
(Periodic Reports) และการเปิดเผยสารสนเทศสำคัญตามเหตุการณ์ (Non-Periodic Reports) ช่องทางหลักท่ีใช้
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ในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ได้แก่ การจัดส่งเอกสารให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  

นอกจากนี้ บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนทันเวลา และโปร่งใส จึง
ได้เพิ่มช่องทางเลือกอื่นในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้มีการเข้าถึงข้อมูลได้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ได้แก่ เว็บไซต์ของบริษัท 
(http://ir.inet.co.th/) รวมทั้งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2) 

5.3 นักลงทุนสัมพันธ์  
บริษัทจัดให้มีส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร และรับผิดชอบการติดต่อสื่อสาร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนทั่วไป 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม รวมทั้งดูแลกระบวนการรายงาน
ทางการเงิน เช่น การเสนอผลการดำเนินงานงบการเงิน สารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงมีการทำบทรายงานและการวิเคราะห์ (MD&A) สำหรับการติดต่อส่วนนักลงทุนสัมพันธ์สามารถทำได้
โดยทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2257 7000 ทางโทรสารหมายเลข 0 2257 1379 ทางเว ็บไซต์ของบริษัทที่ 
http://ir.inet.co.th/ และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ ir@inet.co.th 

ในปี 2562 บริษัทมีกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ดังนี้ 
• เข้าร่วมงาน Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์จำนวน 2 ครั้ง 
• พบนักวิเคราะห์จำนวน  3 ครั้ง 

ทั้งนี้ ในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการดำเนินงานนักลงทุนสัมพันธ์ทุกครั้ง 
5.4 นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
บริษัทได้เปิดโอกาสในการให้ข้อมูลต่างๆ ของบริษัท กับนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆ 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งบริษัทได้ให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องผลประกอบการของบริษัท แนวโน้มและทิศ
ทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพ่ือให้นักวิเคราะห์นำไปเป็นข้อมูลเพ่ือสื่อสารเปิดเผยต่อนักลงทุนทั่วไป 

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ และประสบการณ์การทำงานจาก

หลากหลายสาขา ส่งผลให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมการบริษัท
มุ่งพัฒนาองค์กรสู่ความสำเร็จ โดยกำหนดนโยบายและให้ความเห็นในการกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจ เป็นผู้วางกลยุทธ์
และนโยบายที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อตรง มีจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและนโยบาย
การบริหารของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและ
แผนธุรกิจของบริษัทตลอดจนกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารและคณะจัดการ
ของบริษัท เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและถูกต้องตาม
กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของหน่วยงานที่กำกับดูแลและหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการและความมั่นคงให้แก่ผู้ถือหุ้น  ขณะเดียวกันก็
คำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
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ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาทบทวนและอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ และทิศ
ทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เหมาะกับแนวโน้มและสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน รวมถึงให้สอดคล้องต่อการ
ดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมทั้งได้ติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ ใน
การประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร โดยกำหนดให้มีการ
รายงานผลการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัท 

คณะกรรมการบริษัททุกคนตระหนักในหน้าที ่และความรับผิดชอบในการดูแลบริหารกิจการ เพ่ือ
ประโยชน์ที่ดีที่สุดของผู้ถือหุ้น (Fiduciary Duty) ครอบคลุมหน้าที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง (Duty of Care) การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) การปฏิบัติตาม
กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือ
หุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน (Duty of Disclosure) 

6.1 การแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ 
 เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปด้วยดี ได้มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัทอย่างชัดเจน 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และ

ข้อบังคับของบริษัท มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ขณะที่ฝ่ายบริหารมีหน้าที่
รับผิดชอบในการนำกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ไปปฏิบัติให้สำเร็จ ตลอดจนบริหารจัดการงานประจำวันและธุรกิจของ
องค์กร 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการ 
ประธานกรรมการบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ ้นรายใหญ่ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 17 ของหุ้นทั้งหมด และ

กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารสูงสุดของบริษัท อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ และคุณสมบัติที ่เหมาะสม โดยไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนด
นโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการบริษัทสามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู ้ถือหุ ้นได้อย่างเป็นอิสระ ซึ ่งจะทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการ
บริหารงาน 

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
• เป็นผู้นำและเป็นผู้ควบคุมการประชุม

คณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ 
• ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท การประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมของ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 

• สนับสนุน และผลักดันให้กรรมการบริษัททุกคนมี
ส่วนร่วมในการประชุม 

• กำหนดและจัดทำวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ แผน
ธุรกิจ งบประมาณและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
ประจำปีเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
อนุมัติ ตลอดจนติดตามความคืบหน้าเปรียบเทียบ
กับงบประมาณและแผนงาน และรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบความคืบหน้าเป็น
ประจำ 
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บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ 
• ร่วมกับกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท 

กำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการ
บริษัท 

• ช่วยเหลือแนะนำและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ
ของฝ่ายบริหารผ่านทางกรรมการผู้จัดการอย่าง
สม่ำเสมอ 

• บริหารจัดการกิจการให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้กรอบนโยบายการบริหาร
จัดการของบริษัท  

• ควบคุมการดำเนินงานของบริษัท อาทิเช่น อำนาจ
ในการจ ัดจ ้าง บรรจ ุ แต ่งต ั ้ง การปร ับเล ื ่อน
ตำแหน่ง ปร ับอ ัตราเง ินค ่าจ ้าง และกำหนด
บทลงโทษทางวินัยหากบุคลากรไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบ ียบ ว ิน ัยของบร ิษ ัท ออกคำส ั ่ งและ
ประกาศวิธีการในการบริหารงาน 

• มีอำนาจลงนามในการพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อจัด
จ้างในวงเงินครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท 

• เสริมสร้างศักยภาพและรักษาทีมผู ้บริหารที ่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกล
ยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทอย่างมีประสิทธิผล 

 
6.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัท 
บริษัทให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับความเป็นอิสระในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม กรรมการบริษัททุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและ
คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ โดยตระหนักเสมอว่าเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการสังเกตการ
ปฏิบัติงาน ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอย่างใกล้ชิด บริษัทได้กำหนดให้มี
การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำอย่างน้อย 3 เดือนครั้ง โดยมีการกำหนดวาระการประชุมล่วงหน้าอย่าง
ชัดเจน และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงาน โดยได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งวาระการประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมก่อนเป็นระยะเวลาล่วงหน้า 7 วันก่อนการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม การประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาโดยประมาณ 2 
ชั่วโมง โดยในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ ้น 10 ครั้ง (โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ 8 
โครงสร้างการจัดการ เรื่องการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2562) 

กรรมการบริษัททุกท่านต้องมีหน้าที่ที่ต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ต้องลาประชุม และ
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้งได้เชิญผู้บริหารระดับสูงของทุกสายงานเข้าร่วมประชุม รวมทั้งได้เชิญ
ผู้บริหารในเรื่องที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงข้อมูลหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ โดยตรง เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดองค์ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง
รวมถึงขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ โดยการประชุมทุกครั้งต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ยกเว้น กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องดำเนินการประชุม มิฉะนั้น จะก่อให้เกิด
ความเสียหายกับบริษัท ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาเห็นสมควร 
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นอกจากนี้ในปี 2562 ได้มีการกำหนดตารางการประชุมกรรมการประจำปี 2563 เป็นการล่วงหน้า (ตาราง
การประชุมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้) โดยไม่รวมการประชุมในวาระพิเศษ ดังนี้  

 

 
6.3 การประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีการประชุมกันเองตามความเหมาะสมโดยไม่มี

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ
บริษัท หรือเรื่องอ่ืนๆ ที่อยู่ในความสนใจ  

6.4 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษัทฯ จะจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งกรรมการใหม่ในคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ และการดำเนินการด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการ ตลอดจนขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยต่างๆ รวมทั้งให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อบังคับบริษัท รายงานประจำปี นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 
และคู่มือจริยธรรม เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษัทมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายชวลิต จินดาวณิค มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 
2. นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 
3. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม ่เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 

คร้ังท่ี คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมกรรมการตรวจสอบ 

1 22 มกราคม 2563 8 กุมภาพันธ์ 2563 17 มกราคม 2563 

2 28 กุมภาพันธ์ 2563 14 มีนาคม 2563 27 กุมภาพันธ์ 2563 

3 14 พฤษภาคม 2563 9 พฤษภาคม 2563 13 พฤษภาคม 2563 

4 13 สิงหาคม 2563 8 สิงหาคม 2563 16 ตุลาคม 2563 

5 13 พฤศจิกายน 2563 7 พฤศจิกายน 2563 12 พฤศจิกายน 2563 

6 16 ธันวาคม 2563 12 ธันวาคม 2563 16 ธันวาคม 2563 

คร้ังท่ี 
คณะกรรมการสรรหา

กำหนดค่าตอบแทน และ
กำกับดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

คณะกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติของกรรมการ

ผู้จัดการ 

1 20 กุมภาพันธ์ 2563 7 มกราคม 2563 8 มกราคม 2563 23 มีนาคม 2563 

2 12 พฤษภาคม 2563 28 พฤษภาคม 2563  14 กันยายน 2563 

3 27 สิงหาคม 2563 10 สิงหาคม 2563   

4 15 ธันวาคม 2563 27 พฤศจิกายน 2563   
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6.5 ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทไว้อย่าง

ชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษา
กรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็น
กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการจะได้รับค่าตอบแทน
สอดคล้องกับหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการเป็น
ผู้พิจารณาและนำเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปีเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย 

6.6 การพัฒนากรรมการบริษัทและผู้บริหารบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการเตรียมความพร้อมให้แก่กรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยจัดให้มีการ

บรรยายสรุปให้แก่กรรมการใหม่และจัดทำเอกสารสำคัญต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ โครงสร้างของคณะกรรมการ
บริษัท ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ และจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติของ
กรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้ยัง
ได้จัดทำรายงานสรุปภาพรวมทั้งหมดขององค์กรทั้งของบริษัทเองและบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายในด้านการให้ความรู้แก่กรรมการบริษัทเพื่อการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ พร้อมกันนี้ยังส่งเสริมในด้านทักษะ
ในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้เข้าร่วมการอบรม 
สัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), และหลักสูตร 
Director Certification Program (DCP), Role of the Chairman Program (RCP), Audit Committee 
Program (ACP) และ Ethical Leadership Program (ELP) ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(Thai Institute of Directors) และหลักสูตรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น เพื่อให้สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่กรรมการได้ตาม Fiduciary Duties และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งผู้ปฏิบัติงานที่เกี ่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเลขานุการบริษัท และ
หลักสูตรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องที่จัดโดยสถาบันและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือเสริมสร้างให้มีความรู้
ความเข้าใจในหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งจะช่วยสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุด
ย่อยให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่อีกด้วย 

ในปี 2562 นายชวลิต จินดาวณิค ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG) รุ ่นที่ 10/2019 ซึ่งจัดโดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นหลักสูตรสำหรับ
กรรมการบริษัทที่ต้องการเข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงทางด้าน IT ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อองค์กรเพื่อหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไขได้อย่างทันท่วงที รวมถึงการนำ IT มาใช้ภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถ
สร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่องค์กร 
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การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ  
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 จัดให้มีการประเมนิผล

การปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที ่ 10/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
3. การประชุมคณะกรรมการ  
4. การทำหน้าที่ของกรรมการ  
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ   
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ 
1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการ

บริษัทแบบรายคณะ และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทแบบรายคณะ ในปี 2562 ผลการ
ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 97.67 

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล  
คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 จัดให้มีการประเมนิผล

การปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 10/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงานกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการ  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้ 
1. ดำเนินการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง 
2. เลขานุการบริษัทสรุปและเสนอผลการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกรรมการบริษัท

แบบรายบุคคล และเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริษัทแบบรายบุคคล ในปี 2562 ผลการประเมิน
อยู่ที่ร้อยละ 97.92 
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การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2562 จัดให้มีการ

ประเมินตนเองในการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้นำตัวอย่าง
แบบสอบทานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบด้วยตนเอง จากคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
รวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) มาปรับใช้ โดยแบบสอบ
ทานดังกล่าว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่า มีลักษณะที่สนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และพิจารณา
สภาพแวดล้อมทั่วไป เอ้ือต่อการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ส่วนที ่ 2 แนวทางในการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที ่ของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีที ่ผ่านมา 
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบอย่างครบถ้วน 

 
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562 จัดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 7 มกราคม 2563 เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายคณะและรายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ได้แก่ 

รายคณะ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายคณะ ในปี 2562 

ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 98.53 
รายบุคคล  
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการ  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริหารความเสี่ยงแบบรายบุคคล ในปี 2562 ผล

การประเมินอยู่ที่ร้อยละ 97.73 
การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในการ
ประชุมครั้งที่ 8/2562 วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการ
บริหารแบบรายคณะและรายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 
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รายคณะ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารแบบรายคณะ ในปี 2562 ผลการ

ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 100 
รายบุคคล 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการ  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการบริหารแบบรายบุคคล ในปี 2562 ผลการ

ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 100 
 

การประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการได้ประเมินผลการปฏิบัติงานในปี 2562 

จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นการประเมิน
ประสิทธิภาพในการดำเนินงานคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการแบบรายคณะและ
รายบุคคล ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

รายคณะ 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย  
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล

กิจการแบบรายคณะ ในปี 2562 ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 98.53 
รายบุคคล 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  
2. การประชุมคณะกรรมการ  
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  
ทั้งนี้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแล

กิจการแบบรายบุคคล ในปี 2562 ผลการประเมินอยู่ที่ร้อยละ 97.73 
 
6.7 จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
บริษัทได้ยึดมั่นในการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ในปี 2559 บริษัทได้จัดทำ

คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานทุกคน ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้ งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุก
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กลุ่ม สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม อันแสดงถึงความซื่อสัตย์ ความยึดมั่นต่อกฎหมาย 
เพื่อให้เป็นแบบแผนความประพฤติดีที่หยั่งรากลึก เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อันจะส่งผลดีต่อ
สังคมประเทศชาติสืบไป ซึ่งได้ทำการเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการกำกับดูแลกิจการไว้บน
ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ภายในบริษัท กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างสะดวกทั่วถึงตลอดเวลา และในปี 2561 บริษัทได้จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับพนักงานเพิ่มเติม เพ่ือ
เพ่ิมสีสันและรูปแบบให้น่าสนใจมากขึ้น 

6.8 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางสำหรับการพิจารณาความเหมาะสมของการทำรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เช่น  ขั้นตอนการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน กำหนดนโยบาย และ
วิธีการดูแลไม่ให้คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชนส์่วน
ตน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบถึง รายการที่มีความเก่ียวโยงกัน 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และรายการท่ีเกี่ยวโยงกันเสมอ  โดยผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนการทำรายการ
กับบุคคลภายนอก (Arm's Length Basis) รายการระหว่างกันที่มีสาระสำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ 
คู่สัญญา เหตุผล/ความจำเป็นในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวาระใดที่กรรมการมีส่วนได้เสีย ประธานกรรมการจะขอความ
ร่วมมือให้กรรมการปฏิบัติตามนโยบาย โดยขอให้กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย แจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือรับทราบและงดออก
เสียงหรือความเห็น ในวาระนั้น 

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร (ซึ่งรวมถึงคู่สมรส 
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์ 
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 ภายใน 3 วัน นับจาก
วันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายใน
ของบริษัท ซึ่งถ้าคณะกรรมการหรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนจะต้องมีโทษตามที่ระบใุน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559 

อีกทั้ง คณะกรรมการได้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ เงื ่อนไขและวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสียของ
กรรมการและผู้บริหาร โดยเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารในการจัดทำรายงานและจัดเก็บ
หลักฐานไว้ที่บริษัท เพื่อให้บริษัทได้ทราบถึงการมีส่วนได้เสียที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการบริหาร จัดการกิจการของ
บริษัท และไม่ก่อให้ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นไปตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2551 

6.9 ระบบการควบคุมภายใน 
บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อระบบการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติงาน โดยมีฝ่าย

ตรวจสอบภายในทำหน้าที่ในการตรวจสอบเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลักและกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญของ
บริษัทได้ดำเนินตามแนวทางที่กำหนดและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อกำหนดที่เกี ่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                             แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 70 
 

สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการบริษัทจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
รายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย  

บริษัทได้จัดให้มีการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีความสอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
(Good Corporate Governance) โดยพัฒนาระบบการประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และ
บูรณาการกับระบบบริหารจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) เพ่ือให้เป็นองค์กรที่มี
ขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวและสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าและผู้ถือหุ้น 

6.10 รายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของบริษัทและสารสนเทศทางการเงินที่

ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่
ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดำรงไว้ซึ่ง
ระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเพียง
พอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่
ผิดปกติอย่างมีสาระสำคัญ 

6.11 การควบคุมภายใน 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทประจำปี 2562 ในด้านต่างๆ 5 ด้าน คือ การควบคุมภายในองค์กร  การประเมินความเสี่ยง  การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล  และระบบการติดตาม คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัท
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัท
ย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท 

6.12 การบริหารความเสี่ยง 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง เพื่อพิจารณานโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามการพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยง 
ประเมินอนุมัติแผนจัดการความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงการระบุความเสี่ยง ประเมิน กำหนดมาตรการป้องกัน หรือลดความ
เสี่ยง ติดตามดูแลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปอย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นำนโยบายการบริหารความเสี่ยงไปสู่
การปฏิบัติ และสื่อสารผลดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัททราบเพื่อพิจารณา  

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยการนำหลักการบริหารความเสี่ยงมาปรับใช้จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมองค์กร แสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัทจึงได้ประกาศใช้นโยบายบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 

9.2 โครงสร้างกรรมการบริษัท 
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
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คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยกำหนดโครงสร้างการจัดการเพื่อให้สอดคล้อง
ตามข้อกำหนดและแนวทางที่บังคับใช้ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและตามระเบียบ 
ข้อบังคับของบริษัทท่ีได้กำหนดขึ้น 

ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ซึ ่งเป็น
ผู ้ทรงคุณวุฒิ มีความรู ้ความสามารถเฉพาะด้านและมีประสบการณ์ในการทำงาน ซึ ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ทั้งการกำหนดทิศทางและนโยบายการกำกับดูแลการบริหารงานและการดำเนินงาน
ของฝ่ายบริหาร กรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด 
พ.ศ.2535 

ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน คือ กรรมการผู้จัดการ โดยประธานกรรมการ
เป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและไม่ใช่บุคคลเดียวกับกรรมการผู้จัดการที่เป็นเจ้าหน้าที่สูงสุดของฝ่ายบริหาร
ของบริษัท และแม้ว่าประธานกรรมการจะเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แต่ประธานกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานอย่างเป็นอิสระ ไม่ครอบงำหรือ
ชี้นำความคิดในระหว่างการอภิปราย และส่งเสริมให้กรรมการทุกคนได้มีโอกาสร่วมอภิปราย และแสดงความ
คิดเห็นอย่างเต็มที่ โดยให้เวลาอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อยุติร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ในทุกเรื่องที่
นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี ่ยวกับการกำหนดจำนวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมการสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการ เพ่ือให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการบริษัท สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท ในปี 2562 บริษัทไม่มีกรรมการรายใดของ
บริษัทที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท  

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลการดำรงตำแหน่งต่างๆ ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลในหัวข้อ
คณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหารในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว 

9.2.1 การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

สถานะ 
กรรมการที่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการที่ไม่เป็น

ผู้บริหาร 
กรรมการอิสระ 

กรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น - 6 - 

กรรมการที่ไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น 1 1 4 
 

บริษัทมีกรรมการที่เป็นอิสระทั้งหมด 4 ท่าน เท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 ท่าน ซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ นอกจากนี้ กรรมการอิสระไม่ได้เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และ
ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ดังนั้น ผู้มีส่วนได้เสียจึงมั่นใจได้ว่ากรรมการสามารถปฏิบัติงานในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นได้
อย่างเป็นอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลและการสอบทานการบริหารงาน 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด้วยความซื ่อสัตย์สุจริตและความระมัดระวังรักษา
ผลประโยชน์ของบริษัท โดยกรรมการบริษัทมีวาระการดำรงตำแหน่งที่แน่นอน ตามข้อบั งคับของบริษัทกำหนดไว้
ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ออกจากตำแหน่ง โดยให้กรรมการที่
ดำรงตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

9.2.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษัท ได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาต่างๆ แบ่งเบาภาระการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และช่วยให้การดำเนินงาน
ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะกรรมการบริหาร 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการวางนโยบายหรือกลยุทธ์ 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนในการดูแลการบริหาร การจัดการ และนโยบายในการประกอบธุรกิจ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ทางการเงินและกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ โดยอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อ
คณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
แต่งตั้งเม่ือวันที่ 14 กันยายน 2544 เพ่ือทำหน้าที่เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการและเพ่ิมมูลค่า

ให้องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินเพิ่มมากขึ้น 
ปรับปรุงหน้าที่ และกระบวนการของการตรวจสอบภายในและภายนอก และปรับปรุงให้การสื่อสารระหว่าง
คณะกรรมการบริษัท สำนักตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ งขึ้น โดยอำนาจ
และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามรายละเอียดในหัวข้อคณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เพื่อทำหน้าที่กำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง และให้ข้อเสนอแนะแก่

คณะกรรมการบริษัทในการกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อบริษัท  ทั้งปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกให้มีความเสี ่ยงที ่ เหลืออยู ่ในระดับที ่เหมาะสมและยอมรับได้ โดยอำนาจและหน้าที ่ของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ   

4. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 แต่งตั้งเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ พร้อมทั้งติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 เดือน 
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการเป็นไปตามรายละเอียดหัวข้อคณะกรรมการ 

5. คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
 แต่งตั ้งเมื ่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2562 เพื ่อทำหน้าที่ทบทวนและเสนอนโยบาย หลักเกณฑ์ดูแลให้
คณะกรรมการมีขนาดและองค์ประกอบที ่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี ่ยนให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยคณะกรรมการจะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
ในด้านต่างๆ รวมทั้งของกรรมการผู้จัดการเพื่อพิจารณาทบทวน นโยบาย โครงสร้าง และแนวปฏิบัติโดยรวม
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เกี่ยวกับค่าตอบแทนของบริษัทดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่อสาธารณะ และให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ
ด้านการกำกับดูแลกิจการหรือปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 
ในการคัดเลือกและพิจารณาบุคคลที่เหมาะสม สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ทั้งจากการเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอชื่อ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัท โดย
กรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมาย ทั้งยังให้ความเป็นอิสระของกรรมการ ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ที่อาจมีกับบริษัท ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม 

9.3.1 กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติตามนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามกรอบของนิยามกรรมการอิสระที่

ประกาศโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้ 
• ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัทในเครือ บริษัทร่วม ทั้งนี้นับรวมหุ้นที่

ถือโดยผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
• ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้มี

อำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

• ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงิน 
และการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะ
ทำให้ขาดความเป็นอิสระ 

• ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
9.3.2 กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงสุด 
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและ

ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อบริษัท โดยเสนอผ่านการพิจารณากลั ่นกรองของคณะกรรมการสรรหา กำหนด
ค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท สำหรับการพิจารณาแต่งตั้งในกรณีแต่งตั้ง
กรรมการที ่ไม ่ได ้ออกตามวาระ รวมทั ้งกรณีการแต่งตั ้งแทนกรรมการที ่ออกตามวาระ โดยจะเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 

กรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ประกอบด้วยตัวแทนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 2 ท่าน ตัวแทนจากบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน และตัวแทนจาก บริษัท กสท 
โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 2 ท่าน 
 การคัดเลือกบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดำเนินการดังนี้ 
การแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ  บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย เพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของ
บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น  จากนั้นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะ
เป็นผู้พิจารณาและเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้
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พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยข้อบังคับบริษัทกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ
ตามหลักเกณฑ ์และวิธีการ ดังนี้ 

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน
กรรมการที่พึงจะมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง เท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี คัดเลือกโดยวิธีการจับฉลากเพ่ือให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี 

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกัน
ได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุมนั้น 
การแต่งตั้งกรรมการทดแทนในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  
คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จะคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมี
คุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (¾) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่
ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  

 ทั้งนี้ องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทให้มีคณะกรรมการ
บริษัทไม่น้อยกว่า 11 คน และไม่เกิน 15 คน ทั้งนี ้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมี
ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
จะคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย แทนตำแหน่งกรรมการ
ชุดย่อยที่ว่างลง ตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด และนำเสนอรายชื่อต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป 
 องค์ประกอบและแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร 
โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัทและเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
 องค์ประกอบและการแต่งตั ้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัท 
 องค ์ประกอบและการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการบร ิหารความเส ี ่ยง  คณะกรรมการบร ิษ ัทเป็น 
ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งจากกรรมการบริษัท 
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 องค์ประกอบและการแต่งต ั ้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของกรรมการผู ้จ ัดการ  
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการบริษัท 
 การสืบทอดตำแหน่ง 
 เนื ่องจากบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทมหาชนจำกัดและบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในการสรรหาและแต่งตั้งตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจึงต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการผู้จัดการ
จะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายดังกล่าว มีการทำสัญญาว่าจ้างชัดเจน และมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการอย่างสม่ำเสมอตลอดระยะเวลาของการว่าจ้าง 

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยเพ่ือกำหนดแผนการดำเนินธุรกิจในบริษัทย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท ผู้บริหารในบริษัทย่อยต้องนำเสนอผลการดำเนินงานต่อ
คณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน 

ส่วนการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วม บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท
ร่วมเพ่ือเป็นการติดตามการทำงานของบริษัทร่วมว่าได้ดำเนินงานตามแนวทางที่บริษัทได้คาดหวังไว้  

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมยึดถือตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม บรรลุผลการดำเนินงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 
 บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 1. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท 
 2. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่นำความลับและ/หรือข้อมูลภายในบริษัท ไป
เปิดเผยหรือหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่
ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 3. คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์และ/หรือเข้าทำนิติกรรม
อื่นใด โดยใช้ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 4. บริษัทกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.2559 และกำหนดให้การนำข้อมูลภายในไปใช้เพื ่อประโยชน์ส่วนตนมีโทษตามที่ระบุไว้ ใน
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2559 

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญในการกำหนดมาตรการป้องกันกรณีกรรมการหรือผู้บริหารบริษัทใช้
ข้อมูลภายในเพื ่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู ้อื ่นในทางมิชอบ ซึ ่งเป็นการเอาเปรียบผู ้ถือหุ ้น โดย
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คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการรักษาความลับ คำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือปฏิบัติโดย
กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน มาแล้วตั้งแต่ปี 2544 

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
บริษัทว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าว 

เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ในรอบปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทได้จ่ายค่าตอบแทน

การสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,940,000 บาท ไม่รวมค่าบริการ
อ่ืน (Non-audit fee)  

และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่ บริษัท สำนักงานบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็น
จำนวนทั้งสิ้น 1,075,000 บาท 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) - ค่าพาหนะในการเดินทาง เป็นจำนวนทั้งสิ้น 113,009.52 บาท 

9.7 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอ่ืนๆ 
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้ความสำคัญกับการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียมกันต่อผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย จึงได้จัดทำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและคู่มือจรรยาบรรณเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทพิจารณาการนำหลักปฏิบัติ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามความเหมาะสมของธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2562 มีเรื่องที่บริษัท
ยังไม่ได้ปฏิบัติ คือ บริษัทมีกรรมการอิสระ 2 ท่านที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี โดยคณะกรรมการเห็นว่า
กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านเป็นกรรมการซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่นำประสบการณ์ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้
ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของบริษัท  
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10.   ความรับผิดชอบต่อสังคม 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพ่ือความเติบโตอย่าง
ยั่งยืน โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน บริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 8 ข้อ ของสถาบันธุรกิจเพื ่อสังคม (Corporate Social Responsibility 
Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ 

 

1) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ตั้งแต่

สังคม ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่งทางธุรกิจ และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดย
คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและจัดทำประกาศหลักการกำกับดูแลกิจการที ่ด ีของบริษัทและ
จรรยาบรรณ (Code of Conduct)  เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุม
ถึงเรื่องต่างๆ อาทิเช่น นโยบายเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจรรยาบรรณ
พนักงาน นโยบายเกี่ยวกับผลประโยชน์ขัดกัน นโยบายเกี่ยวกับการควบคุมภายใน  จรรยาบรรณของการจัดหา 
นโยบายเกี่ยวกับรายการทางการบัญชีและการเงิน นโยบายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ ระเบียบ
บริษัท ว่าด้วยการรักษาความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัท นโยบายเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน นโยบายการรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการ
ทุจริต นโยบายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ เป็นต้น ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนรับทราบ
และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด 

 

2) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 
บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและผลกระทบจากการ

ทุจริตและคอร์รัปชัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ได้มีมติ
เห็นชอบในการสมัครเข้าร่วมแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทท่ีจะส่งเสริมให้เกิดการต่อต้านการทุจริตในวงกว้าง  

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 ทางบริษัท ได้รับเอกสารตอบรับและคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อยืนยันการ
เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยบริษัทวางแผนกำหนดมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รัปชัน กำหนดช่องทางในการสื่อสาร เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสามารถแจ้งข้อมูล
เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริต (whistle-blower hotline)  ได้อย่างปลอดภัย และเพื่อให้พนักงานใช้เป็นแนวทางใน
การถือปฏิบัติต่อไป 

บริษัทมีนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 
24 กันยายน 2558 และในปี 2560 ได้ทบทวนนโยบายให้เหมาะสม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 โดยเผยแพร่ผ่าน
ทางอีเมล์ Intranet และเว็บไซต์ของบริษัท 
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นอกจากนี้ บริษัทยังส่งพนักงานเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรผนึกเสียง 400 บริษัทเพื่อสู้ปัญหาคอร์รัปชันเชิง
ระบบ ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

ในปี 2559 บริษัทได้ทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตราการต่อต้านการคอร์รัปชัน เวอร์ชั่น 2.0 ตาม
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เสนอต่อ CAC (Thailand’s Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption) เนื ่องจากข้อมูลที่ยื ่นขอรับรองบางส่วนในแบบประเมิน
ตนเองภาคบังคับยังไม่สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ CAC กำหนด บริษัทจึงขอขยายระยะเวลาการยื่นแบบ
ประเมินและข้อมูล โดยทางคณะกรรมการ CAC ได้ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 6 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนดการยื่น
ขอรับรอง โดยกำหนดส่งเอกสารยื่นขอรับรองของบริษัท ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560  

ในปี 2560 บริษัทได้รับแจ้งมติการพิจารณาเอกสารยื่นขอรับรอง จากเลขานุการคณะอนุกรรมการ
พิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันการทุจริต เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ว่าควรปรับปรุง
เอกสารเพิ่มเติม โดยขอให้บริษัทพิจารณาแก้ไขการระบุความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิธี
และระบบควบคุมภายในของบริษัท  และส่งข้อแก้ไขกลับมาให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาในรอบไตรมาส 
4/2560 กำหนดวันปิดรับเอกสารประจำไตรมาส คือ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งบริษัทได้เข้าร่วม WorkShop กับ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต พร้อมจัดส่ง
เอกสารที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของโครงการฯ ตามกำหนด  

นอกจากนี้ในปี 2560 บริษัทได้สมัครเข้าร่วมโครงการและรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์การมอบรางวัล
องค์กรโปร่งใสครั้งที ่ 7 (NACC Integrity Awards) เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง ของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของบริษัทใน
การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบด้วย 

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 สถาบันส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย  ในฐานะเลขานุการของ
คณะกรรมการ โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต แจ้งมติให้การรับรองบริษัท 
เป็นสมาชิกของโครงการฯ โดยใบรับรองจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง (12 กุมภาพันธ์ 2561) 

ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในองค์กร เรื่องจะป้องกันการทุจริตอย่างไร พร้อมทั้งให้
พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเซียลมีเดียภายในบริษัท และเม่ือเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทมีการจัดอบรม
พนักงาน (In-house training) เรื่อง Anti-corruption awareness เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงการป้องกันการ
ทุจริตในองค์กร 

 

ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือการทุจริต 
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ 

เลขานุการบริษัท ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน และผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้พิจารณารับข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางการรับแจ้งเบาะแสด้วยวิธีการดังนี้ 

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

2. ส่งจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียน ที่ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ ประธานกรรมการกำกับ
ดูแลกิจการ หรือ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้บริหารสำนักตรวจสอบภายใน หรือ 
ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดังตัวอย่าง 
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เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น 10-12 และชั้น IT 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310  

ผู้ร้องเรียนควรระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงหรือหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควร 
เชื่อว่ามีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท หรือจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ 
บริษัทฯ เกิดข้ึน 

ทั้งนี้ การร้องเรียนจะถือเป็นความลับสูงสุด และผู้ร้องเรียนสามารถร้องเรียนได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง และ
ไม่จำเป็นต้องเปิดเผยตัวตนผู้ร้องเรียน แต่หากเปิดเผยตนเองจะทำให้บริษัท สามารถแจ้งผลการดำเนินการหรือ
รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องที่ร้องเรียนให้ทราบได้ 

การคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

บริษัทฯ มีมาตรการการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแส และผู้ที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1. บริษัท จะคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ที่แจ้งข้อมูลอย่างเต็มความสามารถ จะไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่
สามารถระบุตัวผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับโดยจะจำกัดการเข้าถึงข้อมูล ให้เฉพาะ
ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องที่ร้องเรียนเท่านั้นที่สามารถเข้าถึง ข้อมูลดังกล่าว
ได ้

2. บริษัท จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคล ความปลอดภัยของผู้ให้ข้อมูล 
แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นสำคัญ  

3. ผู้ร้องเรียน ผู้ที่แจ้งข้อมูล แหล่งข้อมูล และบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีสิทธิได้รับการชดเชย การบรรเทาความ
เสียหายด้วยกระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรม  

4. ผู้ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสืบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่เก็บรักษา
ข้อมูล รายละเอียดข้อร้องเรียน รวมทั้งเอกสารหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเป็นความลับ ห้ามเปิดเผย
ข้อมูลต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่ทางกฎหมาย
กำหนด 
 

3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บริษัทได้ดําเนินกิจการโดยให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีของบุคคล ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมทั้งมี

การปฏิบัติต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกระดับและทุกด้านด้วยความเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ บริษัท
ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างถูกต้องเคร่งครัด และเพ่ิมเติมประโยชน์นอกเหนือจากกฎหมายตามความสามารถ
และหน้าที่ ความรับผิดชอบอย่างไม่เลือกปฏิบัติ  

 

4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานในทุกระดับให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของงาน และผลสำเร็จของธุรกิจ ช่วยสร้างความได้เปรียบ
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ในด้านการแข่งขันให้กับบริษัทอย่างยั่งยืน ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินการพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการขั้น
สูงสำหรับผู้บริหาร และบริษัทยังสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
ควบคู่ไปกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ให้บุคลากร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอด
ความรู้จากประสบการณ์ โดยผ่านการสื่อสารภายในองค์กร พร้อมทั้งมีนโยบายการบริหารผลตอบแทนที่เป็นธรรม
และเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน 
ตามความเหมาะสมกับตําแหน่งงาน ประสบการณ์ ผลประกอบการของบริษัทและสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม 

นอกจากนี้ บริษัทยังคำนึงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากร โดยส่งเสริมการพัฒนา ทั้ง
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับ Core Value โดยมีคณะกรรมการ
สวัสดิการที่มาจากการเลือกตั้งภายในเป็นหลักในการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม
ของทุกส่วน เช่น กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ การประชุมและสังสรรค์ประจำปี เป็นต้น รวมถึงสวัสดิการอ่ืนๆ เช่น
การตรวจสุขภาพประจําปี สวัสดิการศูนย์ออกกําลังกาย (Fitness Center) ให้พนักงาน 

ทั้งนี้บริษัทได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ ตามพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  

และในปี 2562 บริษัทได้รับเกียรติบัตร “เชิดชูสถานประกอบการที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิง
สังคม ประจำปี 2562” จากมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม เพื่อเชิดชูการทำประโยชน์ทางสังคมในฐานะที่เป็นสถาน
ประกอบการที่ได้สนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการสนับสนุนนี้ถือว่าเป็นการสร้าง
โอกาสให้คนพิการมีอาชีพและมีงานทำใกล้บ้าน อีกทั้งยังช่วยทำให้คนพิการเหล่านั้นมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้โดยบริษัทมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพ่ิมคุณค่าและคุณภาพชีวิตให้กับคนพิการให้ดีขึ้น และร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้กับสังคม 

 

5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค   
ด้วยปณิธานที่จะมุ่งมั่นพัฒนาและเสริมศักยภาพบริการที่ดีที่สุดเพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าทำให้

บริษัทได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมาอย่างต่อเนื ่อง มีขอบเขตการรับรองคุณภาพ
ครอบคลุมบริการ Cloud, Enterprise Network Connectivity และ Internet Data Center ดังนี้     

• มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2013 เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ เป้าหมายสูงสุดคือการบริหารจัดการบริการด้านไอทีที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่า
บริการที่ส่งมอบมีคุณภาพตรงตามความต้องการลูกค้า ขอบเขตการขอการรับรอง คือ บริการ Cloud 
Infrastructure as a Service (IaaS) บร ิ ก า ร  Internet Data Center และบร ิ ก า ร  Enterprise 
Network Connectivity ที่ศูนย์ข้อมูลทุกแห่ง ได้แก่ INET-IDC1 INET-IDC2 และ INET-IDC3  

• มาตรฐาน ISO 22301:2012 เป็นมาตรฐานสากลด้านการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยการ
บริหารความเสี ่ยงทางธุรกิจ เพื ่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลกระทบกับการให้บริการ 
ขอบเขตการขอการรับรอง คือ บริการ Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) ทั้งสามศูนย์ 

• มาตรฐาน Cloud Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry (CSA-STAR) เป็น
มาตรฐานความปลอดภัยของระบบคลาวด์ที่กำหนดโดยสมาคม Cloud Security Alliance โดยไอเน็ต
ได้ร ับการรับรองเป็นรายแรกของประเทศไทย ขอบเขตการขอการรับรอง คือ บริการ Cloud 
Infrastructure as a Service (IaaS) ทุกศูนย์ข้อมูล 
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• มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 คือมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล 
(Information Security Management Systems : ISMS) ตามแนวปฏิบัติของ ISO 27002 ขอบเขต
การขอการรับรอง คือ บริการ Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) และบริการ Internet 
Data Center ทุกศูนย์ข้อมูล 

• มาตรฐาน ISO 27017:2015 เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยของการให้บริการ 
Cloud โดยเพิ่มมาตรการด้านความปลอดภัยของ Cloud Computing  เสริมเพิ่มขึ้นจากแนวทาง
ปฏิบัติของ ISO 27002 ขอบเขตการขอการรับรอง คือ บริการ Flexpod Cloud ทั้งสามศูนย์ 

• มาตรฐาน ISO 27018:2014 เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 
(Personally Identifiable Information) สำหรับผู้ให้บริการที่มีนำข้อมูลส่วนบุคคลมาประมวลผล 
(Processing) บนเทคโนโลยี Cloud วัตถุประสงค์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว
ของเจ้าของข้อมูลที่มีการจัดเก็บบน Cloud ขอบเขตการขอการรับรอง คือ Public Cloud Object 
Storage ปัจจุบันประกอบด้วยบริการ INETS3 และ INET Privacy Box  

• มาตรฐาน ISO/IEC 27799:2016 เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สารสนเทศตาม Best Practice ด้าน Health Informatics เพื่อปกป้องข้อมูลด้านสุขภาพที่จัดเก็บไว้
ในระบบ ขอบเขตการขอการรับรอง คือ บริการ Healthcare Cloud ทั้งสามศูนย ์

• มาตร ฐ าน  Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) Version 3.2 เ ป็ น
มาตรฐานด้านความมั ่นคงปลอดภัยของธุรกรรมการเงินออนไลน์ ขอบเขตการขอการรับรอง คือ 
บริการ Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) และบริการ INET Online Payment ที ่ศ ูนย์ 
INET-IDC1 และ INET-IDC2 

• มาตรฐาน Uptime TIER III Certification of Design Documents (TCDD) ได้รับการรับรองทีอ่าคาร 
1 และอาคาร 2 ศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต INET-IDC3  

บริษัทยังได้รับการรับรองการเป็นคู่ค้าคุณภาพจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่างเป็นทางการ ได้แก่  
• Cisco® Cloud and Managed Service Program Partner (Cisco® CMSP Partner)  
• SAP® Certified Outsourcing Partner 3 รายการ ดังต่อไปนี้  

- SAP Provider hosting การรับรองคู่ค้าที่มีทักษะความรู้และความเชี่ยวชาญที่สามารถดูแล
และให้บริการระบบของ SAP ให้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ 

- SAP Cloud and Infrastructure การรับรองคู่ค้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและบรกิาร 
Cloud ทีเ่ข้ากันได้กับระบบ SAP และสนับสนุนให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

- SAP HANA Operation การรับรองคู ่ค้าที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานกับโซลูชั่น 
ต่างๆ ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบ SAP HANA ซึ่งเป็นระบบจัดการข้อมูลของ SAP ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

• Root CA ค ื อ  มาตรฐ านระด ั บส ากล  WebTrust Principles and Criteria for Certification 
Authorities v2.1 (WebTrust for CAs) 
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นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายในการรักษาความลับและข้อมูลของลูกค้าซึ่งถือเป็นนโยบายสําคัญที่บริษัทยึดถือ
ตลอดมา 
 

6) การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
บริษัทส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในบริษัทร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

น้ำประปา ด้วยการเปิดใช้ไฟฟ้าเท่าที่จำเป็น ปิดไฟฟ้าในจุดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานในช่วงเวลาพัก และหลัง
เวลางาน การใช้กระดาษให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการใช้กระดาษทั้งสองหน้าและลดการใช้กระดาษโดยไม่จำเป็น
ด้วยการรณรงค์ให้รับส่งเอกสารภายในบริษัทด้วยดิจิทัลไฟล์แทนการถ่ายสำเนาเอกสาร (paperless office)   

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) ถูกสร้างโดยใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า อาทิเช่น ใช้ผนังที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนสามารถป้องกันความร้อนภายนอกเข้าสู่ภายใน และไม่ติดไฟ ช่วย
รักษาความเย็นในพื้นที่ทำให้เครื่องปรับอากาศภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต ( INET-IDC) ทำงานลดลงส่งผล
ให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ ภายในศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต ( INET-IDC) ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
หลอดไฟ LED และติดตั้ง Motion sensor สำหรับตรวจจับการเคลื ่อนไหว โดยหลอดไฟ LED จะสว่างเมื่อ 
Motion sensor จับความเคลื่อนไหวได้ และจะดับเองหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งช่วยประหยัดพลังงาน อีกทั้ง 
ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ได้นาน 15 ปี ระบบดับเพลิง ใช้สารดับเพลิง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สามารถย่อยสลายไปเองได้ตามธรรมชาติ มีระบบปรับอากาศ ( Air Condition ) ที่ใช้สารทำความเย็นเป็นสาร
สะอาดไม่ทำลายชั้นบรรยากาศ และมีระบบปรับความเร็วรอบของพัดลมให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิ
ภายในพื้นที่เปลี่ยนแปลง มีระบบไฟฟ้า (Electrical System) ที่ใช้ UPS ( Uninterruptible Power Supply ) ที่
มีประสิทธิภาพสูงทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างคุ้มค่า 

 

7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  
บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีอิทธิพลอย่างสูงต่อการใช้ชีวิตประจำวันของ

สังคมสมัยใหม่ โดยเฉพาะการใช้งานในเด็กและเยาวชน บริษัทสนับสนุนการใช้ อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยและ
สร้างสรรค์โดยให้การสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย (www.inetfoundation.or.th) 
อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็น
สื่อกลาง ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะในชนบท ชุมชน และผู้ด้อยโอกาส  ให้สามารถเรียนรู้คุ้นเคย
และสามารถใช้เทคโนโลยีได้ ยกระดับความเป็นอยู ่ของสังคมไทยให้ดีขึ ้น อีกทั ้งบริษัทยังได้เปิดโอกาสให้
สถาบันการศึกษาและองค์กรที่มีความสนใจเข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลไอเน็ต (INET-IDC) พร้อมทั้งเรียนรู้
การดำเนินงานของบริษัทโดยมีสถาบันและองค์กรที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานของบริษัทจำนวนมาก  

บริษัทได้ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมทำความดี เพื่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์แก่สังคมไทยผ่านโครงการ
และกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
(มหาชน) และเทศบาลเมืองทับกวาง จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” กิจกรรม
ธนาคารขยะ ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) เพื่อปลูกฝัง
เยาวชนในเรื่องของการแยกขยะและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มระดมความคิดเกี่ยวกับการ
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จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อให้เกิดมูลค่า โดยมีส่วนร่วมในการแนะแนวและให้ความรู้แก่นักเรียนใน
กิจกรรมครั้งนี้ด้วย  

2. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ อำเภอแก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง 
หน่วยงานเอกชนและชาวบ้านในชุมชนตำบลทับกวาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี 
ด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10 โดยมีการทำความสะอาดบริเวณลานวัด
และบริเวณรอบวัดเขามันธรรมาราม ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่ 24 มิถุนายน 
2562 ทั ้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำกิจกรรมเพื ่อสังคมโดยไม่หวังสิ ่งตอบแทน รวมทั้ งสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยราชการ หน่วยงานเอกชนและชาวบ้านในชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

3. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด 
(มหาชน) ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรม  “จิตอาสาทำความสะอาดบริเวณอุโบสถ และ
บริเวณโดยรอบ” ณ วัดป่าไผ่ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2562 เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ถือเป็นการบูรณะอุโบสถบำรุงพระพุทธศาสนา และศาสน
สถานให้คงอยู่กับชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาสืบต่อไป 

4. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมโครงการ “ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมศูนย์
คอมพิวเตอร์ฯ” เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจในการเปิดโลกทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับ
มหาวิทยาลัยชั ้นนำ และหน่วยงานต่างๆ ให้ได้มีโอกาสรับฟังการบรรยายโดยวิทยากรที ่มีความรู้ 
ความสามารถในด้านศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ เพื่อจะได้นำความรู้เชิงเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป 

5. บริษัท อินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไผ่ อ.แก่ง
คอย จ.สระบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 โดยทางบริษัทได้จัดเตรียมอาหารในการทำบุญโรง
ทาน และได้รับเงินบริจาคเพ่ือร่วมทำบุญจากพนักงานในบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังมีการเปิดรับสมัครทีม
จิตอาสาเพื ่อเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณวัดและจัดเตรียมสถานที่ก่อนวันงาน เป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบริษัท วัด และชุมชนร่วมกัน ซึ่งการร่วมทำบุญในครั้งนี้ยังเป็นการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีให้คงสืบไป 
 

8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นความสำเร็จอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในประเทศไทย มุ่งม่ันที่จะเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคมสูงสุดและผลักดันนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อนำมาพัฒนาธุรกิจและ
สังคมตลอดมา และได้ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กรของแต่ละองค์กร 

 

นอกจากการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นไปตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 
8 ข้อ ของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility Institute : CSRI) ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจในการพัฒนานักศึกษาอย่างยั่งยืน ในเรื่องความรับผิดชอบ
ต่อสังคมด้านการศึกษาเพ่ิมเติม   

โดยบริษัทได้วางแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยชั้นนำของแต่ละภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ในการพัฒนาหัวเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของแต่ละ
ภูมิภาค และอยู่บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) และจริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) 
โดยการพัฒนาทักษะอาชีพ การให้ความรู้ที่ทันต่อยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อทำให้มีทักษะและความรู้ที่สามารถนำมา
ประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแบบยั่งยืนภายในภูมิภาคของตนเอง  

ในปี 2562 บริษัทได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 3 แห่ง ดังนี้  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อย่างเช่น 
จัดทำโครงการหลักสูตรร่วมพัฒนา โดยนำความรู้ยุค 4.0 มาประยุกต์ให้กับการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา 
เพื่อให้สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่ภาคธุรกิจต้องการในปัจจุบัน การเปิดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้าน 
Cloud Computing, Big Data, Data Analytics ให ้โอกาสคณาจารย ์และน ักศ ึกษาให้ เก ิดทักษะตามการ
ปฏิบัติงานจริง เพื่อผลักดันให้บัณฑิตรุ่นใหม่ (Pioneer Entrepreneurships) สามารถสร้างนวัตกรรมล้ำสมัยใน
โลกยุคเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
 และจากความร ่วมมือด ้านว ิชาการที ่ เก ิดข ึ ้นส ่งผลให้ เก ิดการจ ้างงานนักศึกษาช ั ้นปร ิญญาตรี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในตำแหน่งวิศวกรซอฟแวร์จำนวนอย่างน้อย 50 อัตรา และการ
จ้างงานนักศึกษาชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาขอนแก่น ในตำแหน่งวิศวกรซอฟแวร์จำนวนอย่างน้อย 50 อัตรา ซึ่งเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะทรัพยากรมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้สร้างงาน สร้างอาชีพในตลาดแรงงานท้องถิ่น 
จนมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้แบบยั่งยืน ตามโครงการ “Local Platform INET Academy” 
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11.  การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ง 4 ท่านเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ
บริษัท ประจำปี 2562 ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหาร และตรวจสอบหลักฐาน ซึ่งแบบประเมินนี้เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า บริษัทมีระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสม และเพียงพอในการดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันทรัพย์สิน จากการทุจริต เสียหาย รวมทั้งมีการจัดทำ
บัญชี รายงานที่ถูกต้องน่าเชื่อถือในด้านต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 

1. องค์กรแสดงถึงความยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรง (Integrity) และจริยธรรม 
2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และทำหน้าที ่กำกับดูแล (Oversight) และ

พัฒนาการดำเนินการด้านการควบคุมภายใน 
3. ฝ่ายบริหารได้จัดให้มีโครงสร้างสายการรายงาน การกำหนดอำนาจในการสั ่งการและความ

รับผิดชอบที่เหมาะสมเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การกำกับดูแล (Oversight) ของ
คณะกรรมการ 

4. องค์กรแสดงถึงความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
5. องค์กรกำหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมภายใน เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ขององค์กร 
ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

1. องค์กรกำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างชัดเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเสี่ยงต่างๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

2. องค์กรระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงทุกประเภทที่อาจกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ไว้อย่าง
ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

3. องค์กรได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร 

4. องค์กรสามารถระบุและประเมินความเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน 
ส่วนที่ 3 การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) 

1. องค์กรมีมาตรการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้

2. องค์กรเลือกและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพื่อช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

3. องค์กรจัดให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึ่งได้กำหนดสิ่งที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติ เพื่อให้นโยบายที่กำหนดไว้นั้นสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ 
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ส่วนที่ 4 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication) 
1. องค์กรข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้

ตามท่ีกำหนดไว้ 
2. องค์กรสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร ซึ่งรวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบต่อการควบคุมภายในที่

จำเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถดำเนินไปได้ตามที่วางไว้ 
3. องค์กรได้สื่อสารกับหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อการควบคุมภายใน 

ส่วนที่ 5 ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 
1. องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไป

อย่างครบถ้วน เหมาะสม 
2. องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ ซึ่ง

รวมถึงผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 
จากการประเมินระบบการควบคุมภายในดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่

เพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีทรัพยากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
รวมทั้ง มีระบบการควบคุมภายในเพื่อกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส
และเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท  

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทได้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบมาดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของระบบการควบคุมภายใน เช่น การจัดอบรม Fraud Risk Awareness และประเมินโอกาสที่อาจจะเกิดการทุจริต 
พร้อมกำหนดมาตรการรองรับ การทบทวนนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  สื่อสารเรื่องความคุ้มครองผู้ร้อง
ทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง ไว้บนหน้าเว็บไซด์ของบริษัท และเชื่อมโยงกับช่องทางแจ้งข้อร้องเรียนและเบาะแสการกระทำผิด
หรือการทุจริต (whistle-blower hotline) รวมทั้ง เสนอให้บริษัทกำหนดผู้รับผิดชอบในการรายงานการไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ และการประเมินการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพ และเสนอให้
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจัดทำแผนและกระบวนการสรรหาผู้สืบทอดตำแหน่ง (succession plan) ที่สำคัญเสนอฝ่ายบริหาร
พิจารณา เพ่ือส่งเสริมบุคลากรภายในให้มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นต้น  

นอกจากนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5131 ซ่ึง
เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มิได้แสดงความเห็นว่า บริษัทมีข้อบกพร่องที่มี
สาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ในรายงานการสอบบัญชีดังกล่าวแต่ประการใด 

ผู้ตรวจสอบภายใน 
 จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั ้งที ่ 2/2562  วันพฤหัสบดีที ่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในของ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด 
ว่าเป็นบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท สำหรับปี 2562  ซึ่งบริษัท ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท 
 คณะกรรมการตรวจสอบได ้พ ิจารณาคุณสมบัต ิ และขอบเขตบร ิการท ี ่ทางบร ิษ ัท ตรวจสอบ  
ภายในธรรมนิติ จำกัด และนางสาวกรกช วนสวัสดิ์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน เป็นระยะเวลา 15 ปี เคยเข้ารับ
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การอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ หลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญชี หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT โครงการ
ดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีที ่ปรับปรุงใหม่ 
หลักสูตรแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักสูตรแนวทางการประเมินระบบบัญชี
การเงิน สัมมนาในหัวข้อ Leading Your Professional Way หัวข้อ Asian Confederation of Institutes of 
Internal Auditors (ACIIA) Conference 2016 ห ั ว ข ้ อ  The Power Of Professional Alliances ห ั ว ข้ อ 
Transforming  IA for the  Digital Age หัวข้อ Introduction to COBIT 2019 และ หัวข้อ CAE Forum 2019 
เป็นต้น โดยบริษัทยังได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจ
สอบภายในที่ว่าจ้างภายนอก (outsource) ด้วย  

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหารได้ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานตรวจสอบ
ภายในให้ได้รับการอบรมพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานในด้านการตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้
คุณภาพงานด้านการตรวจสอบภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ 
แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติ (หรือ
ได้รับความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการบริหารของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน เป็นกรรมการ 2 ท่าน และเป็น
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ประธานกรรมการบริหาร 

2. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการบริหาร  

3. นางมรกต กุลธรรมโยธิน กรรมการบริหารและเลขานุการ   

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพื่อทำหน้าที่วางนโยบายหรือกลยุทธ์ และ
สนับสนุนในการดูแลการบริหารจัดการและนโยบายในการประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามระเบียบการประชุม
ที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่มีดังนี ้

1. ติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทเปรียบเทียบกับเป้าหมายเป็นประจำ ให้ความสำคัญกับการติดตาม
ให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตามมติท่ีประชุมอย่างสม่ำเสมอ 

2. กำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ แผนธุรกิจ รวมถึงการลงทุนต่างๆ ในปี 2562 ให้เหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกจิและการแข่งขันในปัจจุบัน และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

3. เห ็นชอบการทบทวนแผนธุรก ิจประจำปี 2562 (ฉบับทบทวนครึ ่งป ี) และเสนอต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

4. กลั่นกรองและเห็นชอบการขอสินเชื่อสำหรับโครงการต่างๆ เพื่อให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนทาง
การเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

5. พิจารณาอนุมัติรายการอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 
ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
กิจการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านกฎหมาย จำนวน 4 ท่าน ปฏิบัติหน้าที ่ตามที ่ได้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสำคัญกับการสอบทานให้บริษัทฯ มี
การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการ
ตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ความสําคัญโครงสร้างและกระบวนการทํางานขององค์กรอย่าง
เป็นระบบ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างยั่งยืน โดยคํานึงถึงการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน 

ในเดือนเมษายน 2562 นายอรัญ เพิ่มพิบูลย์  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และไม่ประสงค์จะต่อวาระการเป็นกรรมการใน
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน) โดยมีผลเมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ.2562 เป็นเหตุให้ท่านพ้น
จากตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันพุธที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ.2562 คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้ง นายชวลิต จินดาวณิค กรรมการอิสระ มาดำรงตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ ของบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด ( มหาชน)  ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2562 เป็นต้นไป  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ได้แก ่
1. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นางสาวนฤมล  วังศธรธนคุณ  กรรมการตรวจสอบ   
3. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธิ์   กรรมการตรวจสอบ   
4. นายชวลิต   จินดาวณิค กรรมการตรวจสอบ   

 ในปี 2562  คณะกรรมการตรวจสอบจัดให้มีการประชุม 8 ครั้ง การประชุมดังกล่าวเป็นการร่วมประชุมกับ
ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานผลการประชุม
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระประจำ และในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมกับผู้สอบบัญชี 
โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วม 1 ครั้ง ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เพ่ือ
หารือและพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอบทานงบการเงิน รวมทั้ง มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัท และติดตามความ
เพียงพอของกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

สามารถสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ดังต่อไปนี้ 
1. การสอบทานงบการเงิน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี โดยได้เชิญผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชี เข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงข้อซักถามในเรื่องของนโยบายการบัญชีที่ใช้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใน
ระหว่างปี ความถูกต้องเชื่อถือได้ของรายงานการเงินการบัญชี การเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา เป็นไป
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ตามมาตรฐานการบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะให้ความเห็นชอบงบ
การเงินดังกล่าว  
2. สอบทานระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายใน โดยพิจารณาจากรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในประจำปี 2562 และคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัทที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและติดตามผลการตรวจสอบภายในอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง กำกับดูแลให้มีการ
ปรับปรุงประเด็นที่สอบทานพบให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่กำหนด 
 3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือวางแผนในการตรวจสอบให้
สอดคล้องกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและกรอบการ
บริหารความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างเหมาะสมและชัดเจน ครอบคลุมประเด็นสําคัญต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยสําคัญ รวมถึงมาตรการรองรับ พร้อมทั้งได้ชี้แจงให้ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ เพ่ือนำ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติในบริษัทฯ อย่างทั่วถึง  
4. การสอบทานรายการระหว่างกัน  

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อให้
มั่นใจว่าการเข้าทำรายการเป็นรายการทางการค้าอันเป็นปกติธุรกิจ มีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
บริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและเพียงพอตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
5. การประเมินตนเอง (Self-Assessment)  

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประเมินตนเองในหัวข้อเรื่อง องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การ
ฝึกอบรมและทรัพยากร การประชุม กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้สอบบัญชี และผู้บริหาร ซึ่งจากผลการประเมิน พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้
ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีผลการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดี อันมีส่วน
ช่วยเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิผล 
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที ่สำคัญในการเสนอแต่งตั ้งและเลิกจ้างผู ้สอบบัญชี พร้อมทั ้งเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีแก่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำ
ทุกปี รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ซึ ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้ฝ่ายบัญชี 
ประสานงานขอทราบอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2563 จากบริษัทสอบบัญชีที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการประเมินบริษัทสอบบัญชี
ที่เสนอมา โดยคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเป็นอิสระแล้ว เห็นชอบให้ บริษัท สำนักงานบัญชี  ซี แอนด์ เอ จำกัด 
เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2563 นอกจากนี้ ยังได้พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชีประจําปีของผู้สอบบัญชีร่ วมกับ
ผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการของบริษัทฯ 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                             แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

 

ส่วนท่ี 2 หน้า 91 
 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของ
คณะกรรมการ ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่า
เทียมกัน  
 
 
 
 
      (ศ.กิตติคุณ ดร. อัจฉรา  จันทร์ฉาย) 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารวมคณะกรรมการชุดย่อย 2 คณะ คือ คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดค่าตอบแทน เข้ากับ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 โดยใช้ชื่อใหม่
ว ่า คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ (Nomination, Remuneration and 
Corporate Governance) เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในการสรรหาบุคคล
และคณะบุคคลกลุ่มหนึ่ง เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการชุดอื่นๆ  และเลขานุการบริษัท การ
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และประธานกรรมการ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นว่าบุคคล
ที่ดำรงตำแหน่งล้วนเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามกฎหมาย มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการ
ทํางาน เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งทำหน้าที่ เสนอแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีต่อคณะกรรมการบริษัท ช่วยในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ นโยบายต่างๆ ที่มีผล
บังคับใช้กับบริษัท และช่วยสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน แสดงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้ น และผู้มีส่วนได้
เสียของบริษัท 
 ปัจจุบันคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการของบริษัท ประกอบด้วย
กรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายสหัส  ตรีทิพยบุตร  ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
2. ดร.ณรงค์  ศิริเลิศวรกุล  กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
3. นางสาวนิโลบล  ตั้งประสิทธิ์ กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 
 
ซึ่งในปีนี้ ก่อนรวมเป็นคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้จัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จำนวน 4 ครั้ง การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ 
จำนวน 1 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 ครั้ง ซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบการประชุมที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยสาระสําคัญในการปฏิบัติหน้าที่ มีดังนี้ 

1. พิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ 
โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีประวัติการทำงานที่ดี รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา 

2. พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และผลการปฏิบัติงาน โดยค่าตอบแทนดังกล่าวเพียง
พอที่จะตอบแทนกรรมการ ที่มีสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนด 

3. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ลาออก โดยกรรมการได้พิจารณาความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน ของบุคคลที่มาดำรง
ตำแหน่งกรรมการบริษัทอย่างถี่ถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นหลัก 

4. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง 
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5. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการผู้จัดการ ให้สอดคล้องกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการ 

6. ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรและขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

7. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้าน การทุจริตและคอร์รัปชัน การทบทวน
กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนโยบายต่างๆ 

8. ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้นำข้อมูลจากการประเมิน
การกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) มา พัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือให้กระบวนการสรรหาบุคคล กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการที่ดี มี
ความโปร่งใส สร้างความม่ันใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

 

 

 

นายสหัส  ตรีทิพยบุตร 
ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทนและกำกับดูแลกิจการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 

บริษัทได้ดำเนินงานตามแนวมาตรฐานสากลภายใต้โครงสร้างการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงอยา่ง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม (ERM) โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท ทำหน้าที่กำกับดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยงตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับ  
กลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัท เพ่ือทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการดําเนินงานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงทั้งหมด 3 ครั้ง มีการดำเนินการตามกรอบและ
นโยบายบริหารความเสี่ยงที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท มีมาตรการการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนติดตามปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของบริษัทอย่างใกล้ชิด  และรายงานความ
คืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา พร้อมให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารให้ดำเนินการต่างๆ และรายงานต่อ
คณะกรรมการเป็นประจำทุกไตรมาสหรือเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงกับคณะกรรมการตรวจสอบอีก 1 ครั้ง เพ่ือตรวจทาน ติดตามความเสี่ยงให้มีการบริหาร
จัดการที่เพียงพอและอยู่ในระดับความเสี่ยงที ่ยอมรับได้ โดยปี 2562 พิจารณาการดำเนินการสำคัญสรุปได้
ดังต่อไปนี้ 

1. อนุมัติแผนจัดการความเสี ่ยงทุกมิติ ที ่อาจกระทบต่อการดำเนินการของบริษัท เพื ่อให้บริษัท
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

2. ติดตามกระบวนการบ่งชี้ และประเมินความเสี่ยง การวางระบบควบคุม และแผนการจัดการความเสี่ยง 
3. สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานในทุกระดับ 

 

 

 

นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
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รายงานของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 
เพื่อทําหน้าที่กําหนด หลักเกณฑ์ และวิธีในการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการทุก 6 
เดือน ซึ่งมีกรรมการจํานวน 4 ท่าน ดังนี้  

1. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์  ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

3. นายสหัส ตรีทิพยบุตร  กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  

4. นายมรกต เธียรมนตรี  กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ 

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ในปี 2562 คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานผลการประชุมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้จัดให้มีการประชุมจำนวน 2 
ครั้ง โดยสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้  

1. พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจําปี 2561 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดต่างๆ ที่
สอดคล้องกับแผนธุรกิจ เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท  

2.พิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 ที่สอดคล้อง
กับแผนธุรกิจขอบริษัท  

3. ติดตามผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู ้จัดการครึ่งปีแรก ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ ประจําปี 2562 

 

 

นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ 
ประธานกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จดัการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 
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12. รายการระหว่างกัน 

รายการที่บริษัทรับและให้บริการ 

ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

รายได้ และค่าใช้จ่ายระหว่างกัน 
มูลค่า 

(ล้านบาท) 
นโยบายกำหนดราคา 

การร่วมค้า รายได้จากการให้บริการ 0.19  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 รายได้อ่ืน 0.03  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 ค่าบริการจ่าย -  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ถาวร -  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.81  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
บริษัทร่วม รายได้จากการขายและให้บริการ  392.26  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
  รายได้อ่ืน 5.67  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 ดอกเบี้ยรับ 0.0  ตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ตกลงร่วมกัน 
 รายได้เงินปันผลรับ 0.72 ตามท่ีประกาศจ่ายโดยบริษัทร่วม 
 ขายทรัพย์สินถาวร 55.47  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.26  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 

 

ค่าบริการจ่าย 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
ซื้อสินค้า 

423.16 
47.19  
0.78 
0.03 

ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 

 ซื้อสินทรัพย์ถาวร 186.26  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
 ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 160.62  ราคาทุนบวกกำไรตามท่ีตกลงร่วมกัน 
บริษัทที่
เกี่ยวข้องกัน 
(เป็นผู้ถือหุ้นของ
บริษัท) 
  

รายได้จากการให้บริการ 9.66  ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 41.91  ราคาตลาด 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -  ราคาตลาด 
เงินปันผลจ่าย 32.46  ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.93  ราคาตลาด 

 

หมายเหตุ : 
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (“สวทช.”) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (“บมจ. กสท”) 
และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (“บมจ. ทีโอที”) ถือหุ้นของบริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 17  ร้อยละ 16 และร้อยละ 16 จะมี
ผู้บริหารเป็นกรรมการของบริษัท จึงถือว่าเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
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สินทรัพย ์และหนี้สินระหว่างกัน 

ลักษณะความสัมพันธ์ สินทรัพย์ และหนี้สินระหว่างกัน  มูลค่า (ล้านบาท)  
การร่วมค้า ลูกหนี้การค้า 86.31  
  ต้นทุนค้างจ่าย -  
  เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 0.08  
  เจ้าหนี้อ่ืน -  
  ค่าบริการรับล่วงหน้า -  
บริษัทร่วม ลูกหนี้การค้า 129.98  
  ดอกเบี้ยค้างรับ -  
  ลูกหนี้ค่าหุ้น -  
  ค่าบริการจ่ายล่วงหน้า 5.27  
  ลูกหนี้ขายทรัพย์สิน 161.81  
  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น -  

  
เจ้าหนี้การค้า 
เจ้าหนี้ค่าหุ้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

17.35  
0.10 

  ต้นทุนค้างจ่าย 45.32  
  เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน 26.24  
  เจ้าหนี้อ่ืน 0.51  
  ค่าบริการรับล่วงหน้า 5.30  
  เจ้าหนี้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน -  
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน  ลูกหนี้การค้า 11.82  
(เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) เจ้าหนี้การค้า 9.39  
  ต้นทุนค้างจ่าย 17.57  
  เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน -  

 
14.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
 การทำรายการระหว่างกันดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปในการให้บริการเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ตแก่ประชาชน ซึ่งบริษัทได้คำนึงถึงความจำเป็นและความเหมาะสมเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทได้รับและจ่ายค่าตอบแทนราคาตลาดที่ยุติธรรมตามที่แสดงในตารางข้างต้น 
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14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต 
ในอนาคตรายการระหว่างกันดังกล่าวจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ ยวโยงกัน หรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้ บริษัทมีมาตรการและ
ขั้นตอนการอนุมัตกิารทำรายการระหว่างกันในอนาคต โดยเลือกดำเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ 

• ดำเนินการให้เป็นไปตามลักษณะธุรกิจการค้าปกติท่ัวไป 
• อนุมัติการทำรายการระหว่างกันโดยคณะกรรมการบริษัท (ตามความจำเป็น) 
• เปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันตามกฏระเบียบของสำนักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
• เปิดเผยมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยผ่านการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี 

 

14.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน 
 ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้ที่มีส่วนได้เสียใน
การทำรายการใดๆ ไม่มีสิทธิออกเสียงอนุมัติการทำรายการนั้นๆ ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดมาตรการดังกล่าว ใน
ข้อบังคบัของบริษัท 
 

14.5 มาตรฐานการคุ้มครองผู้ลงทุน 
• บริษัทมีข้อกำหนดที่ชัดเจนเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในข้อบังคับของบริษัท  โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้

เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

• บริษัทจะเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันที่มีการแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชี  พร้อม
ทั้งเหตุผลในการเลือกทำรายการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทในรายงานประจำปี  
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ส่วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป (เปรียบเทียบ 3 ปีท่ีผ่านมา) 
 จากรายงานของผู้สอบบัญชีบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่างบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด 
(มหาชน) ตามลำดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรใน
สาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่นำเสนอประกอบด้วย ผลการดำเนินงานจากงบการเงิน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย ได้แก่  

• บริษัท แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น จำกัด  
• บริษัท ไทย ดอท คอม จำกัด  
• บริษัท ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ จำกัด  
• บริษัท สวัสดีคลาวด์ ดอท คอม จำกัด  
• บริษัท ว๊อกซ่ี ดอท เอไอ จำกัด 
ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด และ

แสดงเปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานจากงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 
2562  ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด  

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 จำนวน % จำนวน % จำนวน % 
สินทรัพย์            
สินทรัพย์หมุนเวียน            
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 32 1% 45 1% 44 1% 
เงินลงทุนชั่วคราว 20 0% 120 2% 583 14% 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น 842 13% 660 13% 341 8% 
ลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน 

0 0% 1 0% 0 0% 

สินค้าคงเหลือ 0 0% 0 0% 0 0% 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 67 1% 39 1% 21 0% 
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 961 15% 865 17% 989 24% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน         

 
  

เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน 72 1% 74 1% 35 1% 
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย รอขอคืน 45 1% 37 1% 32 1% 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน 0 0% 0 0% 0 0% 
เงินลงทุนในบริษัทร่วม 9 0% 9 0% 1 0% 



 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                               แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

ส่วนท่ี 3 หน้า 100 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 จำนวน % จำนวน % จำนวน % 
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 0% 0 0% 0 0% 
เงินลงทุนในการร่วมค้า 0 0% 2 0% 3 0% 
ค่าบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย-สุทธิ 22 0% 30 1% 36 1% 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 4,623 72% 3,803 73% 2,869 68% 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ 597 9% 346 7% 203 5% 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 48 1% 39 1% 39 1% 
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 5,416 85% 4,340 83% 3,218 76% 
รวมสินทรัพย์ 6,377 100% 5,205 100% 4,207 100% 
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น            
หนี้สินหมุนเวียน            
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน 

979 15% 695 13% 298 7% 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น 327 5% 458 9% 357 8% 
โบนัสพนักงานค้างจ่าย 0 0% 50 1% 104 2% 
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 17 0% 16 0% 24 1% 
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนด
ชำระภายในหนึ่งปี 

446 7% 303 6% 187 4% 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง
กำหนดชำระภายในหนึ่งปี 

439 7% 210 4% 0 0% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย 0 0% 0 0% 2 0% 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 31 0% 23 0% 18 0% 
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,239 35% 175400% 34% 990 24% 
หนี้สินไม่หมุนเวียน  0       
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 907 14% 812 16% 513 12% 
เงินกู้ยืมระยะยาว 1,221 19% 732 14% 692 16% 
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน 

29 0% 14 0% 13 0% 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 84 1% 66 1% 103 2% 
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 1 0% 3 0% 0 0% 
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 2,242 35% 1,628 31% 1,321 31% 
รวมหนี้สิน 4,481 70% 3,382 65% 2,311 55% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น          
ทุนเรือนหุ้น          
      ทุนจดทะเบียน          
หุ้นสามัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท 

500   500   500   
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

 จำนวน % จำนวน % จำนวน % 
      ทุนที่ออกและชำระแล้ว          
หุ้นสามัญ 500,041,575 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท 

500 8% 500 10% 500 12% 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 770 12% 770 15% 770 18% 
ขาดทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุม
เดียวกันของบริษัทร่วม 

0 0% 0 0% 0 0% 

กำไร (ขาดทุน) สะสม          
     จัดสรรแลว้ - สำรองตามกฎหมาย 47 1% 38 1% 27 1% 
     ยังไม่ได้จัดสรร 579 9% 492 9% 394 9% 
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น -2 0% 20 0% 200 5% 
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 1,894 30% 1,821 35% 1,891 45% 
ส่วนได้เสียที่ไม่มิอำนาจควบคุม 2 0% 2 0% 5 0% 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  1,896 30% 1,823 35% 1,896 45% 
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 6,377 100% 5,205 100% 4,207 100% 
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(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

รายได้จากการให้บริการ 1,873 100% 1,459 100% 982 99% 
รายได้จากการขาย 9 0% 7 0% 7 1% 

รวมรายได้จากการดำเนินงาน 1,882 100% 1,466 100% 988 100% 

ต้นทุนในการให้บริการ -1,360 -72% -1,099 -75% -733 -74% 
ต้นทุนขาย -4 0% -4 0% -6 -1% 

รวมต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย -1,364 -72% -1,103 -75% -739 -75% 

กำไรขั้นต้น 518 28% 363 25% 249 25% 
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อ-ขาย 

44 2% 159 11% 161 16% 

รายได้เงินปันผล 69 4% 3 0% 0 0% 
กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

1 0% 0 0% 72 7% 

กำไร(ขาดทุน)จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัท
ย่อย 

0 0% 0 0% 0 0% 

กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย 

0 0% -16 -1% 0 0% 

กำไร(ขาดทุน)จากการขายเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 

0 0% -5 0% 0 0% 

กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน 0 0% 0 0% 304 31% 

รายได้อ่ืน 17 1% 66 4% 17 2% 

กำไรก่อนค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 131 7% 570 39% 802 81% 

ค่าใช้จ่ายในการขาย -156 -8% -97 -7% -134 -14% 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -203 -11% -224 -15% -198 -20% 
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจาก
บริษัทร่วม 

290 15% 248 17% 471 48% 

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในการ
ร่วมค้า 

4 0% -1 0% -1 0% 

ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม 

0 0% 0 0% 5 0% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน        

 และภาษีเงินได้นิติบุคคล 294 16% 248 17% 475 48% 
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งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จำนวน % จำนวน % จำนวน % 

ต้นทุนทางการเงิน -91 -5% -51 -3% -32 -3% 

กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 203 11% 196 13% 443 45% 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล -34 -2% -43 -3% -67 -7% 

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ 169 9% 153 10% 376 38% 

การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม  0        
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 169 9% 173 12% 375 38% 
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุม 

0 0% -20 -1% 1 0% 

กำไร / ขาดทุนสุทธิ 169 9% 153 10% 376 38% 

กำไร (ขาดทุน )สุทธิสำหรับปี (บาท) 0.34   0.35   0.75   
 

(หน่วย : ล้านบาท) 
งบกระแสเงินสด 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน       
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้  203 196 443 
รายการปรับกระทบกำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้       
เป็นเงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน        
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า  0 1 1 
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม  -4 0 0 
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม    0 -5 
รายได้เงินปันผลรับ  -2 -3 0 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  239 227 185 
(กลับรายการ)หนี้สงสัยจะสูญ  7 -4 2 
ขาดทุนจากค่าเผื่อภาษีเงินได้ที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน    0 32 
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย  -44 -159 -161 
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  0 0 -304 
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน  -68 4 -2 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย  0 16 0 

(กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า  0 -5 0 
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม  0 0 -72 
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  0 0 0 
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งบกระแสเงินสด 2562 2561 2560 

ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  6 4 5 
รายได้ดอกเบี้ยรับ  -1 -4 -6 
ดอกเบี้ยจ่าย  90 51 32 
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์    0 0 

กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง       
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน  426 324 150 

สินทรัพย์ดำเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง       
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น  -124 -413 -117 
รายได้ค้างรับตามขั้นความสำเร็จของงาน  0 -9 0 
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน  0 0 0 
สินค้าคงเหลือ  -3 0 0 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น  -29 76 -9 
ค่าบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์รอตัดจ่าย  20 17 -36 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  -9 1 -6 

หนี้สินดำเนินงานเพ่ิมขึ้น(ลดลง)       
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น  -145 339 44 
โบนัสพนักงานค้างจ่าย  0 -52 81 
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า  2 -6 15 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น  -4 -18 7 
หนี้สินอื่น  -2 -1 0 

เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน 138 259 131 

เงินสดรับดอกเบี้ยรับ  1 5 6 
เงินสดรับจากภาษีเงินได้  7 11 10 
เงินสดจ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน  0 0 0 
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย  -140 -103 -58 
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้  -22 -66 -23 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน -16 106 66 
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งบกระแสเงินสด 2562 2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน       
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 2 -38 31 
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย 262 697 1,529 
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น -146 -299 -1,135 
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 0 82 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม 0 0 -4 
เงินสดรับจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 0 1 0 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า 0 -1 -1 
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนร่วมค้า 0 3 0 
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 0 -1 0 
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 1 0 0 
เงินปันผลรับ 2 3 6 
เงินสดจ่ายชำระเงินมัดจำซื้อที่ดิน 0 0 -15 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดินและอุปกรณ์ -433 -616 -230 
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ 54 4 12 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน -293 -212 -147 
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0 0 1 

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน -552 -460 129 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 282 399 -148 
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1454 254 0 
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว -7 -6 0 
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน -370 -227 -181 
เงินปันผลจ่าย -66 -63 -39 
เงินปันผลจ่ายจากบริษัทย่อยให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0 -1 0 
เงินสดรับชำระค่าหุ้นส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 0 1 4 
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุนหุ้นสามัญ 0 0 0 

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 553 357 -364 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ -16 3 -170 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 48 44 214 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี 32 47 44 
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14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที
แบบครบวงจร สำหรับธุรกิจและผู้ที่ต้องการนำไอซีทีมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ บริการของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่บริการคลาวน์และดิจิทัลเซอร์วิส การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ ต
เต็มรูปแบบ การให้บริการศูนย์ข้อมูลพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับผู้ที่ต้องการบริการที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจ 

ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีการเติบโตทั้งรายได้และจำนวนลูกค้า บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้
รวมจำนวน 2,013 ล้านบาทเติบโตเพิ่มขึ้น 20.36% เมื่อเทียบจากปีก่อน โดยมีรายได้จากการให้บริการและการ
ขายที่ 1,882 ล้านบาทเพิ ่มขึ ้น 28.37% เมื ่อเทียบจากปีก่อน ปัจจัยหลักเกิดจากรายได้จากการให้บริการ  
Co-Location ที่มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น 52.60% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนรายได้จากบริการ Cloud และบริการ 
Internet Access ก็ยังคงมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้น 19.34% และ 12.79% ตามลำดับ 
ในขณะที่บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้น 27.52% เนื่องจากบริษัทมีรายได้ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบริษัทมีกำไร
สุทธิ 169 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน  153 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทยังคงมี
รายได้จากการให้บริการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตรากำไรสุทธิ 8.40% ของรายได้รวม ในขณะเดียวกันบริษัท
สามารถขยายฐานลูกค้าเติบโดยถึง 40% จาก 2,149 ราย ในปี 2561 เป็น 3,004 ราย ในปี 2562  

แม้ว่าในปี 2562 แผนการจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทไม่เป็นไปตามที่กำหนด ทำให้
บริษัทต้องบริหารจัดการแหล่งเงินทุน ปรับกลยุทธ์ในครึ่งปีหลัง เพื่อลดการให้ บริการที่ใช้เงินลงทุนสูง กลับไป
ให้บริการที่ช่วยให้ลูกค้าเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลได้สะดวก รวดเร็วขึ้น โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ของบริษัท ทั้งบุคลากรที่
มีความสามารถ บริการที่พร้อมใช้ที่อยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงปลอดภัย ทำให้เกิดบริการใหม่ คือ บริการ 
Knowledge as a Service ซึ่งเป็นการให้บริการความรู้ แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

1. Developer หรือนักพัฒนาระบบ เป็นบริการบุคลากรเพื่อสนับสนุนงาน IT ด้านซอฟท์แวร์ต่างๆ 
เ ช ่ น  UX/UI, Laravel, Java, JavaScript, SA, Python, NodeJs, PHP, Swift, Vue, React 
native, Angular, CSS, C#, .Net เป็นต้น 

2. IT Support หรือเจ้าหน้าที่ IT เป็นบริการบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญด้าน IT ที่พร้อม
ให้บริการทันทีโดยมีให้บริการแยกตามทักษะ ได้แก่ Project Manager, Business Analyst, 
System Analyst, Mobile Development, Digital Marketing, Tester เป็นต้น 

ในปีที ่ผ่านมาบริการ Knowledge as a Service ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถจากมหาวิทยาลัยต่างจังหวัดและสร้างความ
พร้อมตั้งแต่ในมหาวิทยาลัย ปัจจุบันบริษัทลงนามความร่วมมือด้านพัฒนานักศึกษากับมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พร้อมจัดตั้งสำนักงานในพื้นที่ เพื่อให้พนักงานที่รับงาน
ด้าน Knowledge as a Service สามารถทำงานในพื้นที่ได้ นับเป็นการสร้างงานในพื้นที่และตอบสนองความ
ต้องการธุรกิจที่ต้องการคนไปพัฒนางานด้าน ICT อย่างสอดคล้องกัน 
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สัดส่วนรายได้แยกตามประเภทธุรกิจ 

 
รายได้รวม : ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,013 ล้านบาทเติบโต 20.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ตามการเติบโตของธุรกิจในบริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน ICT 
 
รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ : 
ภาพรวมรายได้แยกตามประเภทธุรกิจเติบโต 28.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน จาก 1,466 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 
1,882 ล้านบาท ในปี 2562 การเติบโตของรายได้ดังกล่าวมาจากการเพ่ิมขึ้นของจำนวนฐานลูกค้าของบริษัท 

บริการ Cloud Services เป็นบริการการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จาก
การให้บริการ Cloud Services จำนวน 1,006 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.34% จากปีก่อน เกิดจากการที่
บริษัทมีบริการ Cloud หลาย Platform มีการพัฒนาบริการใหม่ๆ บนระบบ Cloud เพื่อให้ลูกค้า
เลือกใช้บริการได้เพิ่มขึ้น เช่น Infrastructure for Big Data, Chatbot as a Service, Document 
Management as a Service ที่ลดการใช้กระดาษและเพิ่มความเร็วในการบริหารจัดการมากขึ้น
อย่างเป็นระบบ รวมถึงบริการและ Service on Top ต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมในราคาย่อมเยา รวดเร็ว ทันสมัย และปลอดภัย 

บริการ Co–Location ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Co-Location จำนวน 319 
ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 52.60% จากปีก่อน เนื่องจากบริษัทเปิดให้บริการ INET-IDC3 ทำให้บริษัทมีพ้ืนที่
ในการให้บริการเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ประกอบกับบริษัทพัฒนา INET-IDC 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริการ Co-Location มีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อให้ลูกค้าในทุกระดับ
เชื่อมั่นในคุณภาพ 

บริการ Internet Access บริษัทมีรายได้จากการให้บริการ Internet Access จำนวน 376 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 12.79% จากปีก่อน แม้ว่าบริการดังกล่าวจะมีการแข่งขันรุนแรงและรายได้ส่วนนี้มี
ค่าใช้จ่ายในการจ่ายออกเยอะ ค่อนข้างจะต้องใช้ระยะเวลาในการให้บริการรวมถึงจัดเก็บเงิน แต่ยัง
เติบโตในทิศทางเดียวกันกับบริการ Cloud เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เมื่อใช้บริการ Cloud จะเลือกใช้
บริการ Internet Access กับบริษัทด้วย เพื ่อการบริหารจัดการเป็นศูนย์กลางเดียวตามความ
ต้องการของลูกค้า 
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการ จึงได้มีการปรับปรุงระบบการให้บริการ ด้วยการนำ
ระบบ Software Defined Network เข้ามาช่วยบริหารจัดการเครือข่าย ลดความเสี่ยงจากความ
ผิดพลาดของบุคคลได้ 

ต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขาย 
บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการให้บริการและต้นทุนขายสำหรับ ปี 2562 จำนวน 1,364 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น

จากปีก่อน จำนวน 260 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 23.61% สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนในการให้บริการเพิ่มขึ้น แปรผัน
ตามรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้น รวมถึงมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาเพ่ิมขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนโครงการใหม่เพ่ือขยายบริการ
ของธุรกิจจึงทำให้มีการรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากโครงการที่แล้วเสร็จ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 360 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

จำนวน 38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.96% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนด้านบุคลากรเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจในอนาคต  

ต้นทุนทางการเงิน 
ปี 2562 บริษัทมตี้นทุนทางการเงินเพ่ิมข้ึน 77.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องมาจาการลงทุนเพ่ือพัฒนา

ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการลงทุนสร้าง Platform และจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานความ
ปลอดภัยระดับสากลให้แก่ผู้ใช้บริการ ทำให้มีเงินกู้ระยะยาวและสัญญาเช่าทางการเงินเพ่ิมขึ้น 

กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี 
สำหร ับงบการเง ินรวม กำไรส ุทธ ิสำหร ับป ี 2562 เท ่าก ับ 169 ล ้านบาท เพ ิ ่มข ึ ้นเป ็นจำนวน 16  

ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีผลกำไรสุทธิจำนวน 153 ล้านบาท  เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ กำไรสุทธิสำหรับปี 2562 เท่ากับ 169 ล้านบาท ลดลงเป็นจำนวน 63 
ล้านบาท จากปี 2561 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 232 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทขายเงินลงทุนของบริษัท
แห่งหนึ่งลดลงจากปี 2561  

งบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพย ์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำนวน 6,377 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จำนวน 1,172 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 22.52% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสำคัญมีดังนี้ 

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมขึ้น 820 ล้านบาท คิดเป็น 21.56% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในอาคาร
และอุปกรณ์เพ่ือขยายการเติบโตของธุรกิจในอนาคต 

• เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 100 ล้านบาท คิดเป็น 83.33% เนื่องจากบริษัทมีการขยายการลงทุนเพ่ือ
รองรับการเติบโตของธุรกิจ จึงนำเงินไปลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจดังกล่าว 

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 182 ล้านบาท คิดเป็น 27.58% แปรผันตามที่บริษัทมี
รายได้จากการให้บริการเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง   
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• สินทรัพย์ไม่มีตัวตน เพิ่มขึ้น 251 ล้านบาท คิดเป็น 72.54% เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการสร้าง
แอปพลิเคชันต่างๆ เพ่ิมข้ึนเพื่อให้บริการลูกค้า 

หนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำนวน 4,481 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี ้สิน

หมุนเวียน 2,239 ล้านบาท คิดเป็น 49.97% ของหนี้สินรวม และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 2,242 ล้านบาท คิด
เป็น 50.03%  ของหนี้สินรวม เกิดจากการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนให้สอดคล้องกับแผนการลงทุน  
และรายรับที่เกิดข้ึน ประกอบกับการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 

บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากการลงทุนพัฒนา
แพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ รวมถึงมีกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จากการลงทุนสร้างศนูย์
ปฏิบัติการข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยการทำสัญญากู้ยืมระยะยาวแบบมีหลักประกัน และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าทาง
การเงินเพิ่มขึ้น เพื่อการลงทุนพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการลงทุนในอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อขยาย
การบริการให้กับลูกค้าและเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการในมาตรฐานระดับสากล โดยสัญญาเช่าดังกล่าวมี
ระยะเวลา 3 - 5 ปี  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทและบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,896 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนที่

ออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้วจำนวน 500 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 770 ล้านบาท สำรอง
ตามกฎหมายจำนวน 47 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2561 บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 579 ล้านบาท และ
สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 591 ล้านบาท และสำหรับมูลค่าตามบัญชี 
งบการเงินรวมหุ้นละ 3.79 บาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ 3.81 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท ต่อหุ้น) 

งบกระแสเงินสด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดรับสุทธิ 32 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสด

รับต้นปี 47 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงระหว่างปี 15 ล้านบาท และบริษัทมีกระแสเงินสดใช้ไปจาก
กิจกรรมลงทุน 552 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 เนื่องจากการลงทุนในอุปกรณ์เพื่อขยายการให้บริการเพิ่มขึ้น
รวมถึงลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ เพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการลูกค้า และ
บริษัทมีเงินสดรับจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำนวน 552 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะยาวของสถาบันการเงิน  

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 

อัตราส่วนทางการเงิน 2562 2561 25601/ 
อัตราส่วนสภาพคล่อง  (Liquidity Ratios)       
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.43 0.49 1 
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า) 0.40 0.47 0.98 
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Activity Ratios)       
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)  3.30 3.91 4.52 
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)   110.63 93.32 80.73 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร (เท่า) 0.44 0.44 0.48 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.32 0.32 0.37 
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratios)       
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 2.36 1.86 1.22 
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อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (เท่า) 0.70 0.65 0.55 
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)       
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.52 24.76 25.2 
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%) 15.41 16.94 47.62 
อัตรากำไรสุทธิ (%)   8.98 10.43 37.99 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)   2.65 2.94 8.93 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 8.91 8.39 19.8 
ข้อมูลต่อหุ้น         
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  3.79 3.65 3.79 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นสามัญ (บาท)  0.34 0.31 0.75 
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)  0 0.1325 0.1259 
หมายเหตุ :  
1บริษัทมีการจัดประเภทรายการบญัชีใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจดัประเภทรายการบญัชีในปี 2561 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกำไร
หรือส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

จากตารางอัตราส่วนทางการเงินพบว่า ในปี 2562 มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราหนี้สิน
ต่อสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการสร้างศูนย์ปฏิบัติข้อมูลคอมพิวเตอร์ระยะที่ 2 ลงทุน
ในอุปกรณ์ที ่มีประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้นเพื ่อขยายการบริการให้กับลูกค้า และมีการลงทุนพัฒนาแพลตฟอร์ม  
เพื่อให้บริการลูกค้าเพิ่มขึ้น จึงมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากหนี้สินเพิ่มขึ้น โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้น 27.52% สูงขึ้น
จากปีก่อน ถึงแม้บริษัทจะมีการลงทุนต่างๆ เพิ่มขึ้นก็ตาม และจากการลงทุนดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความ
เชื่อมั่นจากลูกค้าในการให้บริการจนมีรายได้จากการให้บริการและการขายที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีรายได้
เพ่ิมข้ึน 28.37% เมื่อเทียบกับปีก่อน  
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัท
ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อ่ืนสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้ง
ในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูล
อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท
และบริษัทย่อยแล้ว 

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ
ดังกล่าว 

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว 
และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและ
กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย 

ในการนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความ
ถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางมรกต กุลธรรมโยธิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย 
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมรกต กุลธรรมโยธิน กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับ
รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น 

 
 
_____________________________  _______________________________ 
         ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล    นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์         
                กรรมการ                              กรรมการ 
 
 

__________________________________ 
นางมรกต กุลธรรมโยธิน 

กรรมการผู้จัดการ 
(ผู้รับมอบอำนาจ) 
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เอกสารแนบ 1 ประวัติโดยสังเขปของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 66 คุณวุฒิการศึกษา 0.17 - บริษัทจดทะเบียน 

• ประธานกรรมการ  • ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมไฟฟา้   2544 –2560 • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• ประธานกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลัยอิมพิเรียลคอลเลจลอนดอน   2551 –2560 • กรรมการบริหาร  
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท     ประเทศอังกฤษ   2552 –2560 • กรรมการบริหารความเส่ียง  
  ประวัติการอบรม   2553 –2560 • กรรมการประเมินผลการปฏิบัต ิ  
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • หลักสูตร Role of the Chairmen Program    งานของกรรมการผู้จัดการ  
14 สิงหาคม 2562  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2559 –2560 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
  • หลักสูตร Director Certification Program   2561 –2562 • ที่ปรึกษาประธานกรรมการ  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2562 - ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ  
  • หลักสูตร Board Matters and Trends   2562 - ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร  
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
     2559 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและประธาน • บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย ์

      กรรมการเทคโนโลย ี  
     องค์กรอ่ืน 
     2561 - ปัจจุบัน • กรรมการและอนกุรรมการ • คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

      กลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ  
     2560 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน • คณะกรรมการตรวจสอบและ 

      เทคโนโลยีสารสนเทศ ประเมินผลภาคราชการ 

     2560 - ปัจจุบัน • กรรมการคณะกรรมการปฏิรูป • สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา 

      ประเทศด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

      • กรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ  

      สังคมแห่งชาติ  
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ในบริษัท

(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

     2560 – ปัจจุบัน • ประธานคณะกรรมการ • มูลนิธิวิจยัเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2560 – ปัจจุบัน • สมาชิกกลุ่มที่ปรึกษา • บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด 

     2559 – ปัจจุบัน • กรรมการ • มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตาม 

       พระราชดำริสมเด็จพระเทพ 

       รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 

       กุมาร ี

     2559 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารและ • บริษัท เทรดสยาม จำกัด 

      กรรมการ  
     2559 – ปัจจุบัน • กรรมการสภามหาวิทยาลยั • มหาวิทยาลัยมหิดล 

      ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการตรวจสอบ  
      การบริหารงานประจำมหาวิทยาลยั  
     2548 – ปัจจุบัน • กรรมการ • มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย 

     2559 – 2561 • สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป • สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

      ประเทศ  

     2558 – 2560 • ประธานกรรมการ • บริษัท ที-เน็ต จำกัด 

     2553 – 2559 • ผู้อำนวยการ • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

       เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

     2546 – 2561 • กรรมการสภามหาวิทยาลยั • มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ  
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 53 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ  • Advance Management Program    2560 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• กรรมการบริหารความเส่ียง  (AMP174), Harvard Business School   2560 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารความเส่ียง  
• กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน  • ปริญญาเอก วิศวกรรมการผลิต    2561 – ปัจจุบัน • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และกำกับดูแลกจิการ  มหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮม ประเทศอังกฤษ    ของกรรมการผู้จัดการ  
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  ประวัติการอบรม   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการสรรหา กำหนด  

กรรมการผู้จัดการ  • หลักสูตร Role of the Chairman Program    ค่าตอบแทนและกำกบัดูแลกิจการ  
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผู้พันบริษัท  (RCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท   2560 – 2562 • ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
  ไทย   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • หลักสูตร Director Certification Program   องค์กรอ่ืน 

11 สิงหาคม 2560  (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   2559 – ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการ • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

     บริษัทไทย     เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

     2556 – 2559 • ผู้อำนวยการ • ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลย ี

     2546 - 2559 • รองผู้อำนวยการ • สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

       เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด 
- กรรมการ บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

3. นายมรกต เธียรมนตร ี 54 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ  • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.ม.)   2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   2561 – ปัจจุบัน • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
กรรมการผู้จัดการ  • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (วศ.บ.)    ของกรรมการผู้จัดการ  
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน ไม่มี 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  ประวัติการอบรม   องค์กรอ่ืน  

24 เมษายน 2561  • หลักสูตร Director Certification Program   2561 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ • บมจ.ทีโอท ี
  (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ    สายงานพัฒนาองค์กร  
  บริษัทไทย   2559 – 2561 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่  
  • หลักสูตร Financial Statement for    หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้า  

  Director (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบัน    องค์กร  

  กรรมการบริษัทไทย   2558 – 2559 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สาย  

      งานขายและบริการภาครัฐ และ  

         ภาคเอกชน  

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

4. นายชวลิต จินดาวณิค 56 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการอิสระ  • ปริญญาโท Master of Business   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• กรรมการตรวจสอบ  Administration Eastern Michigan   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ  
  University    บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   2562 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง • บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป 

24 เมษายน 2562  (เครื่องกล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ  

  ประวัติการอบรม   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ  

  • หลักสูตร IT Governance and Cyber   2559 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ • บมจ.หลักทรัพย ์ภัทร 

  Resilience Program (ITG) รุ่นที ่10   2555 – ปัจจุบัน • กรรมการ  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   องค์กรอ่ืน   

  • หลักสูตร Strategic Financial Leadership   2561 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ • บมจ.ทุนภัทร 

  Program (SFLP) สมาคมบริษัทจดทะเบียน   2555 –ปัจจุบัน • กรรมการ  

  ไทย   2555 – 2561 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ • บมจ.ธนาคารเกยีรตินาคิน 

  • หลักสูตร Director Certification Program   2550 – 2561 • ประธานสายการเงินและ  

  Update (DCPU) สมาคมส่งเสริมสถาบัน    งบประมาณ  

  กรรมการบริษัทไทย   2550 – 2561 • กรรมการบริหารความเส่ียง  

  • หลักสูตร Corporate Governance for   2550 – 2555 • กรรมการบริหาร  

  Capital Market Intermedi-aries (CGI)   2554 – 2555 • ประธานสายกลยุทธแ์ละพัฒนา  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย    องค์กร  

  • หลักสูตร Monitoring the System of   2554 – 2560 • กรรมการตรวจสอบ • บมจ.หลักทรัพยจ์ัดการกองทุน 

  Internal Control and Risk Management   2554 – 2560 • กรรมการ   ภัทร 
 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 117 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  • หลักสูตร Monitoring the Quality of   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บริษัท ลีมูซีน แอนด์ คาร ์ทราน 

     Financial Reporting (MFR) สมาคมส่งเสริม     สปอร์ต จำกัด 

  (MIR) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บจก.หลักทรัพย์ เคเคเทรด 

     สถาบันกรรมการบริษัทไทย   2553 – 2559 • กรรมการตรวจสอบ  
  • หลักสูตร Monitoring the Internal Audit   2552 – 2559 • กรรมการ  

  Function (MIA) สมาคมส่งเสริมสถาบนั   2552 – 2559 • กรรมการ • บจก.สำนักกฎหมายเอราวัณ 

  กรรมการบริษัทไทย      

  • หลักสูตร Monitoring Fraud Risk      

  Management (MFM) สมาคมส่งเสริม      

  สถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  • หลักสูตร Audit Committee Program      

  (ACP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท      

  ไทย      

  • Director Certification Program (DCP)      

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  • หลักสูตร Director Accreditation      

  Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน      

  กรรมการบริษัทไทย      

        

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- 

   

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 118 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ ์ 58 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ  • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต   2561 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการประเมินผลการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• ประธานกรรมการประเมินผลการ  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  
ปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ  University of Miami, U.S.A.   2552 – ปัจจุบัน • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  ประวัติการอบรม    ของกรรมการผู้จัดการ  
  • หลักสูตร Director Accreditation   2552 – ปัจจุบัน • กรรมการ   
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

24 เมษายน 2552  กรรมการบริษัทไทย   องค์กรอ่ืน   
  • หลักสูตร Director Certification Program   2561 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ • บมจ. กสท โทรคมนาคม 

  (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ    (สายงานกลยุทธ์องค์กร)  

  บริษัทไทย   2560 – 2561 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่(สายงาน  

  • หลักสูตร Financial Statements for    ธุรกิจ NGDC และNBN)  

  Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2558 – 2560 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่  

  กรรมการบริษัทไทย    สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  • หลักสูตร Advance Management   2556 – 2558 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่  

  Program รุ่นที่ 177 Harvard Business       สายงานกลยุทธอ์งค์กร  

  School ประเทศสหรัฐอเมริกา   2560 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บริษัท โครงข่ายระหว่างประเทศ 

          และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต จำกัด 

        

        

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 119 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

6. นายอนิรุทธ ์หิรัญรักษ ์ 47 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ  • Master of Engineering   2552 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  (Electrical - Communications)   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี
  Cornell University U.S.A.   องค์กรอ่ืน   

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  ประวัติการอบรม   2560 – ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ ่11 • บมจ.กสท โทรคมนาคม 

24 เมษายน 2552  • หลักสูตร Director Accreditation    กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2556 – 2560 • ผู้จัดการฝ่าย 10 ฝ่ายเทคโนโลย ี  
  กรรมการบริษัทไทย       สารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร  
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 120 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 71 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการอิสระ  • ปริญญาเอก สาขา Quantitative Business   2549 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ  Analysis  Arizona State University,   2552 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  สหรัฐอเมริกา   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • ปริญาโท พบ.ม.(การเงิน) เกียรตินิยมอนัดับ 2   2559 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและ • บมจ.เจ้าพระยามหานคร 
27 เมษายน 2549  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2517    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  • ประกาศนียบัตรนกัสอบบัญชจีุฬาลงกรณ์   องค์กรอ่ืน   
  มหาวิทยาลัย พ.ศ.2514   2556 – 2561 • กรรมการอิสระและ • บมจ.สหยูเนี่ยน 

  • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) จุฬาลงกรณ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  มหาวิทยาลัย พ.ศ.2513   2548 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและ • บมจ.แพน  ราชเทวี กรุ๊ป 

  ประวัติการอบรม       กรรมการตรวจสอบ  

  • หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ   2549 – ปัจจุบัน • ศาสตราจารย์กิตติคุณ • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  Audit Committee Program (ACP)    คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญช ี  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  • หลักสูตร Director Certification Program       

  (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ      

  บริษัทไทย      

  • หลักสูตร Ethical Leadership Program       

  (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท      

  ไทย      

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 121 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

8. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 65 คุณวุฒิการศึกษา 0.012 - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการอิสระ  • ปริญญาโท ศศ.ม. (เศรษฐศาสตร์)    2552 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  สาขาวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ   2554 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
• กรรมการตรวจสอบ  Marquette University, Milwaukee,    2556 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ  

        Wisconsin, U.S.A.   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • ปริญญาโท วท.ม.(วิศวกรรมไฟฟา้) สาขา    องค์กรอ่ืน   

26 กุมภาพันธ์ 2552  วิชาเอก  Data Communication,   2551 – 2557 • ประธานกรรมการสรรหาและ • บมจ.เอแคป แอ๊ดไวเซอรี ่

     University of Wisconsin, Milwaukee,    พิจารณาค่าตอบแทน  

  Wisconsin, U.S.A.   2546 – 2557 • กรรมการอิสระและกรรมการ • กลุ่มบริษัท ACAP Advisory 

  ประวัติการอบรม    ตรวจสอบ Group 

  • หลักสูตรสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบ    2563 - ปัจจุบัน • Advisor to Executive Officer • บริษัท ซีพี ออลล ์จำกัด (มหาชน) 

  Audit Committee Program (ACP)   2545 – 2562 • Chief Information Officer • บจก.ไทยสมาร์ทคาร์ด 

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

  • หลักสูตร Director Accreditation       

  Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน      

  กรรมการบริษัทไทย      

  • หลักสูตร Ethical Leadership Program       

  (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท      

  ไทย      

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 122 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

9. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ ์ 60 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการอิสระ  • ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์มหาบัณฑิต   2557 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• กรรมการตรวจสอบ  (“LL.M.”) โรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัย   2557 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ  
• กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน  เทมเปิล,ฟิลลาเดเฟีย มลรัฐเพนซิลวาเนีย   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการสรรหา กำหนด  

และกำกับดูแลกจิการ  ประเทศสหรัฐอเมริกา    ค่าตอบแทนและกำกบัดูแลกิจการ  

     • เนติบัณฑิตไทย (Barrister - at - law)   2557 – 2562 • กรรมการสรรหาและกำหนด  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม)    ค่าตอบแทน  

12 พฤษภาคม 2557  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2559 – 2562 • กรรมการกำกับดูแลกจิการ   

  ประวัติการอบรม   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

  • หลักสูตร Director Accreditation   องค์กรอ่ืน 

     Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน   2548 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.สำนักงานกฎหมายสยามซิตี ้

  กรรมการบริษัทไทย   2548 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.ฮานนา อินสทรูเม้นทส์    

  • หลักสูตร Ethical Leadership Program     (ประเทศไทย) 

  (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท   2550 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.ชวลิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส 

  ไทย   2547 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.เซเบอร์ ทราเวล เนทเวิร์ค 

       (ไทยแลนด์) 

     2551 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.เอสซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล 

     2554 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.โทนาม ิ(ไทยแลนด์) 

     2555 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.สำนักงานที่ปรึกษาภาษีเอสซีแอล 

     2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.สำนกังานกฎหมายสยามซิตีจ้ีพ ี

     2561 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ดีอาร ์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 123 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

10. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 72 คุณวุฒิการศึกษา 0.002 - บริษัทจดทะเบียน 

• รองประธานกรรมการ  • ปริญญาโท สาขา Computer and   2544 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• กรรมการบริหาร  Information Science ,Syracuse   2551 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร  
• กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน  University, สหรัฐอเมริกา   2560 – ปัจจุบัน • กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

และกำกับดูแลกจิการ  ประวัติการอบรม    ของกรรมการผู้จัดการ  

• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  • หลักสูตร Director Accreditation   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการสรรหา กำหนด  

กรรมการผู้จัดการ  Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน    ค่าตอบแทนและกำกบัดูแลกิจการ  

     กรรมการบริษัทไทย   2549 – 2562 • กรรมการสรรหาและกำหนด  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • หลักสูตร Successful Formulation &       ค่าตอบแทน     

28 สิงหาคม 2544 (วันจดทะเบียนแปร  Execution of Strategy (SFE) สมาคม   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)     ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2557 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ • บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี ้

  • หลักสูตร How to Measure the Success   2557 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการตรวจสอบ  

  of Corporate Strategy (HMS) สมาคม   2555 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ • บมจ.เธียรสุรัตน์ 

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   2551 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ • บมจ.ซีโอแอล 

     2551 – ปัจจุบัน • กรรมการตรวจสอบ  

     2551 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระ  

     องค์กรอ่ืน 

     2559 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ • บจก.ไทย ดอท คอม 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

 

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 124 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

11. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ 58 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต   2562 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

  สาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  • ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต   องค์กรอ่ืน   

13 พฤศจิกายน 2562  สาขากฎหมายเอกชนและกฎหมายธุรกจิ   2559 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน • บริษัท ทีโอท ีจำกัด มหาชน 

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์    กฎหมาย  

  • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต สาขานิตศิาสตร์   2558 – 2559 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนา  

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง    ธุรกิจเสาโทรคมนาคมและรกัษาการ  

  ประวัติการอบรม    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนัก  

  • หลักสูตร Director Certification Program       ตรวจสอบ     

  (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   2555 – 2557 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงาน  

  บริษัทไทย    กฎหมายและบริหารผลประโยชน ์  

  • หลักสูตร Financial Statements for   2553 – 2555 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนัก  

  Directors (FSD) สมาคมส่งเสริมสถาบัน    พัสดุและกฎหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่  

  กรรมการบริษัทไทย   2552 – 2553 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนัก  

      กฎหมาย  

        2550 – 2552 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญอ่าวุโส  

     2550 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนัก  

      กฎหมายและรักษาการผู้จัดการ  

      ฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ ์  

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 125 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน 53 คุณวุฒิการศึกษา 0.17 - บริษัทจดทะเบียน 

• กรรมการ  • ปริญญาโท สาขา Computer Science    2546 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
• กรรมการบริหาร     University of Missouri Columbia, U.S.A.   2551 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหาร  
• กรรมการบริหารความเส่ียง  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ    2551 – ปัจจุบัน • กรรมการบริหารความเส่ียง  
• กรรมการผู้จัดการ     มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   2556 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ  
• รักษาการเลขานุการบริษัท  ประวัติการอบรม   2556 – ปัจจุบัน • รักษาการเลขานุการบริษัท  
• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  • หลักสูตร Director Accreditation    2559 – 2562 • กรรมการกำกับดูแลกจิการ  

  Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ :  กรรมการบริษัทไทย   2561 – ปัจจุบัน • กรรมการอิสระและ • บมจ. ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ 
23 เมษายน 2546  • หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT)    กรรมการตรวจสอบ  

  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   องค์กรอ่ืน 

  • หลักสูตร Company Secretary Program    2551 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ • บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 

  (CSP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท   2560 – ปัจจุบัน • ประธานกรรมการ • บจก.ดิจิทัล เฮลแคร์โซลูชั่น 
  ไทย   2557 – 2559 • กรรมการ • บจก.ไทยดอทคอม 

  • หลักสูตร Director Certification Program       
  (DCP)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ      

  บริษัทไทย      

  • หลักสูตร Board Nomination and       

  Compensation Program (BNCP) สมาคม      

  ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย      

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) 

 

   



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 1 หน้า 126 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

13. นายวัลล์ชัย เวชชวีะดำรงค์ 45 คุณวุฒิการศึกษา 0.12 - บริษัทจดทะเบียน 

• รองกรรมการผู้จัดการ  • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิ    2556 – ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2561 –ปัจจุบัน • ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและ  
  ประวัติการอบรม    การเงิน  
  •  หลักสูตร Director Accreditation    2555 – 2556 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  

         Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

  กรรมการบริษัทไทย   องค์กรอ่ืน 
  • หลักสูตร Leadership Succession    2555 – 2559 • กรรมการ • บมจ.เน็ตเบย์ 

  Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวจิัยและ   2557 - ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก.ไทยดอทคอม 

  พัฒนาองค์กรภาครัฐ   2556 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ • บจก.แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 

  • Chief Financial Officer Certification    2560 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ • บจก.ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส์ 

  Program รุ่นที่ 21 สภาวิชาชีพบัญช ี   2561 – ปัจจุบัน • กรรมการผู้จัดการ • บจก.ว๊อกซ่ี ดอท เอไอ 

  ในพระบรมราชูปถัมภ ์      
การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
- 
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

14. นายปิยเรศ แซ่หล ี 54 คุณวุฒิการศึกษา - - บริษัทจดทะเบียน 

• ผู้อำนวยการอาวโุส  • วุฒิบัตรมินิเอ็มบีเอ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   2557 – ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการอาวโุส • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 
  ประวัติการอบรม   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

  • TOI Solaris by SUN Micro System   องค์กรอ่ืน 

  • ITIL foundation by Pink   2552 – 2557 • ผู้อำนวยการ • บจก.จีเอเบิล 

  • Informix / Oracle Administer      

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  

   

15. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ 58 คุณวุฒิการศึกษา 0.01 - บริษัทจดทะเบียน 

• ผู้อำนวยการอาวโุส  • Business Computer (BBA)   2560 – ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการอาวโุส • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

  Assumption University   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี
  • Marketing (MBA) Assumption University   องค์กรอ่ืน 

     2556 – 2557 • General Manager • Hewlett-Packard (Thailand) 

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 

สัดส่วน 
การถือ

หุ้น 
ใน

บริษัท
(%) 

ความสัมพันธ ์
ทางครอบครัว 

ระหว่าง 
กรรมการและ 

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

16. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ 37 คุณวุฒิการศึกษา 0.003 - บริษัทจดทะเบียน 

• ผู้อำนวยการอาวโุส  • ปริญญาตรี วิศกรรมศาสตร์   2549 – ปัจจุบัน • ผู้อำนวยการอาวโุส • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   2562 –ปัจจุบัน • ผู้บริหารสูงสุดฝ่ายพัฒนา  
  ประวัติการอบรม    ธุรกิจ Outsource  

  • หลักสูตร Director Accreditation Program   บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไม่ม ี

  (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท   องค์กรอ่ืน 

  ไทย   2555 – 2559 • กรรมการ •  บมจ.เน็ตเบย ์

  • หลักสูตร Leadership Succession   2557 - ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก. ไทยดอทคอม 

  Program (LSP) มูลนิธิสถาบันวจิัยและ   2556 – ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น 

  พัฒนาองค์กรภาครัฐ   2560 - ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก. ไอเน็กซ์ บรอดแบรนด์ 

     2560 - ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก. ไอรีครูท 

     2561 - ปัจจุบัน • กรรมการ • บจก. ไทยสตาร์ทเตอร ์

การดำรงตำแหน่งใดๆ ในกิจการหรือองค์กรอ่ืนในปีที่ผ่านมา 
-  
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เอกสารแนบ 1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รายชื่อ 
จำนวนหุ้นที่ถือ 

ณ ต้นปี  

จำนวนหุ้นที่มี
การซื้อขาย
ระหว่างปี 

จำนวนหุ้นที่ถือ  
ณ สิ้นปี 

1. ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล 850,100 - 850,100 
2. นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล - - - 
3. นายมรกต เธียรมนตรี - - - 
4. นางณัฏฐ์ณัชชา ไชยประเสริฐ - - - 
5. นางสาวธันวดี วงศ์ธีรฤทธิ์ - - - 
6. นายอนิรุทธ์ หิรัญรักษ์ - - - 
7. ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย - - - 
8. นายชวลิต จินดาวณิค - - - 
9. นายสหัส ตรีทิพยบุตร 10,000 - 10,000 
10. นางสาวนฤมล วังศธรธนคุณ 60,000 - 60,000 
11. นางสาวนิโลบล ตั้งประสิทธิ์ - - - 
12. นางมรกต กุลธรรมโยธิน 832,000 - 832,000 
13. นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำรงค์ 570,000 43,500 613,500 
14. นายปิยเรศ แซ่หลี - - - 
15. นางวราภรณ์ ปิ่นโฑละ 97,562 70,000 27,562 
16. นางสาวหรรษา นวาระพรรณ - 15,400 15,400 
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เอกสารแนบ 2  ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย * / / / / / / / / / / / /// /// /// /// 

บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคช่ัน            * /,//   / 
บจก. ไทย ดอท คอม         *    /   /,/ 
บจก. ไอเน็ต แมเนจด์ เซอร์วิสเซส             * /    
บจก. ไอรีครูท            * /   / 
บจก. ไทย ดอท คอม เพย์เมนท ์            / *    
บจก. ดิจิทัล เฮลท์แคร์ โซลูชันส ์            / *    
บจก. ไทยไอเด็นตติี้ส ์             *    
บจก. สวัสดคีลาวด์ ดอท คอม             *    
บจก. ดี โซลูช่ัน ดอท คอม            / *    
บจก. อินเทลลิจสิต ์             /    
บจก. ทอลค์ทูม ี            * /    
บจก. โอเพ่นแลนดส์เคป             *    
บจก. วัน อีเมล             *    
บจก. วันจีโอเซอรเ์วย ์             * /   
บจก. ไอเน็กซ์ บรอดแบนด ์            * /   / 
บจก. เน็กซ์พาย            * /    
บจก. วัน ดีซี             *    
บจก. เซอร์วิส วัน โซลูช่ัน             *    
บจก. แอ๊ตเซ็ทเทอร่า คอรป์อเรช่ัน            * /    
บจก. เอวิลอน อินโนเวช่ัน             *    
บจก. วัน ออเทน             *    
บจก. วันสเปซ คอร์ปอเรช่ัน            * /    
บจก. วัน อิเล็กทรอนิกส์ บลิลิ่ง             * /    
บจก. ว๊อกซี่ ดอท เอไอ            * /    
บจก. ปาเชต ิ             *    
บจก. แมเนจ เอไอ โซลูช่ัน             *    
บจก. วัน เซ็นทริค             *    
บจก. ดาต้า เน็กซ ์             *    
บจก. อะกรินโน่ เทค แอนด์ เซอรว์ิสเซส             *    
บจก. ออลเดมคิส ์             *    
บจก. บลิชเทค            * /    
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ชื่อบริษัท 
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บจก. แชท มี             *    
บจก. คอมไพลแอนซ์ คอนซลัติง             *    
บจก. ดิจิตอล เฮลท์ อินฟอร์เมติคส ์             *    
บจก. ไอมาร์ทเทคโนโลย ี             *    
บจก. โลกา (ประเทศไทย)             *    
บจก. มาย แพลตฟอร์ม             *    
บจก. วัน อินโนเวทีฟ ดีไซน ์             *    
บจก. วัน มาร์เก็ตติ้ง             *    
บจก. ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง             *    

 
 
หมายเหตุ  :  * = ประธานกรรมการ // = กรรมการผู้จัดการ  
       / = กรรมการ                          /// = ผู้บรหิาร 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

 

* = ประธานกรรมการ         / = กรรมการ          // = กรรมการผู้จัดการ 

หมายเหตุ :   
1. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทย่อย 5  บริษัท ได้แก่ บจก. แมนดาลา คอมมูนิเคชั่น , บจก. ไทย ดอท คอม , บจก.สวัสดีคลาวด์ ,บจก. ดิจิทัล 

เฮลท์แคร์ โซลูชันส์,  บจก. ว๊อกซี่ ดอท เอไอ ซึ่งทั้ง 5 บริษัท มีรายได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด 
2. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ของบจก. สวัสดีคลาวด์ ดอท คอม มีมติอนุมัติให้เลิกบริษัท โดยกำหนดวันเลิกบริษัท

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการชำระบัญชี 

 
 
 

ชื่อบริษัท 
บจก. แมน

ดาลา คอมมู
นิเคชั่น 

บจก. ไทย 
ดอท คอม 

บจก. ดิจิทัล 
เฮลท์แคร์ 
โซลูชันส ์

บจก. บจก. 
สวัสดคีลาวด์ 
ดอท คอม 

บจก. ว๊อกซี่ 
ดอท เอไอ 

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  /    
นายทรงศักดิ์ ทนุบำรุงสาสน ์ /     
นางสาวสุมาลี รตันวิบูลย ์   / / / 
นายอรรถวุฒิ คำประดิษฐ์    /  
นายลิงเพ็ง เคียง    /  
นาย ทัน กุ๊ก เลียง    /  



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 133 
 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

1. นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ 40 คุณวุฒิการศึกษา 3/6/2559 – ปัจจุบัน • รองประธานกรรมการ • บจก.ตรวจสอบภายในธรรมนิติ / 

  • ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ สาขาวิทยาการ       ให้บริการตรวจสอบภายใน 
  คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1/1/2559 – 2/6/2559 • ผู้จัดการอาวุโสของกรรมการ • แผนกตรวจสอบภายใน / บจก.สอบบัญชี 
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี   ผู้จัดการ     ธรรมนิติ / ใหบ้ริการตรวจสอบบัญชแีละ 
      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555 – 2558 • ผู้จัดการ     ตรวจสอบภายใน 
  Certificate 2553 – 2554 • ผู้ช่วยผู้จัดการ  

  • ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย  2551 – 2552 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส  

  (CPIAT) 2546 – 2550 • ผู้ตรวจสอบภายใน  

  ประวัติการอบรม    

  • หลักสูตร COSO 2013 ภาคทฤษฎีและปฏิบัต ิ     

  •  อบรมหลักสูตร IT Audit ของสภาวิชาชีพบัญช ี    

  • อบรมประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน CPIAT     

  • โครงการดำรงและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน     

  ของหน่วยงาน     

  • แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่น    

  • Asian Confederation of Institutes of Internal     

   Auditors (ACIIA) Conference 2016    

  • The Power of Professional Alliances    

  • Leading IA in the ERA of Digital Disruption    

  • CAC SME Certification    

  • Trandforming IA for the Digital Age    

  • Introduction to COBIT 2019    

  • CAE Forum 2019    

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 134 
 

 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

2. นางสาวศราพร วาทะสัตย ์ 49 คุณวุฒิการศึกษา 2558 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ • บมจ.อินเทอร์เน็ตประเทศไทย 

• เลขานุการคณะกรรมการ  • ปริญญาโท คณะครุศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา  2557 – 2558 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    
     ตรวจสอบ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อาวุโส  
• เลขานุการคณะกรรมการ   • ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษานอกระบบ 2555 – 2557 • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน      

     กำกับดแูลกิจการ (ธันวาคม      โรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    
     2559 ถึง พฤศจกิายน 2562)  Certificate    

• ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนกั  • วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายในของสภาวิชาชีพบัญชี     

     ตรวจสอบภายใน  (IACP)    

  ประวัติการอบรม    

  • COSO2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุมภายใน     

   รุ่น 3/57 โดย สภาวิชาชีพบัญช ี    

  • Fraud Risk Management and Internal Auditing of     

  Financial Institution โดย สมาคมสถาบันการศึกษาการ     

  ธนาคารและการเงินไทย     

  • โครงการอบรม การบัญชีเพื่อผู้บริหาร รุ่นที่ 15  โดย     

   ภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี    

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

  • Finance for Non-Finance Executives Training     

   รุ่นที่ 2 โดย ภาควิชาการธนาคารและการเงิน     

   คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั    

  • โครงการอบรมเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน    

   รุ่นที่ 15 โดย สภาวิชาชีพบญัช ี    

  • หลักสูตรประกาศนยีบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย     

   (CPIAT 50) โดย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย    



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 
 

เอกสารแนบ 3 หน้า 135 
 

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/วันที่ได้รบั 
แต่งตั้ง 

อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิทางการศึกษา/ประวตัิอบรม 
ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท 

  • Leading IA in the ERA of Digital Disruption    

  • WorkShop กับโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective     

   Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ    

   ทุจริต    

  • หลักสูตร CIA Review Part I และ Part II     

   โดยสภาวิชาชีพบัญชี    

  • CAE Forum 2019    

  • THSI Exclusive Coaching 2019    

 



บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                                  แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

เอกสารแนบ 4 หน้า 136 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 
 
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ได้มีการประเมินราคาทรัพย์สินในปี 2562 



                   บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)                                            แบบ 56-1 ประจำปี 2562 

เอกสารแนบ 5 หน้า 137 

เอกสารแนบ 5 อ่ืน ๆ 
 

ไม่มี 


